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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ IНФОРМАЦIЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТI НА УРОКАХ ФIЗИКИ

Дана стаття розкриває поняття iнформацiйної компетентностi та її елементи. В статтi
нами були розглянутi рiвнi розвитку названої компетентностi, етапи, якi повинен пройти
учень у роботi з iнформацiєю, пiд час формування iнформацiйної компетентностi.
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Вступ
На даному етапi освiта стоїть на порозi значних змiн. Як показує пра-

ктика, сучасна система навчання недостатньо забезпечує високий рiвень пiд-
готовки школярiв, оскiльки орiєнтується, насамперед, на передачу певного
обсягу знань. У результатi цього зi стiн шкiл випускається особистiсть, яка
вiдповiдає початковому рiвню пiдготовки в освiтi, але в реальнiй профе-
сiйнiй дiяльностi, в бiльшостi випадкiв, не в змозi реалiзувати себе. Тому
мета сучасної освiти полягає не тiльки в тому, щоб навчати, але й розвивати
компетентнiсть, яка дає можливiсть справлятися з рiзними численними варi-
ативними ситуацiями i працювати в групi. Саме тому освiта має забезпечити
пiдготовку компетентних учнiв.

Актуальнiсть даної теми забезпечина тим, що сьогоднi iснує протирiч-
чя мiж постiйно зростаючим обсягом предметної iнформацiї i вiдсутнiстю
оптимальних способiв її використання для створення цiлiсної природничо-
наукової картини свiту. Одним iз головних завдань при викладаннi фiзики
у старшiй школi, ми вбачаємо завдання формування «iнформацiйної» осо-
бистостi, особистостi, що володiє iнформацiйною компетентнiстю, а, отже,
володiє такими якостями як iнформацiйна грамотнiсть, iнформацiйний стиль
мислення, iнформацiйна поведiнка, iнформацiйний свiтогляд. Iнформацiйна
компетентнiсть є найбiльш значущою компетентнiстю в сучасному свiтi, тому
що будь-яка дiяльнiсть передбачає роботу з iнформацiєю.
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Основна частина
Питання утримання i розвитку ключових компетентностей привертають

увагу багатьох вчених i практикiв. Даний напрямок розкрито в роботах О.В.
Великанової, Л.О. Петровської, Г.К. Селевко, А.В.Хуторського, проте про-
блема формування актуальної iнформацiйної компетентностi школярiв зали-
шається недостатньо розробленою.

Однiєю з головних задач сучасної освiти — створення умов для якiсного
навчання на уроках фiзики. Важливою умовою пiдвищення якостi освiти є
впровадження компетентнiсного пiдходу.

Дослiдники в галузi компетентнiсного пiдходу в освiтi (I.А. Зимова, А.Г.
Каспржак, А.В. Хуторський, М.А. Чошанов, С.Є. Шишов, Б.Д. Ельконiн та
iн) вiдзначають, що вiдмiннiсть компетентного фахiвця вiд квалiфiкованого
в тому, що перший не тiльки володiє певним рiвнем знань, умiнь, навичок,
але здатний реалiзувати i реалiзує їх в роботi. Компетентнiсний пiдхiд, на
думку О. Е. Лебедєва — це сукупнiсть загальних принципiв визначення цiлей
освiти, вiдбору змiсту освiти, органiзацiї освiтнього процесу та оцiнки освiтнiх
результатiв.

Розвиток компетентнiсного пiдходу в освiтi призвiв до появи поняття
«ключовi компетентностi», однiєю з яких багато дослiдникiв вважають iнфор-
мацiйну компетентнiсть (М.М. Абакумова, С.В. Трiшина, Л.В. Буриндина,
А.В. Хуторський та iншi).

В процесi навчання фiзики, в наш час, велика увага придiляється форму-
ванню навчально-пiзнавальних (ключових) i дослiдних (загальнопредметних)
компетенцiй. Однак для успiшної соцiалiзацiї дитини не менш важливим є
формування саме iнформацiйної компетентностi. Це пояснюється тим, що
людина почуває себе бiльш впевнено, коли володiє iнформацiєю; бiльш то-
го, дана компетентнiсть необхiдна учням i для успiшного освоєння досить
складного курсу фiзики у старшiй школi. I тому її формування необхiдно по-
чинати одночасно з навчанням предмету. Проблема полягає в тому, що дана
компетентнiсть формується тiльки в процесi активної пiзнавальної дiяльностi
учня, а для здiйснення такої дiяльностi потрiбен мотив, що породжує потребу
в її вдосконаленнi.

