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III. Рекомендації щодо розробки 
національних стандартів 

інформаційно-комунікаційних компетентностей
в системі ЗНЗ 

(та дистанційного навчання)

Пропозиції, що подані у даному розділі, мають рекомендований 
характер та спрямовані на розроблення системи стандартів у галузі 
інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів-пред- 
метників, учителів інформатики та керівників навчальних закладів.

Формат рекомендацій стандартів передбачає шість рівнів:
1. Рівень 1 -  має уявлення.
2. Рівень 2 -  мінімально базовий.
3. Рівень 3 -  базовий.
4. Рівень 4 -  підвищений (поглиблений).
5. Рівень 5 -  дослідницький.
6. Рівень 6 -  експертний.
Кожен рівень описано за трьома складовими: знання, вміння, 

компетентності, які містять змістові елементи рівня.
Умовно автори не закріплюють рівні до академічних рамок та за

лишають можливість визначати спеціалістів у відповідних галузях.

3.1. Рекомендації до проекту стандартів 
з інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів

Частковий стандарт інформаційно-комунікаційних компетент
ностей учнів розроблено для вирішення таких основних завдань:

-  визначити, що учні повинні знати та вміти, щоб ефективно 
навчатись та вміти працювати дистанційно;

-  в якій послідовності їх цьому потрібно навчати.
Такий стандарт повинен гарантувати, з одного боку, коректне 

формулювання вимог до учасників для забезпечення можливості 
їх дистанційного навчання, а з іншого -  показати шляхи розвитку 
й удосконалення компетентностей у процесі навчальної діяльності.
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Таблиця опису часткового стандарту побудована у такий спосіб, 
щоб відобразити рівні розвитку та змістовні особливості. Ці рівні не 
прив’язані до віку учня, або класу де він навчається, а також його 
профілю. В даному випадку рівень інтегрально демонструє здатність 
(готовність) учня навчатись дистанційно та його рівень володіння ін
формаційно-комунікаційною компетентністю. Змістовні особливості 
на кожному рівні відображають основні вимоги до учня стосовно 
його підготовки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

При описі кожного рівня окремо виділені розділи: знання, 
уміння (та компетентності). Логічно, щоб кожному рівню відпові
дав певний мінімальний для цього рівня рівень знань умінь та 
компетентностей. Водночас треба розуміти, що по деяких позиціях 
учень може бути на експертному рівні (наприклад досвід), при 
цьому по інших на першому рівні (наприклад знання).

Взявши за основу основні характеристики поняття інформа
ційно-комунікаційної компетентності (див. Розділ II. Концептуальні 
засади формування ПС-компетентностей та впровадження стандартів 
ПС-грамотності в системі загальної середньої освіти в Україні) (на ма
люнку нижче схематично зображена структура ПС-компетентностей 
учня). Дана структура відображає підхід ISTE -  Міжнародної спі
льноти з технологій в освіті (International Society for Technology in 
Education), який подає такі основні дескриптори, як: ІК-бачення, 
ІК-культура, ІК-знання, ІК-практика, ІК-удосконалення, ІК-грома- 
дянськість [7]. На цьому малюнку, наприклад, показано, що учень 
має рівень не нижче рівня 2 (другого) по всіх аспектах компетент
ності. Однак для переходу на вищий рівень йому необхідно напра
цьовувати практичний досвід 4 -  ІК-практика.

6. ІКТ- 1. ІКТ-
громадянськість бачення

5. ІКТ- 
удосконалення

Рівні
компетентності

4. ІКТ- 3. ІКТ-
практика знання

Рис. 1. Структура компетентностей за підходом ISTE
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Таблиця 5
Опис рекомендованої системи часткових стандартів 

інформаційно-комунікаційних компетентностей 
для дистанційного навчання

Знання Вміння Компетентності

Рівень 1 -  має уявлення

• має початковий 
рівень знань;
• знає правила тех
ніки безпеки під час 
роботи з комп’ю
терною технікою;
• знає про існу
вання ІКТ засобів 
та деякі підходи 
застосування ІКТ 
при виконанні на
вчальних задач

• просту частину навча
льного матеріалу може 
відтворити репродуктивно;
• може з допомогою вчи
теля виконати просте на
вчальне завдання;
• має елементарні, не
стійкі навички роботи на 
комп’ютері;
• може працювати з про
стими настроєними про
грамними засобами; 
виконує правила техніки 
безпеки під час роботи з 
комп’ютерною технікою 
під наглядом вчителя

•  розуміє роль ІКТ для 
навчання (інформаційно- 
комунікаційна поінфор
мованість);
•  розуміє шляхи викори
стання ІКТ в інформа
ційному суспільстві;
•  виконує навчальне зав
дання з використання ІКТ 
засобів під прямим на
глядом учителя у струк- 
турованому контексті

Рівень 2 -  мінімально-базовий

•  має мінімально 
базовий рівень 
знань вищий, ніж 
початковий;
•  знає про існу
вання різноманіття 
ІКТ та основні під
ходи використання 
ІКТ в навчанні

• може самостійно від
творити значну частину 
навчального матеріалу і 
робити певні узагаль
нення;
• вміє за зразком викона
ти просте навчальне зав
дання;
• має стійкі навички ви
конання основних дій на 
комп’ютері

•  володіє деякими підхо
дами використання ІКТ в 
навчанні;
•  демонструє знання пев
них правил спілкування 
за допомогою Інтернету;
•  демонструє прагнення 
до опанування основних 
підходів використання 
ІКТ в навчанні;
•  може здійснювати ро
боту або навчання з ви
користанням ІКТ засобів 
під наглядом учителя з 
елементами певної авто
номії;
•  розуміє про існування 
небезпеки при роботі в 
Інтернеті
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Продовження табл. 5
Знання Вміння Компетентності

