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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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Продовження табл. 4

Елемент Зміст Діяльність учня Типові завдання
Розуміння Розуміння подано

го матеріалу неза
лежно від іншого 
матеріалу

Пояснює, пере
кладає, показує, 
інтерпретує

Завдання на пере
творення, інтер
претацію та екс
траполяцію

Використання Використовування 
методів, концепцій, 
принципів і теорій 
у нових ситуаціях

Вирішує нові 
проблеми, де
монструє засто
сування знань, 
конструює

Завдання на вико
ристання інформа
ції в ситуаціях, які 
є нові, незнайомі 
чи мають для уч
нів невідоме зна
чення

Аналіз Розчленовування 
цілого на складові 
елементи

Обдумує, роз
криває, перера
ховує, міркує, 
протиставляє, 
виділяє, роз
бирає

Завдання на ви
значення суттєвих 
деталей і компо
нентів явищ, скла
дових частин ін
формації

Синтез Поєднання, об’єд
нання окремих ча
стин у ціле

Комбінує, скла
дає, творить

Завдання на ком
бінування частин, 
створення більш 
загальної картини, 
нового об’єкта чи 
знання

Оцінювання Визначення цінно
сті матеріалів, ін
формації і методів, 
коли задана мета, 
стандарти і критерії

Оцінює, обго
ворює, крити
кує, порівнює, 
узагальнює

Завдання, в яких 
передбачається 
визначення цін
ності чи можли
вості ефективного 
використання ін
формації, спираю
чись на відповідні 
критерії. Аргумен
тування оцінки 
або вибору

Таксономія Б. Блума надає можливості специфікації компетент
ностей за допомогою числових характеристик, які визначають 
необхідний рівень підготовленості фахівців, із використанням різ- 
норівневої шкали компетентностей.
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Доцільно також врахувати запропонований у дослідженні [2] 
опис рівнів ІКТ-компетентностей.

Ірівень, початковий. Продемонструвати елементарне розуміння 
суті та історії розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 
що використовуються у певній предметній галузі. Охарактеризувати 
основні професійні задачі, розв’язування яких доцільно здійснювати 
з використанням ІКТ, та відповідні професійні вміння. У загальному 
вигляді описати основні підходи до розв ’язування таких задач  з ви
користанням ІКТ.

II  рівень, мінімально-базовий. Відтворити основні положення 
теорій інформаційно-комунікаційних технологій, що використо
вуються в певній предметній галузі (основні означення, теореми, 
об’єкти та їх властивості тощо), описати принципи та поняття, що 
лежать в основі конкретної ПСТ, та її функціональні характеристики. 
Продемонструвати розуміння таких теорій та можливостей ІКТ 
шляхом застосування відповідних знань і вмінь до розв ’язування 
широкого кола елементарних професійних задач.

III рівень, базовий. Подавати освоєні знання з ІКТ у певній 
предметній галузі логічно й послідовно. Самостійно знаходити, ана
лізувати та тлумачити відомості з інформаційно-комунікаційних 
технологій в контексті предметної галузі. Правильно добирати і ви
користовувати ІКТ для розв ’язування основних професійних задач.

IV  рівень, підвищений (розширення базових компетентно- 
стей). Розуміти й використовувати методи критичного аналізу та 
розвитку теорій інформаційно-комунікаційних технологій. Аналізу
вати та розуміти результати експериментальних методів перевірки 
наукових теорій. Розробити зрозумілий, чіткий підхід до опану
вання обширної бази знань. Критично розглядати, узагальнювати й 
розширювати систематизований та послідовний обсяг знань. Уміти 
розв’язувати професійні задачі підвищеної складності з викорис
танням ІКТ, удосконалювати інформаційно-комунікаційні технології 
для розв ’язування основних професійних задач,  зокрема бути здат
ним проектувати, конструювати і вносити інновації до елементів 
наявних  ІКТ.

V рівень, поглиблений. Володіти предметною галуззю інфор
маційно-комунікаційних технологій на поглибленому рівні -  знати 
новітні теорії та їх інтерпретації. Критично відслідковувати, осмис
лювати розвиток теорії і практики, зокрема критично оцінювати 
нові ідеї та доведення з різних джерел. Використовувати ряд спе
ціалізованих навичок і оцінювати різноманітні повідомлення для 
того, щоб змогти спланувати стратегію дослідження. Бути здатним
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у галузі ІКТ розв ’язувати нестандартні, інноваційні професійні за
дачі теоретичного й практичного характеру, зокрема з моделюван
ня, проектування, розробки, впровадження, налагодження елементів 
нових  інформаційно-комунікаційних технологій.

VIрівень, дослідницький. Засвоїти та демонструвати повне во
лодіння предметною галуззю інформаційно-комунікаційних техно
логій. Володіти новітніми методами незалежного дослідження та 
пояснювати його результати на просунутому рівні. Зробити оригі
нальний вклад у розвиток ПСТ, демонструючи володіння методоло
гією і вміння вести критичний діалог з колегами. Бути здатним роз
в’язувати інноваційні професійні задачі теоретичного і практичного 
характеру в галузі ПСТ, зокрема з моделювання, проектування, роз
робки, впровадження, налагодження нових  інформаційно-комуні
каційних технологій та управління ними.

Запропонований загальний орієнтовний опис індикаторів рівнів 
ІКТ-компетентностей для кожного виду та рівня освітньої підготов
ки має бути певною мірою конкретизований з огляду на специфіку 
професійних задач.

На підставі проведеного аналізу пропонується використовувати 
шість рівнів для формулювання змісту ІКТ-компетентностей 
учнів, учителів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів: 

рівень 1 -  вступний; 
рівень 2 -  мінімально-базовий; 
рівень 3 -  базовий; 
рівень 4 -  підвищений/поглиблений; 
рівень 5 -  дослідницький; 
рівень 6 -  експертний.

2.4. Особливості організації дистанційного навчання 
в загальноосвітніх навчальних закладах

Для визначення ІКТ-компетентностей учасників дистанційного 
навчання необхідною умовою є аналіз процесу дистанційного на
вчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Нині в Україні на
вчання за дистанційною формою здійснюється фрагментарно у ви
гляді окремих дистанційних курсів, опанування яких не забезпечує 
завершеного навчання учнів певного предмета. Тому для проведення 
аналізу варто врахувати досвід освітніх систем інших країн та про
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