
Вісник Житомирського державного університету. Випуск 1 (73). Педагогічні науки 

© Кривонос О. М., 2014 
118 

УДК 378.147:004.413 
О. М. Кривонос, 

старший викладач 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

Alexander.Kryvonos@zu.edu.ua 

СКЛАД ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ 

У статті розглянуто інформаційно-комунікаційні компетентності вчителя інформатики як вагому 
складову його професійної компетентності й інтеграційну характеристику особистості, котра 

відображає готовність і можливість вчителя інформатики ефективно використовувати нові ІКТ в 
професійній діяльності. Наведено авторське визначення інформаційно-комунікаційних 

компетентностей вчителя інформатики, представлено склад мотиваційно-ціннісної, організаційно-
змістовної, когнітивно-операційної та особистісно-рефлексивної компонент зазначених 

компетентностей вчителя інформатики.  
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Актуальність статті. Входження України до європейської спільноти передбачає докорінні зміни не 
лише в питаннях державної політики загалом, а й у питаннях освіти зокрема. А це, в свою чергу, робить 
першочерговим завданням розвиток системи освіти на основі інформаційно-комунікаційних технологій. 
Нові інформаційні технології відкривають учням та студентам доступ до нетрадиційних джерел знань, 
підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для креативності, 
знаходження та закріплення фахових знань, дають можливість викладачеві реалізувати принципово нові 
форми та методи навчання. 

Законом України ''Про Концепцію Національної програми інформатизації'' було окреслено основні 
шляхи модернізації вітчизняної освіти через запровадження інформаційних і комунікаційних технологій. 
Отже, сучасній школі, як вищій так і середній, потрібні педагоги, які оперативно реагують на зміни 
соціального середовища, ефективно застосовують у навчанні досягнення науково-технічного прогресу, 
компетентно спрямовують особистісний розвиток учнів або студентів, творчо працюють над 
удосконаленням навчального процесу, використовують та демонструють використання сучасних 
інформаційних технологій.  

Володіння інформаційно-комунікаційними компетентностями є необхідною умовою успішного 
навчання як у ВНЗ, так і для навчання впродовж життя, професійного розвитку та застосування 
можливостей використання ІКТ у навчальній та професійній діяльності вчителя в умовах сучасного 
інформаційного суспільства.  

Серед ключових напрямів Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки є 
модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, а також 
інформатизація освіти, удосконалення інформаційного забезпечення освіти.  

Отже, останнім часом активно обговорюється питання підготовки майбутніх учителів на засадах 
компетентнісного підходу як такого, що забезпечує підготовку фахівця відповідно до вимог сьогодення.  

Аналіз робіт із методології педагогічних досліджень. У сучасній педагогічній науці активно 
ведеться дискусія щодо вдосконалення системи освіти шляхом застосування компетентнісного підходу 
(В. Ю. Биков [1], Н. В. Морзе [2], С. А. Раков [3], Я. Б. Сікора [4], О. М. Спірін [5] та ін.). 

Мета статті – визначити склад основних компонентів інформаційно-комунікаційних 
компетентностей вчителя інформатики. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-комунікаційні компетентності майбутнього вчителя 
інформатики – вагома складова його професійної компетентності й інтеграційна характеристика 
особистості, котра відображає готовність і можливість вчителя інформатики ефективно використовувати 
нові ІКТ у професійній діяльності (тобто розв’язувати професійні задачі з використанням засобів та 
методів інформатики й ІКТ) та виступати в ролі провідного фахівця в галузі ІКТ для інших членів 
педагогічного колективу, проектуючи шляхи підвищення фаху в цій сфері. Саме вони надають змогу 
майбутньому вчителю інформатики бути сучасним, активно діяти в інформаційному суспільстві, 
використовувати нові надбання та досягнення науки й техніки у фаховій діяльності. 

Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителя інформатики розглядаються нами як система 
знань, умінь, особистісних якостей вчителя інформатики, формування та розвиток яких дасть змогу 
розв’язувати типові професійні задачі, вирішувати проблеми, котрі виникають у реальних ситуаціях 
педагогічної діяльності, з використанням усього різноманіття комп’ютерних засобів, а його передбачає 
здатність до фахового зростання в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та до виконання ролі 
провідного фахівця з інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічному колективі [6]. 
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Беззаперечним є твердження про те, що компетентність має бути діагностичною. Низка науковців, 
котрі вивчають проблему компетентнісного підходу в освіті, звертають увагу на складність діагностики 
компетентностей індивідуума: ''навчання компетентностям гальмується труднощами вимірювання та 
підтвердження особливостей компетентностей''. 

