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Адной з найважнейшых ключавых кампетэтнасцей з’яўляецца 
iнфармацыйная, так як менавiта ў гэтым паняццi найбольш поўна 
адлюстроўваюцца сучасныя патрабаваннi да якасцi школьнай адукацыi ў 
аспекце развiцця асобы вучня. Актуальнасць праблемы фармiравання 
iнфармацыйнай кампетэнтнасцi заключаецца яшчэ i ў тым, што ў апошнiя гады 
ва ўсiм свеце адбылося ўсведамленне ролi iнфармацыi ў грамадскiм развiццi. 
Iнфармацыйная кампетэнтнасць вызначаецца як сукупнасць ведаў, уменняў i 
навыкаў працы з крынiцамi i сродкамi пераўтварэння iнфармацыi, неабходнымi 
для паспяховага працякання працэсу навучання школьнiкаў. Навукоўцы 
ўкладваюць у паняцце iнфармацыйная каметэнтнасць не толькi ўменне 
знаходзiць i захоўваць розную iнфармацыю, але i ўменне ёю карыстацца, а для 
гэтага трэба навучыцца працаваць  са зместам падручнiка, алфавiтным 
каталогам у бiблiятэцы; тэкстам падручнiка, кнiгi, энцыклапедыi, электроннымi 
крынiцамi iнфармацыi [1].

Iнфармацыйная кампетэнтнасць можа быць сфармiравана толькi ў працы 
з тэкстам. Задача настаўнiка – навучыць школьнiкаў самастойна працаваць з 
рознымi крынiцамi iнфармацыi, i ў першую чаргу са школьным падручнiкам як 
асноўнай крынiцай ведаў па прадмеце, сродкам фармiравання вучэбных 
уменняў i авалодання прыёмамi пазнавальнай дзейнасцi. Праводзiць працу з 
тэкстам можна на кожным уроку, прапануючы вучням заданнi ад простага да 
цяжкага. Лягчэй за ўсё пераказацьтэкст цi знайсцi адказ на пытанне, 
пастаўленае ў падручнiку. Больш цяжка вучням выконваць заданнi на перанос 
ведаў, параўнанне, аналiз iнфармацыi, змешчанай у таблiцы. 

Працу з тэкстам на ўроках можна праводзiць па трох узроўнях: 
1) пошукава-рэпрадуктыўная (каменцiраванае чытанне, адказы на 

пытаннi па тэме ўрока, запаўненне таблiц, праца з тэрмiнамi, складанне плана 
тэксту, складанне апорных канспектаў з мэтай дапамогi ў выкладзе вучэбнага 
матэрыялу (напрыклад, праца з чытацкiм дзённiкам у пачатковых класах); 

2) параўнальна–аналiтычная праца з падручнiкам (заданнi для працы з 
iлюстрацыямi падручнiка, параўнальны аналiз дадзеных таблiц i схем, метад 
«Пазнакi на палях»); 

3) творчая праца з вучэбнай лiтаратурай:
– рэцэнзаванне вучнямi створаных малюнкаў, калi кожны вучань пасля 

працы з тэкстам стварае сваю iлюстрацыю, затым вучнi абменьваюцца 
малюнкамi, разглядаюць iх i, перачытваючы тэкст, спрабуюць знайсцi эпiзод, 
да якога ён адносiцца, падпiсаць iлюстрацыю словам iтэксту, супаставiць змест 
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iлюстрацыi са зместам эпiзода i напiсаць рэцэнзiю, у якой адзначыць, адпавядае 
цi не адпавядае малюнак тэксту, адзначыць якасць выкананай працы, усе свае 
заўвагi падмацоўваючы спасылкамi на тэкст;

– складанне апавядання з тэарэтычнымi памылкамi; 
– складанне тэкстаў з прапушчанымi словамi; 
– складанне рознага роду тэставых заданняў (з выбарам аднаго 

правiльнага адказу, на ўстанаўленне адпаведнасцi), што фармiруе ў вучняў 
уменне вылучаць галоўнае, складаць пытальныя сказы, якiя прадугледжваюць 
падрабязныя цi канкрэтныя адказы (так, не); 

– складанне крыжаванак, рэбусаў, загадак, вiктарын, рэклам па 
прачытаных творах, што павышае цiкавасць дзяцей да вучобы, развiвае iх 
назiральнасць, дае магчымасць паўнавартасна ўспрымаць мастацкi твор, 
развiвае навыкi творчай працы, жаданне вучняў чытаць i перачытваць кнiгi, а 
значыць, самастойна знаходзiць нешта новае.

Складанне вiктарын па прачытаным тэксце садзейнiчае больш удумлiвым 
адносiнам вучняў да мастацкага твора. Школьнiкi iмкнуцца чытаць тэкст вельмi 
ўважлiва, кааб скласцi вiктарыну больш складаную, а на пытаннi сваiх 
аднакласнiкаў адказаць без памылак. Гэта дапамагае нават слабым вучням 
паверыць у свае сiлы, а таксама зняць напружанне, якое з’яўляецца на ўроку, 
далучыць да працы ўсiх школьнiкаў. 

Апiсаныя метады працы з тэкстам дазваляюць арганiзаваць працу з 
рознымi крынiцамi iнфармацыi, садзейнiчаюць замацаванню матэрыялу, 
дапамагаюць выпрацаваць навык сцiслага адказу, фармiруюць уменне вылучаць 
галоўную думку. Мэтанакiраваная i сiстэматычная праца вучняў з тэкстамi 
вучэбнай лiтаратуры забяспечвае развiццё прадметных i агульнавучэбных 
уменняў, фармiруе iнфармацыйную культуру, iнфармацыйныя ўменнi 
школьнiкаў. 

Праведзеная дыягностыка па праблеме развiцця iнфармацыйнай 
кампетэнтнасцi школьнiкаў сведчыць пра тое, што ў вучняў з’явiлiся наступныя 
ўменнi: уменне працаваць са схемамi (спраўляецца 92 % вучняў); уменне 
складаць план па змесце тэксту (95 %); уменне адказваць i складаць пытаннi па 
змесце тэксту (94 %); уменне знаходзiць, вычытваць i фiксаваць патрэбную 
iнфармацыю з тэксту (90 %), уменне працаваць з рознымi крынiцамi 
iнфармацыi (82 %). 

Такiм чынам, iнфармацыйныя ўменнi дазваляюць выпрацаваць звычку 
ўважлiва чытаць тэксты, быць крытычным, адэкватна ацэньваць узровень сваiх 
ведаў, выяўляць праблемную сiтуацыю, ставiць ключавое пытанне, 
устанаўлiвац ьпрычынна–вынiковыя сувязi.
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