Для знаходження умов мотивацiї дiяльностi учнiв, сприятливих фор-
муванню iнформацiйної компетентностi, розглянемо поняття компетенцiї та
сутнiсть означеної компетенцiї [1].

Компетенцiя — це сукупнiсть взаємозалежних якостей особистостi (знань,
умiнь, навичок, способiв дiяльностi), що є заданими для вiдповiдного кола
предметiв i процесiв, необхiдних для продуктивної дiї щодо них [2].
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Компетентнiсть — це володiння людиною вiдповiдною компетенцiєю, яка
мiстить його особистiсне ставлення до предмета дiяльностi [2].

Освiтня компетенцiя — це сукупнiсть смислових орiєнтацiй, знань, умiнь,
навичок i досвiду дiяльностi учня вiдносно певного кола об’єктiв реальної
дiйсностi, необхiдних для здiйснення особистiсно i соцiально значущої проду-
ктивної дiяльностi [3].

Таким чином, видiляючи якусь компетенцiю, необхiдно визначити той
обсяг знань, який входить до її складу, перелiк умiнь, через якi вона про-
являється. При формуваннi компетенцiї необхiдно створювати ситуацiї для її
прояву. Володiння iнформацiйною компетенцiєю передбачає, що учень вмiє
самостiйно шукати, аналiзувати i вiдбирати необхiдну iнформацiю, органi-
зовувати, перетворювати, зберiгати i передавати її. Бiльш високий рiвень
iнформацiйних умiнь припускає, що учень вмiє створювати нову, значущу
для себе та iнших iнформацiю в рiзних доступних для сприйняття видах;
вмiє вiдокремлювати корисне вiд марного, бiльш цiнне вiд менш цiнного, уни-
кає неповної, недостовiрної i застарiлої iнформацiї. Важливо i те, як учень
може подати знайдену або оброблену iнформацiю самостiйно, наскiльки во-
на буде зрозумiлою iншим. Крiм того, учень повинен вмiти користуватися
пристроями, за допомогою яких можна отримувати iнформацiю володiти iн-
формацiйними технологiями.

Бiльшiсть дослiдникiв сходиться в думцi про те, що iнформацiйна компе-
тентнiсть — це багаторiвнева категорiя.

Iнформацiйна компетентнiсть у широкому значеннi пов’язана з умiнням
переосмислювати iнформацiю, розв’язувати iнформацiйно-пошуковi задачi,
використовуючи бiблiотечнi та електроннi iнформацiйно-пошуковi системи,
тобто здiйснювати iнформацiйну дiяльнiсть iз використанням як традицiй-
них, так i нових технологiй. У вузькому значеннi — з умiнням використо-
вувати iнформацiйнi технологiї, засоби i методи, тобто це компетентнiсть у
сферi iнформаiйно-комунiкативних технологiй (А.А. Ахаян, О.О. Кiзiк).

Iнформацiйна компетентнiсть включає в себе такi елементи, як:

• мотивацiя, потреба й iнтерес до отримання знань, умiнь i навичок у га-
лузi технiчних, програмних засобiв та iнформацiї;

• сукупнiсть суспiльних, природничих i технiчних знань, що вiдображають
систему сучасного iнформацiйного суспiльства;

• знання, що складають iнформацiйну основу пошукової пiзнавальної дi-
яльностi;

• способи i дiї, що визначають операцiйну основу пошукової пiзнавальної
дiяльностi;
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• досвiд пошукової дiяльностi у сферi програмного забезпечення та технiч-
них ресурсiв;

• досвiд вiдносин «людина-комп’ютер» [4].

Формування iнформацiйної компетентностi в школi проходить три рiвня
розвитку:

— пропедевтичний рiвень (розумiння, володiння основними поняттями);
— базовий рiвень (застосування за зразком, виконання завдань за зразком);
— профiльний рiвень (творче застосування, виконання завдань, для яких

треба продемонструвати нестандартне рiшення) [5].