Критерій у педагогіці розглядають як ознаку, на основі якої здійснюється оцінка, відокремлення, 
означення чи класифікація стану розвитку особистості, її якісних характеристик. Педагогічний критерій 
обов’язково характеризується факторами соціального й професійного середовища, що зумовлюють 
вплив на формування інформаційно-комунікаційних компетентностей студента. Отже, критерій – це 
суттєва ознака явища або процесу, на основі якої дослідники в змозі відокремити рівень розвитку 
компетентностей студентів експериментальних та контрольних груп. 

Аналіз накопичених науково-педагогічних знань про компетентності, концепції, гіпотези про 
можливість їх формування дозволив виділити основні компоненти інформаційно-комунікаційних 
компетентностей: мотиваційно-ціннісний, організаційно-змістовний, когнітивно-операційний та 
особистісно-рефлексивний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент інформаційно-комунікаційних компетентностей являє собою 
сукупність таких мотивів, як зацікавленість до інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, 
схильність до педагогічної діяльності, усвідомлення мотивів і мети цієї діяльності. Він спрямований на 
активізацію пізнавальної діяльності студентів та розвиток позитивної мотивації до навчання. 
Характеристиками цього компонента є: усвідомлення особистістю знань з інформатики й ІКТ, їх 
ґрунтовність та здатність до використання на практиці. Мотиваційно-ціннісний компонент реалізує 
координаційну функцію, яка полягає в необхідності володіти знаннями з інформатики та ІКТ, 
стимулювати зацікавленість до діяльності у сфері інформаційних технологій. 

Організаційно-змістовий компонент інформаційно-комунікаційних компетентностей містить 
сукупність теоретичних знань та пізнавальної активності, необхідних для здійснення процесу навчання 
та педагогічної діяльності. Організаційно-змістовий компонент лежить в основі побудови моделі 
навчання, яка базується на теоретичних відомостях, прийомах, методах вирішення різноманітних задач 
прикладного характеру. Характеристиками цього компонента є: повнота, глибина, узагальненість знань з 
ІКТ, орієнтованих на доповнення до дисциплін гуманітарного та соціально-економічного, природничо-
наукового, професійно-практичного циклів. Організаційно-змістовий компонент виконує освітню 
функцію, котра полягає в засвоєнні знань з інформатики та її розділів, методами та технологіями 
розв’язування задач прикладного характеру та використання цих знань на практиці. 

Когнітивно-операційний компонент інформаційно-комунікаційних компетентностей вказує на 
ступінь засвоєння ІКТ і науково-методологічних основ їх використання в професійній діяльності вчителя 
інформатики. Рівень його сформованості визначається системністю знань майбутнього вчителя 
інформатики в його предметній галузі. Цей компонент має такі характеристики: системність, 
оперативність, мобільність знань, вміння засвоювати знання з інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій, використання цих знань при розв’язанні професійних задач. Функція 
когнітивно-операційного компонента – результативна. Вона полягає в розвитку навичок із розв’язання 
задач прикладного характеру, в освоєнні методів побудови процесу навчання. 

Особистісно-рефлексивний компонент інформаційно-комунікаційних компетентностей полягає в 
наявності в майбутнього вчителя інформатики власного стилю, здатності оцінювати власну діяльність та її 
результати, проектувати умови самоосвіти, поглиблювати знання з інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій, усвідомлювати власну значущість у колективі та самореалізовуватися у фаховій 
діяльності через засоби ІКТ. Основними характеристиками цього компонента є: самооцінка та проведення 
рефлексії власної діяльності. Особистісно-рефлексивний компонент виконує оціночну функцію [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. 

Окремі дослідники [3; 7-9] визначають перелік інформаційно-комунікаційних компетентностей, які 
повинні бути сформовані в майбутнього вчителя інформатики. Відповідно до запропонованих 
компонентів маємо такий перелік: 

Мотиваційно-ціннісні: 
1) володіти на високому рівні державною та, щонайменше, однією актуальною іноземною мовами 

(наприклад англійською); 
2) прагнути самостійно отримувати знання з використанням ІКТ;  
3) розуміти можливості використання ІКТ щодо задоволення власних потреб у самоосвіті; 
4) бути здатним обґрунтовувати, розробляти й реалізовувати власні науково-освітні проекти з 

використанням ІКТ;  
5) мати уявлення про фахову діяльність у галузях освіти з використанням ІКТ;  
6) мати впевненість у собі щодо питань з ІКТ; 
7) бути здатним до творчості з використанням засобів ІКТ.  
Організаційно-змістовні: 
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1) підтверджувати базові знання з математичних наук та вміння правильно вибирати математичні 
методи для розв’язування наукових і прикладних задач з інформатики; 

