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ЗМІСТ ОСВІТИ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У  

ВАРІАТИВНІЙ ЧАСТИНІ БКДО 

 
У статті подано аналіз поняття «комп’ютерні технології» та його варіанти «сучасні інформаційні технології», «інформаційно-

комунікаційні технології», «інноваційні технології в освіті». Теоретично обґрунтовано нову редакцію державного стандарту - 

Базового компонента дошкільної освіти. Проаналізовано інваріантну і варіативну складові, які подано у змісті БКДО. Визначено 

зміст освіти інформатичної компетенції у варіативній частині БКДО.   

Ключові слова: комп’ютерна грамотність, комп’ютерні технології, сучасні інформаційні технології, інформаційно-комунікаційні 

технології, інноваційні технології в освіті. 

 

Постановка проблеми. Підготовка спеціа-

лістів із вищою освітою вимагає підвищення  їх-

нього загального рівня інформатизації, оволодін-

ня ними інформаційно-комунікаційними техно-

логіями та сучасними методами навчання, засо-

бами комп’ютерних технологій, засобами інте-

лектуальних та алгоритмічних комп’ютерних 

технологій у навчальному процесі, де ефективно 

формуються інформатичні вміння і навички та 

розв‘язується низка інших дидактичних завдань. 

Аналіз досліджень і публікацій. Застосуван-

ня комп’ютерних технологій у навчанні дослід-

жувалось у працях А. Бєляєва, В. Безпалька, Л. 

Буркова, А. Давиденко, М. Жалдака, В. Лаптєва, 

А. Марона, Є. Кузнєцова, І. Румянцева, Ю. 

Машбиця, А. Єршова,   Я. Ваграменко та інших. 

Рівень підготовки майбутніх фахівців дошкільної 

освіти в галузі комп’ютерних технологій ще не 

відповідає сучасним вимогам суспільства і не 

забезпечує студента обсягом знань та вмінь, що 

необхідні для майбутньої фахової діяльності з 

навчання дошкільників комп’ютерної грамоти. 

Професійна компетентність сучасного фахівця 

дошкільної освіти є складним багатокомпонент-

ним поняттям, яке передбачає і оволодіння 

комп’ютерними технологіями. 

У вітчизняній та зарубіжній педагогіці проб-

лема формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців дошкільної освіти розгля-

далась у роботах Л. Артемової, Г. Бєлєнької, А. 

Богуш, С. Будака, А. Гончаренко, О. Трифонової, 

Н. Гавриш, Т. Степанової та інших. Вчені визна-

чили чинники ефективного формування професі-

йної компетентності майбутніх фахівців дошкі-

льної освіти як-от: усвідомлення суспільного та 

соціального значення феномена «компетент-

ності» та необхідності її формування; врахування 

ціннісних професійних орієнтацій, потреб і 

запитів дітей; осмислення, засвоєння змісту 

предметів, творче використання наявних знань, 

доведення до досконалості професійних умінь, 

навичок, операцій у сучасних умовах, розвиток 

професійних здібностей і високої кваліфікації фа-

хівця, його професійної мобільності, готовності 

до інноваційної діяльності, творчого зростання. 

Мета статті – проаналізувати компетентніс-

ний підхід щодо варіативної складової базового 

компонента дошкільної освіти  «комп’ютерна 

грамотність».    

Виклад основного матеріалу. Останнім 

часом поняття «комп’ютерні технології» дедалі 

більше поширюється в науці й освіті. Його 

варіанти «сучасні інформаційні технології», 

«інформаційно-комунікаційні технології», «інно-

ваційні технології в освіті» - широко викорис-

товуються в психолого-педагогічній палітрі з 

варіативними формулюваннями, залежно від 

того, як автори уявляють структуру і компоненти 

освітнього процесу.  

Зазначимо, що термін «інформаційні техноло-

гії» уперше ввів у науковий обіг В. Глушков, який 

визначив інформаційні технології як процеси, що 

пов’язані з переробкою інформації [4]. Не 

порушуючи загальності визначення, Н. Апатова 

конкретизувала його таким чином: «інформаційна 

технологія  –  це сукупність засобів і методів, за 

допомогою яких здійснюється процес переробки 

інформації» [1].  