Рівень 3 -  базовий
•  має мінімально 
базовий рівень 
знань вищий, ніж 
початковий;
•  знає про існу
вання різноманіття 
ІКТ та основні 
підходи викорис
тання ІКТ в на
вчанні;
•  має уявлення 
про основні техно
логічні аспекти 
функціонування 
ІКТ

•  вільно володіє навча
льним матеріалом, засто
совує знання на практиці;
•  вміє використовувати 
ІКТ для систематизації і 
узагальнення отриманих 
відомостей;
•  самостійно виконує 
передбачені програмою 
навчальні завдання;
•  самостійно знаходить і 
виправляє допущені по
милки;
•  може аргументовано 
обрати раціональний спо
сіб виконання навчаль
ного завдання;
•  вільно володіє базови
ми засобами ІКТ

•  серед базових адекват
но обирає підходи вико
ристання ІКТ в навчанні;
•  грамотно формулює суть 
проблеми при спілкуван
ні з викладачем, фахівця
ми чи іншими особами;
•  дотримується політики 
авторського права у все
світній мережі;
•  проявляє певні елемен
ти самоосвіти;
•  веде активну діяльність 
із роз’яснення про вірусну 
небезпеку та існування 
небезпечних сайтів;
•  адаптує власну поведінку 
або обставини у вирішен
ні навчальних ситуацій;
•  бере відповідальність за 
виконання завдань робо
ти або навчання з вико
ристанням ІКТ засобів

Рівень 4 -  підвищений (поглиблений)
•  має стійкі систе
мні знання в галузі 
ІКТ, розуміє суть 
використання ІКТ в 
навчанні

•  володіє узагальненими 
знаннями з питань ІКТ;
•  вміє планувати особи
сту навчальну діяльність, 
оцінювати результати вла
сної практичної роботи;
•  вміє самостійно знахо
дити джерела різноманіт
них відомостей і викори
стовувати їх відповідно 
до мети і завдань власної 
пізнавальної діяльності;
•  використовує набуті 
знання і вміння у нестан
дартних ситуаціях;

•  володіє широким колом 
питань добору та застосу
вання ІКТ при розв’язу
ванні навчальних задач;
•  проявляє інтерес до 
новітніх способів інфор
маційного обміну та по
шуку нових шляхів інтен
сифікації навчання на 
основі застосування ІКТ;
•  здійснює самоменедж- 
мент у рамках інструкцій 
до роботи або навчання з 
використання ІКТ засобів, 
які є передбачуваними, 
але можуть змінюватися
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Продовження табл. 5
Знання Вміння Компетентності

• вміє виконувати зав
дання, не передбачені на
вчальною програмою;
• має стійкі навички ви
користання ІКТ в на
вчанні;
• може аргументовано 
обрати раціональний спо
сіб використання ІКТ

• веде нагляд за типови
ми роботами інших з ви
користанням ПК та ППЗ, 
бере відповідальність за 
оцінювання та покращен
ня роботи або навчання з 
використанням ІКТ засобів

Рівень 5 -  дослідницький

Має глибокі знання 
в галузі ІКТ

•  володіє більш глиб
шими знаннями з пред
мета;
•  вміє планувати групову 
навчальну діяльність, оці
нювати результати ко
лективної практичної ро
боти;
•  використовує набуті 
знання і вміння з ІКТ у 
нестандартних ситуаціях;
•  вміє ставити завдання, 
не передбачені навчаль
ною програмою;
•  може аргументовано 
обрати раціональний спо
сіб розв’язування зав
дання;
•  критично ставиться до 
електронних ресурсів

•  володіє на професій
ному рівні колом питань, 
що пов’язанні з викорис
танням ІКТ при розв’я
зуванні учбово-дослідни
цьких задач;
•  знає тенденції та пе
редбачає розвиток нових 
технологій застосуваня ІКТ 
у навчальній діяльності;
•  демонструє професій
ну мобільність та адап- 
тивність в інформацій
ному суспільстві;
•  самостійно досліджує 
можливості застосування 
нових ІКТ -технологій для 
навчання;
•  здійснює оцінку та роз
виток свого успіху та ус
піху інших у сфері ІКТ;
•  готовий нести відпові
дальність при роботі 3 
технічними засобами, за
безпечувати особисту без
пеку та відповідальність 
за інформаційну безпеку 
колективу;
•  керує та контролює у 
контексті роботи та на
вчання в умовах непе- 
редбачуваних змін
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Продовження табл. 5
Знання Вміння Компетентності

Рівень 6 -  експертний

Елибокі знання у 
галузі роботи або 
навчання, що вклю
чають критичне ус
відомлення теорії 
та принципів галу
зі ІКТ

•  володіє глибокими 
знаннями з предмета;
•  вміє планувати групо
ву навчально-дослід
ницьку діяльність, оціню
вати та рецензувати ре
зультати колективної 
практичної роботи;
•  використовує набуті 
знання і вміння з ІКТ у 
нестандартних ситуаціях;
•  вміє ставити завдання, 
що мають творчий або 
дослідницький характер;
•  ефективно працює з 
будь-якою електронною 
інформацією;
•  критично оцінює ін
формаційні ресурси

•  передбачає шляхи удо
сконалення істуючих ме
тодів використання ІКТ в 
навчанні;
•  демонструє критичне 
ставлення до діяльності та 
існуванні в інформаційно
му просторі (середовищі);
•  самооцінка та рефлек
сія на рівні інформацій
них контактів;
•  ствердження морально
сті та толерантності в ком
п’ютерній комунікації;
•  бере відповідальність за 
прийняття рішень у непе- 
редбачуваній роботі або 
навчанні;
•  координує спільні дії за 
участі в Інтернет-проек- 
тах
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