2) демонструвати логічність і послідовність засвоєння знань з теоретичних основ інформатики й 
історії її розвитку;  

3) демонструвати знання основ інформаційних систем (архітектура, програмне й апаратне 
забезпечення, мультимедіа, локальні й глобальні комп’ютерні мережі тощо);  

4) знати алгоритми розв’язування типових прикладних математичних, статистичних і фахових задач, 
ефективно використовуючи новітнє системне (операційні системи; системи процедурного, функціонального, 
логічного, візуального, об’єктно-орієнтованого програмування, Web-програмування; сервісні програми) і 
прикладне (загальне, спеціальне) програмне забезпечення, а також відповідні сервіси Інтернету; 

5) знати принципи проектування, конструювання й удосконалення окремих компонентів існуючих 
інформаційних систем (бази даних, бази знань, інформаційно-пошукові системи, електронні каталоги та 
бібліотеки); 

6) знати вимоги й демонструвати дотримання обов’язкових правил та рекомендацій із 
здоров’язбереження під час роботи з апаратним, програмним забезпеченням інформаційно-
комунікаційних систем; 

7) мати уявлення про інформаційну безпеку й основи захисту даних на електронних носіях та 
забезпечення конфіденційності даних;  

8) знати принципи пошуку й аналізу необхідних повідомлень у контексті розвитку предметної галузі 
інформатики; 

9) бути здатним проводити аналіз стану, визначати потреби й оцінювати можливості інформатизації 
середнього закладу освіти; 

10) розуміти принципи й поняття, які лежать в основі конкретного засобу ІКТ, та його функціональні 
характеристики; 

11) знати основні складові сучасного комп’ютерного обладнання, периферійних пристроїв, а також їхні 
основні характеристики та призначення;  

12) знати принцип підключення та налаштування нового комп’ютерного або іншого обладнання 
навчального призначення й використання відповідного програмного забезпечення в професійній діяльності;  

13) демонструвати знання щодо усунення збоїв у роботі комп’ютерного обладнання та вирішувати 
інші проблеми, котрі можуть виникати під час використання ІКТ; 

14) бути здатним провести вибір або оцінення апаратного та програмного забезпечення навчального 
призначення; 

15) демонструвати знання щодо використання різноманітного цифрового обладнання; 
16) знати принципи проектування технологічного забезпечення комп’ютерного класу; 
17) демонструвати знання щодо використання ІКТ для більш ефективного втілення різноманітних 

стратегій оцінювання навчального процесу; 
18) демонструвати знання щодо використання ІКТ для спілкування й спільної роботи з колегами, 

батьками та представниками громадськості для вдосконалення процесу навчання; 
19) демонструвати знання правил спілкування (спілкування в мережі); 
20) бути здатним розуміти та приймати участь в обговоренні юридичних, етичних, культурних та 

соціальних питань, котрі пов’язані з використанням ІКТ в навчанні та фаховій діяльності; 
21) знати принципи використання сучасних інформаційних баз даних, зокрема електронних фондів 

бібліотек і поширених сервісів Інтернету, для власного фахового розвитку та реалізації принципів 
неперервної освіти. 

Когнітивно-операційні: 
1) демонструвати готовність використовувати основні компоненти розповсюджених пакетів 

прикладних програм і сервісні програми для забезпечення фахової діяльності;  
2) демонструвати готовність встановлювати, налагоджувати новітні версії операційних систем, 

розповсюджене прикладне й спеціальне програмне забезпечення; 
3) демонструвати розвинуте програмування щонайменше однією із сучасних мов; 
4) демонструвати готовність використовувати системи штучного інтелекту для пошуку даних, 

опрацювання текстів, графічних зображень тощо; 
5) демонструвати готовність застосовувати поширене програмне забезпечення спеціального 

призначення для розв’язування математичних, статистичних і фахових задач та підготовки відповідних 
електронних документів та матеріалів (наприклад, MatCad, MatLab, GRAN, DG, Statistica);  

6) демонструвати готовність використовувати новітні версії систем ділової та художньої графіки, 
видавничих систем для створення відповідних електронних матеріалів;  

7) демонструвати готовність здійснювати програмно-технічний супровід елементів електронного 
навчання та вміти використовувати для цього відповідні інформаційні системи й хмарні технології;  