Через призму поглядів В.  Глушкова та його 

учнів  (О. Богатирьов, А. Коптєлов, Г. Некрасов) 

інформаційними технологіями (ІТ) називають 

сучасні види інформаційного обслуговування 

різних сфер людської діяльності, що організовані 

на базі комп’ютерної техніки і засобів зв’язку. 

Комп’ютерні технології навчання – розглядають 

як процеси підготовки та передавання інформації 

вихованцю, засобом здійснення яких є комп’ютер; 

як процес підготовки і передання інформації тому, 
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хто отримує освіту, засобом здійснення якого є 

комп’ютерна техніка та програмові продукти [3]. 

Подекуди зустрічається зміщування понять 

«інформаційні» з «телекомунікаційні» технології, 

що передбачають  «технологію передання й 

одержання інформації за допомогою глобальних 

комп’ютерних мереж». Варто усвідомити, що нові 

інформаційні технології надають можливість 

педагогу для досягнення дидактичної мети 

застосовувати як окремі види навчальної роботи, 

так і будь-який їх набір, тобто спроектувати 

навчальне середовище. 

 Під інформаційними технологіями розуміють 

ще й такі, які обов’язково пов’язані з 

комп’ютерною технікою, хоча більш правильно 

було б розуміти під ними все те, що стало 

альтернативою традиційним вербальним засобам 

передавання інформації чи то в монолозі 

педагога, чи в тексті підручника. 

Особистісний підхід до використання ІТ 

висловлює В. Кремінь, який переконаний  у  тому, 

що НІТ визначають розвиток особистості, як 

основний критерій прогресу будь-якого суспільс-

тва і як ніколи раніше, роблять індивідуальний 

розвиток людини головним і основним важелем 

подальшого прогресу і людства в цілому [5].   

Образно порівняв комп’ютер Стів Джобс, 

який зазначав, що комп'ютери - це як велосипед, 

тільки для нашої свідомості [6]. 

Враховуючи орієнтацію сучасної освіти на 

компетентнісний підхід,  в Україні було розроб-

лено нову редакцію державного стандарту – Базо-

вого компонента дошкільної освіти [2]. Засадами 

нового БКДО виступив компетентнісний підхід 

до розвитку особистості, збалансованість набу-

тих знань, умінь та навичок, сформованих ба-

жань, інтересів, намірів, особистісних якостей і 

вольової поведінки дитини; набуття нею різних 

видів компетенцій [2].   

Компетентнісний підхід орієнтує на цілісний 

розвиток дитини, підкреслює важливість закла-

дання в дошкільному віці фундаменту для набут-

тя на подальших вікових етапах розвитку спеціа-

льних знань та вмінь. Увага педагога має спрямо-

вуватися на головні лінії розвитку фізичного та 

морально-духовного здоров’я, особистісних 

цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, 

формування навичок практичного життя та 

сприйняття розвитку індивідуальності дитини. 

Набуття різних видів компетенцій дитиною 

дошкільного віку відбувається у різних видах діяль-

ності і вимагає практичного засвоєння дитиною 

системи елементарних (доступних) знань про себе 

та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно 

застосовувати набуту інформацію. Життєво компе-

тентний дошкільник поводиться самостійно і 

конструктивно в різних соціальних і життєвих 

ситуаціях. 

Базовий компонент визначає зміст і структуру 

дошкільної освіти за допомогою інваріантної і 

варіативної складових, які подано у змісті БКДО. 

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти 

формується на державному рівні і є обов’язковою 

для всіх дошкільних навчальних закладів 

незалежно від їх підпорядкування та форм 

власності. Інваріантну складову змісту 

дошкільної освіти систематизовано так само, як й 

інші державні стандарти за освітніми змістовими 

лініями: «Особистість дитини», «Дитина в 

соціумі», «Дитина в природному довкіллі», 

«Дитина у світі культури», «Гра дитини», 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», 

«Мовлення дитини», що дозволяє реалізувати 

принцип дитиноцентризму, особистісно 

зорієнтований та компетентнісний  підходи  і 

забезпечує неперервність змісту освітніх ліній 

дошкільної і початкової ланок освіти. Організація 

життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх 

змістових ліній, що включені до інваріантної та 

варіативної складових, дає змогу забезпечити 

належний рівень соціально-особистісного 

розвитку дітей дошкільного віку в структурі 

неперервної освіти. Освітня лінія «Особистість 

дитини» передбачає: формування позитивного 

образу «Я», створення бази особистісної культури 

дитини, її активної життєдіяльності [2].  