Формування iнформацiйної компетентностi є процесом переходу до такого
стану, коли учень стає здатним знаходити, розумiти, оцiнювати i застосову-
вати iнформацiю в рiзних формах для вирiшення проблем. Для формування
iнформацiйної компетентностi в учнiв на уроках фiзики необхiдно:

— сформувати мiцнi базовi знання;
— розвинути вмiння вiдфiльтровувати вторинну та залишати тiльки акту-

альну та корисну iнформацiю;
— сформувати вмiння аналiзувати iнформацiю, прогнозувати й робити вис-

новки;
— сформувати вмiння на основi аналiзу попередньої iнформацiї формувати

власну точку зору;

Пiд час формування iнформацiйної компетентностi у роботi з iнформацi-
єю, учень має пройти такi етапи:

— ознайомлення — учень визначає кiлькiсть iнформацiї та можливiсть її
опрацювання;

— репродукцiя — учень вивчає масив iнформацiї, накопичує її;
— перетворення — критичне осмислення масиву iнформацiї;
— творчий етап — створення власного iнтелектуального продукту на основi

отриманої та перетвореної iнформацiї.

Практична значимiсть нашого дослiдження полягає в тому, щоб на осно-
вi розглянутого теоретичного обґрунтування розробити проект викладання
фiзики, що стимулює розвиток iнформацiйної компетентностi у школярiв;
сприяє пiдвищенню iнтересу до предмету, отже, пiдсиленню мотивацiї до нав-
чання й покращенню пiзнавальної активностi учнiв.

З урахуванням викладеного, ми визначили за мету нашого дослiдження
розвиток iнформацiйної компетентностi учнiв при вивченнi фiзики. Експери-
ментальною базою був обраний 10 клас Краматорської ЗОШ № 30. Спочатку
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за допомогою психологiчних методик було визначено рiвень розвитку нав-
чальної мотивацiї школярiв. Первинний контроль констатував у пiдлiткiв
низький рiвень шкiльної мотивацiї з предмету.

Для пiдвищення рiвня мотивацiї на уроках фiзики ми здiйснили наступне:

— пiсля ознайомлення учнiв з цiлями та задачами майбутньої роботи про-
вели бесiди та пояснення, що сприяли психологiчнiй пiдготовцi учнiв;

— для навчального процесу ми обрали роздiл «Молекулярна фiзика», тема
«Властивостi газiв». В календарно-тематичне планування внесли змiни,
а саме проаналiзували можливiсть формування iнформацiйної компе-
тентностi при вивченнi понять та законiв роздiлу, при виборi прийомiв
та методiв роботи передбачили тi, що сприяють її розвитку: мотивацiю
досягнень учнiв, адекватну самооцiнку, вiдповiдальнiсть, тощо;

— розробили пам’ятки: як працювати з комп’ютером, як правильно
конспектувати параграф, працювати з додатковою лiтературою, пiдго-
тувати доповiдь i т. д.;

— при створеннi сценарiїв конспектiв урокiв розробили вiдповiдний змiст та
передбачили дiяльнiсть учнiв, ґрунтуючись на розвиток iнформацiйної
компетентностi, а саме: створення мультимедiйних презентацiй, ребусiв,
кросвордiв, електронних тестiв, використання моделей фiзичних дослi-
дiв, тощо;

— створений навчально-методичний проект реалiзували у практицi викла-
дання фiзики в 10 класi ЗОШ.

Тобто, ми спочатку розробили, а потiм впровадили етапи формування
iнформацiйної компетентностi учнiв з урахуванням рiвнiв розвитку: пропе-
девтичного, базового та профiльного.

Висновки
З урахуванням викладеного, можна зробити висновок, що формування

iнформацiйної компетентностi на уроках фiзики повинно здiйснюватися у
вiдповiдностi з її внутрiшньою структурою, представленими педагогiчними
складовими, пов’язаними з певними видами iнформацiйно-професiйної дi-
яльностi. Цi види iнформацiйно-професiйної дiяльностi у взаємозв’язку мiж
собою становлять суть поняття «iнформацiйна компетентнiсть» i зумовлю-
ють особливостi її виховання.

Як ми бачимо, iснує можливiсть формувати iнформацiйну компетентнiсть
при викладаннi фiзики, i вважаємо за потрiбне продовжувати роботу в дано-
му напрямку.
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