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ФормуВАння ікт-компЕтЕнтності мАйбутніх ВчитЕліВ  
почАткоВої Школи зА ДопомогоЮ ВЕб-кВЕстіВ

Анотація. У статті розглядається проблема важливості формування ІКТ-компетентності майбутніх вчи-
телів початкової школи за допомогою веб-квестів; виокремлюється класифікація веб-квестів та їх роль у 
володінні основами аналітико-синтетичної переробки інформації, володінні конкретними навичками з 
використання технічних засобів в освітньому процесі та в самостійній роботі з підвищення професійної 
кваліфікації майбутніх педагогів; розглядаються переваги застосування веб-квестів під час засвоєння тех-
нологій підготовки педагогічної інформаційної продукції; висвітлюються сучасні підходи до інтерпретації 
поняття «веб-квест» в умовах реформування системи вищої освіти України; розкрито етапи реалізації веб-
квестів; висвітлюється роль інтеграції інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес та 
наукову діяльність в українському суспільстві; виокремлюються когнітивний, операційний та аксіоло-
гічний аспекти інформаційно-комунікативних компетентностей майбутніх вчителів початкової школи; 
y статті наголошується, що інформаційно-комунікативні компетентності майбутніх учителів початкової 
школи – це професійні знання педагогів та здатність розв’язувати педагогічні ситуації з використанням 
сучасних засобів та методів інформатики; виокремлюється також особливий тип організації предметно-
спеціальних умінь та навичок майбутніх педагогів, що дозволяють приймати ефективні рішення в про-
фесійно-педагогічній діяльності, використовуючи ІКТ-технології.
ключові слова: веб-квест, інтерактивна методика навчання, проєкт, самостійна робота, ІКТ-компетентність.
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formAtion of ict-compEtEncE of futurE primArY school tEAchErs  
with thE hElp of wEb-quEstions

summary. The article addresses the importance of building the ICT competencies of future primary school 
teachers with the help of a web-quest; the classification of web quests and their role in the possession of the basics 
of analytical and synthetic processing of information, the possession of specific skills in the use of technical means 
in the educational process and in independent work to improve the professional qualification of future educators; 
the advantages of using web-based quests for mastering pedagogical information production technologies are 
considered; modern approaches to the interpretation of the term «web-quest» in the conditions of reforming the 
higher education system of Ukraine are highlighted; stages of realization of web quests are revealed; the role of 
integration of information and communication technologies in the educational process and scientific activity in 
Ukrainian society is highlighted; the cognitive, operational and axiological aspects of the information and com-
munication competences of future primary school teachers are distinguished; The article emphasizes that the 
information and communication competences of future elementary school teachers are the professional knowl-
edge of teachers and the ability to solve pedagogical situations using modern means and methods of informatics; 
There is also a special type of organization of subject-specific skills and skills of future educators, which allow to 
make effective decisions in professional-pedagogical activity, using ICT technologies. The article describes the 
factors that influence the formation of ICT competences of future primary school teachers during their studies; 
the selection and development of professionally oriented tasks, pedagogical situations, which create motivation 
for mastering information technologies of education by means of visual models, multimedia, Internet resources 
of execution, considering the educational specialization of future teachers, creative projects using information 
technologies. The functions of the ICT competences of future educators are also mentioned, such as: cognitive, 
aimed at systematizing knowledge, at cognition and self-cognition by the person himself; communicative, the 
carriers of which is the semantic component, the carriers of information; adaptive, allowing the teacher to adapt 
to the conditions of life and activity in the information society; regulatory, manifested by a system of moral and 
legal norms and requirements in the information society; assessment, which implies the ability of future primary 
school teachers to navigate the flow of diverse information, to evaluate important and secondary; interactive, 
aimed at active independent and creative work of educators, which leads to self-development and self-realization.
Keywords: web-quest, interactive teaching methodology, project, independent work, ICT-competency.

Постановка проблеми. Загальна інфор-
матизація суспільства ставить перед су-

часною освітою передумови пошуку нових видів 
і форм організації навчальної діяльності. Сучас-
ні інформаційні технології сприяють розвитку 
в майбутніх вчителів початкової школи критич-
ного мислення, креативності, підвищують якість 
та ефективність самостійної роботи, відкривають 
доступ до використання нових інтерактивних 
форм та методів навчання.