Кожна освітня змістова лінія Базового компо-

нента дошкільної освіти завершується узагаль-

неним визначенням результату освітньої роботи – 

сформованістю певного виду компетенцій. Серед 

них: здоров'язбережувальна, особистісно-оцінна, 

родинно-побутова, соціально-комунікативна, 

природно-екологічна, предметно-практична, ху-

дожньо-продуктивна, сенсорно-пізнавальна, ма-

тематична, мовленнєва, комунікативна. 

Варіативна частина БКДО серед інших освіт-

ніх ліній, передбачає «комп’ютерну грамот-

ність». Результатом навчання дітей комп’ютерної 

грамотності є сформованість інформатичної 

компетентності.  

Зміст освіти інформатичної компетенції у 

варіативній частині передбачає  обізнаність із 

комп’ютером, способами керування комп’юте-

ром за допомогою клавіатури, «миші», здатність 

розуміти і використовувати спеціальну терміно-

логію (клавіатура, екран, програма, диск, клаві-

ша, комп’ютерні ігри тощо) та елементарні 

прийоми роботи з комп’ютером у процесі 

виконання ігрових та навчально-розвивальних 

програм, створених для дітей дошкільного віку; 
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вміння дотримуватись правил безпечної пове-

дінки під час роботи з комп’ютером [2]. Тому 

реалізація освітньої лінії «Комп’ютерна грамот-

ність» у ДНЗ вимагає відповідної підготовки 

майбутніх вихователів, формування у них 

професійно-інформатичної компетентності.  

Аналіз наукового фонду та педагогічної 

практики з формування професійної компетент-

ності майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів засобами комп’ютерних 

технологій виявив низку суперечностей між: 

 інформатизацією суспільства, швидкими 

темпами розвитку мережевих заходів комуніка-

цій та недостатнім їх упровадженням у навчаль-

ний процес факультетів дошкільної освіти вишів; 

 вимогами Базового компонента дошкільної 

освіти щодо реалізації освітньої лінії «Комп’ю-

терна   грамота» у дошкільних закладах і відсут-

ністю методичного супроводу використання 

комп’ютерних технологій; 

 наближенням системи освіти України до 

світових стандартів і низьким рівнем володіння 

майбутніми фахівцями дошкільної освіти 

комп’ютерними технологіями.  

Висновки.  Отже, нами у статті подано аналіз 

поняття «комп’ютерні технології» та його 

варіанти «сучасні інформаційні технології», 

«інформаційно-комунікаційні технології», 

«інноваційні технології в освіті». Теоретично 

обґрунтовано нову редакцію державного 

стандарту - Базового компонента дошкільної 

освіти. Проаналізовано інваріантну і варіативну 

складові, які подано у змісті БКДО. Визначено 

зміст освіти інформатичної компетенції у 

варіативній частині БКДО.   
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В статье представлен анализ понятия «компьютерные технологии» и его варианты «современные информационные технологии», 

«информационно-коммуникационные технологии», «инновационные технологии в образовании». Теоретически обосновано новую 

редакцию государственного стандарта - Базового компонента дошкольного образования. Проанализированы инвариантную и 

вариативную составляющие, которые представлены в содержании БКДО. Определено содержание образования 

информатической компетенции в вариативной части БКДО. 

Ключевые слова: компьютерная грамотность, компьютерные технологии, современные информационные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, инновационные технологии в образовании. 

 

The article analyzes the concept of "computer technology" and its variants "Modern information technologies", "Information and 

Communication Technologies", "Innovative Technologies in Education". Theoretically reasonably new version of International Standard - 

Basic component of preschool education. Analyzed invariant and variable components, which are listed in the content BKDO. The content of 

education informatychnoyi competence in the variable part BKDO. 

Keywords: Computers, computer technology, modern information technology, information and communication technologies, innovative 

technologies in education. 
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