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II. Концептуальні підходи 
до розроблення системи 

інф ормаційно-комунікаційних компетентностей 
у  загальній середній освіті України

2.1. Основні підходи до визначення понять

Наявні підходи до трактування низки основних понять у галузі 
ПСТ (інформатична, інформаційно-комунікаційна технології, ІКТ 
навчання, інформатична та інформаційно-комунікаційна компетент
ність та ін.) нині не можна вважати усталеними.

У первісному розумінні будь-яка науково обґрунтована техно
логія є однією з необхідних проміжних ланок між певною наукою 
та відповідним виробництвом, яка забезпечує практичну реалізова- 
ність науково-виробничої системи і результативність виробничого 
процесу. Тому ІКТ можна вважати важливим компонентом пере
важної більшості сучасних технологій, що використовуються в різ
них науково-виробничих системах та галузях людської діяльності.

Зазначимо, що для роботи з відповідними ресурсами використо
вуються певні технології: інформатичні (технології роботи з даними) 
та інтелектуальні (технології, що використовуються для підвищен
ня інтелекту людини, зокрема дидактичні технології та технології 
самоосвіти) як складові інформаційних технологій [1].

Інформаційно-комунікаційні технології варто розуміти -  з одного 
боку, як проміжну ланку між інформатикою як наукою та вироб
ництвом (розробкою) інформативних систем і побудовою комуніка
ційних мереж, де основну роль відіграє інтелектуальна складова -  
знання (смисл) про те, як здійснюється приймання, зберігання, опра
цювання, подання та передавання повідомлень і даних, а також 
(із огляду на те, що значна частина таких систем і мереж розробля
ється для забезпечення людської діяльності) вагоме значення має 
психолого-педагогічний супровід розробки інформативних систем 
та побудови комунікаційних мереж з урахуванням знань про психо
логічні, біологічні та соціальні особливості людей, які користувати 
муться цими системами і мережами. З другого боку -  те, знання
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(смисл) про те, як варто працювати з даними, відчужується у вигля
ді алгоритмів і процедур, що можуть використовуватися для роботи 
з певними даними в інших предметних галузях -  тобто йдеться та
кож про певні інтелектуальні технології -  технології формалізації і 
розв’язування задач у певних предметних галузях з використанням 
інформативних систем і мереж.

З огляду на наведене вище та з урахуванням результатів попе
редніх досліджень [1; 2] зазначимо, що інформаційно-комунікаційні 
технології варто розуміти як технології (сукупність методів, засобів 
і прийомів) розробки інформативних систем та побудови комуніка
ційних мереж, що зазвичай передбачає психолого-педагогічний су
провід процесів проектування, розроблення і впровадження, а також 
технології формалізації та розв’язування задач у певних предметних 
галузях із використанням таких систем і мереж.

З огляду на предметну галузь освіти можна стверджувати, що ін
формаційно-комунікаційні технології в освіті -  це технології розро
бки інформативних систем та побудови освітніх комунікаційних 
мереж, а також технології формалізації та розв’язування освітніх 
завдань із використанням таких систем і мереж.

Варто зазначити, що інформаційно-комунікаційну технологію 
навчання  слід розуміти як дидактичну технологію, що забезпечує 
досягнення цілей навчання лише за умови обов’язкового викорис
тання інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційна компетентність  -  підтверджена здатність особи
стості використовувати інформаційні технології для гарантованого 
опанування та донесення інформації з метою забезпечення власних 
індивідуальних потреб і задоволення суспільних вимог щодо форму
вання загальних та професійно-спеціалізованих компетентностей 
людини. Зазначимо, що загальні компетентності часто називають 
ключовими або базовими, а професійно-спеціалізовані -  предметни
ми; інформаційні технології доцільно трактувати в широкому сенсі -  
як сукупність інтелектуальних та інформативних технологій [1].

Під інформативною компетентністю пропонується розуміти 
підтверджену здатність особистості задовольнити власні індивіду
альні потреби і суспільні вимоги щодо формування професійно- 
спеціалізованих компетентностей людини в галузі інформатики.

При цьому особливого значення набуває використання інформа
тивних технологій як технологій роботи з абстрактними даними в 
інформативних системах. Як варто працювати з даними -  це і є знання 
(смисл) про те, як здійснюється приймання, зберігання, опрацю
вання, подання та передавання повідомлень та даних, і відчужується
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цей смисл у вигляді алгоритмів [3, с. 84], що можуть використовува
тися для роботи з певними даними в інших предметних галузях.

Попередніми дослідженнями встановлено, що інформаційно-ко
мунікаційна компетентність, точніше інформаційно-комунікаційно- 
технологічна компетентність, або ПСТ-компетентність -  це підтвердже
на здатність особистості використовувати на практиці інформаційно- 
комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних 
потреб і розв’язування суспільно значущих, зокрема професійних, 
задач у певній предметній галузі [1].

Синонімічними до терміну «ІКТ-компетентність» можна вва
жати низку термінів, що нині використовуються в педагогічній 
науці: «комп’ютерна компетентність», «інформаційно-комп’ютерна 
компетентність», «інформаційно-технологічна компетентність».

О. В. Овчарук стверджує, що інформаційно-комунікаційна ком
петентність як ключова категорія розглядається як комплексне по
няття, а саме -  сукупність знань і розуміння, умінь, навичок, а також 
особистіших ставлень і ціннісних орієнтацій людини у галузі ІКТ 
та здатність автономно і відповідально демонструвати їх для прак
тичної, професійної діяльності та навчання впродовж життя.

На підставі проведеного аналізу пропонується таке визначення: 
ІКТ-компетентність -  це підтверджена здатність особистості 
автономно і відповідально використовувати на практиці інформа
ційно-комунікаційні технології для задоволення власних індивідуаль
них потреб і розв ’язування суспільно значущих, зокрема професійних, 
задач у  певній предметній галузі або виді діяльності.

2.2. Ключові характеристики ІКТ-компетентностей

Розглянемо групи основних характеристик, які мають бути відоб
ражені під час розроблення і впровадження рекомендацій для різних 
категорій у загальноосвітньому навчальному закладі.

Перша група: характеристики інформаційно-комунікаційної ком
петентності, в основу яких покладено застосування технологій ін
формаційного суспільства [4].

Інформаційно-комунікаційна компетентність включає свідоме та 
критичне застосування технологій інформаційного суспільства для 
роботи, навчання, відпочинку та спілкування. Вона побудована на за
стосуванні базових інформаційно-комунікаційних навичок: викори
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