Хоча університети і називають «дзеркалом» сус-
пільства, саме вимоги сучасного суспільства визна-
чають політику університетської освіти, до основ-
них завдань якої належать: створення, поширення 
та використання нових знань та технологій, підго-
товка конкурентоздатних випускників, підвищення 
кваліфікації викладачів, формування знань мак-
симально широкого кола фахівців, забезпечення 
оновлення знань у галузях, що перебувають у стані 
постійних змін. Це стосується інтеграції інформа-
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ційно-комунікативних технологій у навчальний 
процес та наукову діяльність. За рахунок підвищен-
ня ролі освіти у сучасному суспільстві створюються 
нові економічні можливості щодо надання якісних 
освітніх послуг, що потребує якісної підготовки май-
бутніх вчителів початкової школи [7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема вдосконалення та використання нових 
інформаційних технологій привертала увагу ба-
гатьох дослідників. Серед науковців, які вивчали 
проблему застосування веб-квестів у професійній 
підготовці майбутніх вчителів початкової школи 
слід виділити: М. Кадемію, І. Албегову, А. Нові-
кову, Р. Гуревича, І. Каньковського, І. Пєтухова, 
О. Федорова. 

Підготовка майбутніх вчителів початкової 
школи із застосуванням інформаційних техно-
логій висвітлена в дослідженнях І. Богданової, 
С. Гунька, О. Майбороди, Л. Панченко, О. Трофі-
мова, О. Шиман. Особливості застосування веб-
квестів у навчальному процесі різних навчаль-
них закладів презентують, такі вчені: Г. Рубіна, 
Н. Іщук, О. Коношевський, М. Корнєєв, О. Чай-
ковська, М. Гриневич, Г. Шаматонов, І. Шахіна, 
Л. Шевченко, С. Яшанов та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Розвиток інформацій-
но-комунікаційних технологій, мережі Інтернет 
і технічних засобів навчання зумовили їх інтен-
сивне впровадження в навчальний процес та пе-
редумови щодо формування інформаційно-кому-
нікаційної компетентності майбутніх вчителів 
початкової школи, що значно впливає на рівень 
їхньої фахової та наукової підготовки.

У методичних рекомендаціях «Основи стан-
дартизації інформаційно-комунікаційних ком-
петентностей в системі освіти України» [4] ві-
тчизняні дослідники виділяють когнітивний, 
операційний та аксіологічний аспекти інформа-
ційно-цифрової компетентності, a також:

– знання особливостей інформаційних пото-
ків у сфері освіти, основ інформаційної безпеки 
та булінгу;

–  уміння здобувати інформацію з різних дже-
рел у зрозумілому вигляді, працювати з різними 
відомостями та критично оцінювати отриману 
інформацію;

– використовувати у професійній діяльності 
засоби інформаційно-комунікаційних технологій 
та навички з використання комп’ютерної техніки;

– ставлення особистості до застосування ін-
формаційно-комунікаційних технологій для від-
повідальної соціальної взаємодії та поведінки.

мета статті полягає в розгляді формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності 
в майбутніх учителів початкової школи як скла-
дової професійної компетентності майбутніх пе-
дагогів за допомогою веб-квестів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Професійна компетентність майбутнього 
педагога є не лише сумою теоретичних знань 
та вміння їх репродукувати у певному обсязі згід-
но з правилами, а також мотивом і засобом роз-
витку навичок практичних дій в інформаційному 
суспільстві. Можливість різнобічного розвитку 
майбутніх вчителів початкової школи пропонують 
саме сучасні методики навчання і новітні техніч-
ні здобутки. Широке й ефективне впровадження 

інноваційних методик в навчально-виховний про-
цес сприяє підвищенню його якості, зацікавленос-
ті студентів і викладачів, є важливою стадією про-
цесу реформування традиційної системи освіти 
в контексті глобалізації. Однією з таких систем, 
яка вчить знаходити необхідну інформацію, під-
давати її аналізу, систематизувати і вирішувати 
поставлені задачі є методика веб-квестів [2].

У словнику глосарії «Інноваційні технології 
навчання» – веб-квест розглядається як: інтерак-
тивний процес, під час якого студенти самостій-
но одержують необхідні знання, використовуючи 
ресурси Інтернет; проблемне завдання з елемен-
тами рольової гри, для виконання якого вико-
ристовуються ресурси Інтернет [3]. 

