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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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стання комп’ютерів для доступу, накопичення, вироблення, представ
лення та обміну даними і відомостями та для спілкування, участі 
в спільнотах через мережу Інтернет.

Основні знання, вміння та ставлення, що відносяться до цієї ком
петентності:

-  інформаційно-комунікаційна компетентність вимагає свідомо
го розуміння та знання природи, ролі та можливостей технологій 
інформаційного суспільства в особистішому та соціальному житті, 
навчанні та роботі. Це включає використання комп’ютерних техно
логій, як, наприклад, текстових редакторів, spreadsheets, баз даних, 
масивів даних та управління. Розуміння можливостей та потенціаль
них ризиків Інтернету та спілкування через електронні медіа (e-mail, 
network tools) для роботи, навчання, відпочинку, обміну даними і 
відомостями та колаборативного мережного спілкування, навчання 
та дослідження;

-  особистості повинні також усвідомлювати, як технології ін
формаційного суспільства можуть підтримувати творчість та іннова- 
ційність, бути обізнаними про валідність та відповідність даних і 
відомостей, що на етичних та правових принципах є доступними 
та залучають до їх використання;

-  уміння передбачають здатність знаходити, збирати та опрацьо
вувати дані, відомості і повідомлення та використовувати її систе
матичним та критичним способом, відповідно до реального та 
віртуального середовища та посилань. Особистості повинні володі
ти вмінням використовувати засоби для розробки, представлення 
та усвідомлення комплексу інформації та здатністю до доступу, 
пошуку та використання сервісів мережі Інтернет;

-  також особистості повинні бути здатними використовувати ТІС 
для підтримки критичного мислення та відповідного ставлення до 
доступних даних і відомостей та відповідально використовувати 
інтерактивні медіа. Ця компетентність передбачає здатність входжен
ня до соціальних, культурних, професійних спільнот та мереж. 
Особистості також повинні бути здатними використовувати ПСТ для 
підтримки не лише критичного мислення, а й творчості та інновацій.

Друга група: характеристики/складові ІКТ-компетентності, 
описані на основі підходу ISTE [5].

1. ІКТ-бачення: розуміння та усвідомлення ролі та значення 
ІКТ для роботи та навчання впродовж життя.

2. ПСТ-культура: спосіб розуміння, конструювання, світоглядного 
бачення цифрових технологій для життя та діяльності в інформа
ційному суспільстві.
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3. ІКТ-знання: набір фактичних та теоретичних знань, що відо
бражають галузь ІКТ для навчання та практичної діяльності.

4. ІКТ-практика: практика застосування знань, умінь, навичок у 
галузі ПСТ для особистих та суспільних професійних та навчальних 
цілей.

5. ПСТ-удосконалення: здатність удосконалювати, розвивати, ге
нерувати нове у сфері ІКТ та засобами ІКТ для навчання, профе
сійної діяльності, особистого розвитку.

6. ПСТ-громадянськість: підтверджена якість особистості демон
струвати свідоме ставлення через дію, пов’язану із застосуванням 
ІКТ для відповідальної соціальної взаємодії та поведінки.

Доцільно, щоб ці характеристики були максимально можливо 
відображені наскрізно і на всіх рівнях ІКТ-компетентностей у про
гресі їх набуття.

2.3. Основні підходи 
до визначення рівнів ІКТ-компетентностей

Для розробки освітніх результатів доцільним є використання 
теорії класифікації та систематизації (таксономії) Б. Блума. За цією 
теорією до цілей пізнавальної (когнітивної) області входять ті, що 
передбачають запам’ятовування і відтворення вивченого матеріа
лу, а також розв’язання проблем, у ході яких необхідно переосмис
лити наявні знання, будувати їх нові об’єднання, структури, ство
рювати нові знання. Цілі цієї групи в основному представлені у 
навчальних програмах, підручниках та посібниках, у повсякденній 
шкільній практиці. Теорією пропонується шість елементів таксо
номії для визначення цілей навчання у когнітивній сфері: знання, 
розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання (табл. 4).

Таблиця 4
Система елементів таксономії Б. Блума

Елемент Зміст Діяльність учня Типові завдання
Знання Запам ’ятовування 

специфічної інфор
мації, її переказу
вання чи розпізна
вання

Реагує, спри
ймає, запам’ято
вує, згадує, іден
тифікує

Питання, які по
требують фактич
них відповідей, те
стові завдання
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