8) демонструвати готовність правильно формулювати (інтерпретувати) запити в пошукових системах; 
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9) демонструвати готовність вибирати стратегію пошуку даних і відомостей та вміти зупинити пошук; 
10) демонструвати готовність використовувати існуючі схеми класифікації для структурування даних; 
11) демонструвати готовність порівнювати й аналізувати дані з різних джерел; 
12) демонструвати готовність адаптувати дані для конкретної аудиторії; 
13) демонструвати готовність коректно цитувати джерела; 
14) демонструвати готовність обслуговувати комп’ютерну, периферійну й іншу оргтехніку та 

здійснювати щодо неї профілактичні заходи; 
15) бути готовим виконувати діяльність з обслуговування та адміністрування локальної комп’ютерної 

мережі, зокрема мережі навчального закладу;  
16) бути готовим до створення, модернізації, технічної підтримки офіційного Web-сайту 

загальноосвітнього навчального закладу та виконання функцій модератора; 
17) демонструвати готовність користуватися сучасними інформаційними базами даних і системами 

управління навчальним процесом загальноосвітнього навчального закладу, зокрема для виготовлення 
документації, складання розкладу тощо; 

18) бути здатним проводити уроки з інформатики різних типів, виховні заходи, шкільні предметні 
олімпіади з програмування, інформатики та ІКТ.  

Особистісно-рефлексивні: 
1) демонструвати готовність до соціально-культурного діалогу;  
2) уміти працювати в колективі; 
3) демонструвати культуру виконавства та відповідальність; 
4) бути ініціативним, підвищувати фаховий рівень, самостійно здобувати необхідні знання засобами 

електронного навчання;  
5) бути здатним до мобільності; 
6) демонструвати правову культуру; 
7) уміти презентувати свої ідеї і результати професійної діяльності з використанням ІКТ; 
8) володіти аналітичним мисленням (рефлексія, практичний інтелект, аналіз проблем, логічні 

судження, досвід планування), концептуальним (застосування концепцій, розпізнавання моделей, 
інтуїція, ідентифікація проблеми тощо) та критичним мисленням (аналіз власного досвіду). 

Зазначені структурні компоненти утворюють єдине ціле й знаходяться в тісному взаємозв’язку. 
Функції компонентів взаємодіють між собою, переходячи одна в одну і становлять єдиний складний 
процес, який дає змогу бачити проблеми навчальних предметів в єдиній системі знань студентів. 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що питання компетентнісного підходу в системі вищої 
освіти є актуальним та має велике значення в наш час. Рівень освіченості сучасного фахівця вже не 
визначається лише енциклопедичністю знань. Сьогодні соціум потребує від освіченої людини уміння 
продуктивно вирішувати різноманітні проблеми на основі засвоєних знань, а також повсякчас оновлювати та 
збагачувати знання, тобто безперервно навчатися протягом усього життя. Головною ідеєю компетентнісного 
підходу є компетентнісно-орієнтована освіта, котра цілеспрямована на системне засвоєння різних знань та 
способів практичної діяльності, завдяки якій людина знаходить застосування в різних галузях своєї фахової 
діяльності, набуває соціальної самостійності, стає мобільною та кваліфікованою, вільно орієнтується в 
навколишньому середовищі та ефективно вирішує поставлені завдання. Компетентність учителя визначає 
суспільно визнаний перелік знань, умінь, навичок, ставлень певного рівня, завдяки яким викладач може 
здійснювати складні поліфункціональні, надпредметні види діяльності. 
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Кривонос А. Н. Состав основных компонент информационно-коммуникационных 
компетентностей учителя информатики. 

В статье рассматриваются информационно-коммуникационные компетентности учителя 
информатики как весомая составляющая его профессиональной компетентности и интеграционная 

характеристика индивидуума, которая отображает готовность и способность учителя информатики 
эффективно использовать новые ИКТ в профессиональной деятельности. Дано авторское определение 

информационно-коммуникационных компетентностей учителя информатики, описан состав 
мотивационно-ценностной, организационно-содержательной, когнитивно-операционной и личностно-

рефлексивной компонент вышеупомянутых компетентностей учителя информатики.  

Ключевые слова: учитель информатики, информационно-коммуникационные компетентности, ИКТ. 
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Kryvonos A. N. The Contents of Informational-Communicational Competences of an Informatics Teacher. 

The article considers informational-communicational competences of an Informatics teacher as the important 
component of his / her professional competence and personal integral characteristics, reflecting the readiness 
and ability of an Informatics teacher to use effectively new informational-communicational technologies in the 

professional activity. The author gives his independent determination of informational-communicational 
competences of an Informatics teacher, describes the contents of the motivational-axiological, organizational-

informative, cognitive-operational and personal-reflexive components of the above mentioned competences of an 
Informatics teacher. 

Key words: Informatics teacher, informational-communicational competences, informational-communicational 
technologies. 

 