На думку В. Шмідт, веб-квести – це міні-про-
екти, основані на пошуку інформації в Інтернеті. 
Завдяки такому конструктивному підходу до на-
вчання педагоги не тільки добирають й упоряд-
ковують інформацію, отриману з Інтернету, але 
й скеровують власну діяльність на поставлене 
перед ними завдання, пов’язане з їхньою майбут-
ньою професією [5].

За Я. Биховським, освітній веб-квест – це сайт 
в Інтернеті, з яким студенти виконують ту чи 
іншу навчальну задачу, це форма подання ма-
теріалу шляхом постановки задач, проблемне 
завдання з елементами рольової гри, для вико-
нання котрого використовуються інформаційні 
ресурси Інтернет [1].

Автор технології веб-квест Б. Додж класифі-
кував її за наступними принципами: 

– тривалість виконання (короткострокові, дов-
гострокові); 

– предметний зміст (монопроєкти, міжпред-
метні веб-квести); 

– тип завдань, які виконують студенти (пере-
каз, компіляційні загадки, журналістські роз-
слідування, конструкторські розробки, творчі 
роботи, переконуючі виступи, розв’язок спірних 
проблем, само пізнавальні праці, аналітичні зві-
ти, наукові доповіді, оцінні заходи) [6].

Етапи реалізації веб-квестів такі:
1. Організаційний етап – використовується для 

зазначення загальної теми та мети веб-квесту. Він 
передбачає надання довідкової інформації з даної 
теми та ключових понять, які педагоги повинні зро-
зуміти для виконання завдань. Також передбачаєть-
ся представлення симуляції, яка спонукає студентів 
розробити товар чи послугу, оцінити часовий період, 
дати пораду з певного питання, керувати діловою 
ситуацією, вступити в дискусію або вирішити одну 
з життєвих проблем. У більшості випадків виникає 
одне запитання, яке вимагає від майбутніх педаго-
гів проаналізувати великий масив інформації.

2. Інструкційний етап – надає інструкції щодо 
алгоритму проходження веб-квесту через веб-
запит. Також надаються навчальні цілі та пора-
ди щодо управління часом, збирання даних або 
стратегії роботи в групових ситуаціях тощо.

3. Процесуальний етап – спрямовує майбут-
ніх вчителів початкової школи до проходження 
веб-квесту, через набір заходів та дослідниць-
ких завдань, використовуючи набір попередньо 
визначених ресурсів. Студентам надаються ін-
струменти, як правило, веб-сайти, які сприяють 
пошуку, аналізу, систематизації великого обсягу 
інформації та виконання завдань.
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4. Етап оцінювання може залучати майбут-
ніх педагогів до самооцінювання та порівнян-
ня отриманих результатів. Він включає зворот-
ній зв'язок та надання відгуків про досягнення 
та невдачі тощо. Ефективні веб-квести мають 
вбудований механізм для роздумів студентів.

Висновки і пропозиції. Результати навчан-
ня майбутніх педагогів свідчать, що обов’язковою 
умовою успішної підготовки в межах індивіду-
ально-освітнього процесу є використання якіс-
них спеціалізованих електронних навчальних 
ресурсів, зокрема веб-сайтів. 

Ми виділяємо такі переваги використання 
веб-квестів:

– простота y використанні;
– інтеграція y навчанні;
– міждисциплінарність;
– групова діяльність, що передбачає комуні-

кацію та обмін знаннями;
– розвиток критичного мислення, оскільки 

більшість проблем, які виникають у веб-квесті, 
є проблемами реального світу;

– високий рівень зацікавленості;
– підвищення особистісної самооцінки;
– реалізація креативного потенціалу;
– ідентифікація, відповідно до потреб та запи-

тів навчання;
– спільна діяльність, при якій студенти ство-

рюють продукт;
– ефективність використання;
– підвищення мотивації педагогів до самоосвіти;
– розвиток особистісних якостей.
Отже, одним із шляхів підготовки сучасного 

компетентного майбутнього вчителя початкової 
школи y закладах вищої освіти є залучення сту-
дентів до розробки і використання сучасних техно-
логій навчання, які адаптовані до реальних умов 
здійснення майбутньої професійної діяльності. 
Веб-квести сприяють формуванню компетентно-
го фахівця, який може висувати цілі, адаптувати 
теоретичні знання в професійну площину, відпо-
відати за прийняті рішення, планувати власну ді-
яльність щодо досягнення цілей та завдань, роз-
вивати навички колективної роботи.
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