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Сформульована проблема, що існуючі підходи до визначення поняття 
компетентності не дають змоги операційно виявляти рівень компетентності. Підхід 
полягає у тому, що рівень компетентності виражається через демонстрацію в діяльності, 
проте такі компоненти як мотивація, етичність,  соціальність та  поведінка  можуть 
бути виражені через зовнішні, внутрішні та реальні показники та критерії виконання. А  
когнітивні та опреаціональні  компоненти представляються через класичні знання, уміння, 
навички. 
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Ефективний розвиток дистанційного навчання істотно залежить від рівня розвитку 

інформаційно-комунікаційних компетентностей усіх учасників цього процесу. І це 
зрозуміло, адже основним середовищем, в якому реалізується практично весь процес 
дистанційного навчання, є середовище, що базується на комп'ютерних і комунікаційних 
технологіях. Неможливо ефективно навчатися (працювати) в такому середовищі, не 
володіючи відповідними знаннями, навичками та компетентностями. 

Виникає закономірне запитання яким стандартам повинні відповідати головні 
учасники – учні, вчителі та адміністратори дистанційного навчання?. Тут можна виділити 
два аспекти: перший, за результатом - що вони повинні знати і вміти, щоб ефективно 
вчиться і працювати дистанційно; другий, за процесом, в якій послідовності і як їх цьому 
навчити. Обидва ці аспекти тісно пов'язані з відповідними стандартами. Такі стандарти 
забезпечують, з одного боку коректне формулювання вимог до учасників для забезпечення 
можливості їх дистанційного навчання, а з іншого, показують шляхи розвитку й 
вдосконалення. Що повинні регламентувати такі стандарти, як вони повинні виглядати, як їх 
побудувати? 

Проблема стандартизації освітньої галузі існує й обговорюється вже давно. Вона 
обумовлюється такими процесами як глобалізація  та інформатизація освіти, підвищення 
мобільності студентів та викладачів, стрімкий розвиток нових технологій навчання. В тому 
числі, широкого використання набуває розвиток неформальної освіти.  Світова спільнота вже 
декілька років йде шляхом узгодження кваліфікаційних рівнів та кваліфікацій різних 
національних систем освіти. Для цього розробляються національні рамки кваліфікацій, на 
базі якої розробляються відповідні національні системи кваліфікацій [6; 7; 8; 9]. Єдина рамка 
кваліфікацій – це системний і структурований опис рівнів кваліфікацій, через вимоги до  
знань, вмінь та компетентностей. Основою для побудови національної системи кваліфікацій 
є професійні стандарти.  

Професійні стандарти будуються через визначення необхідних знань, умінь та 
компетентностей [8]. Вимоги до підготовки всіх учасників дистанційного навчання (учнів, 
вчителів, адміністраторів) також можуть бути виражені у вигляді відповідних стандартів.  

У розробці стандартів виникають такі  запитання. 
Що регламентувати? Стандарти повинні забезпечувати досить ефективну роботу всіх 

учасників на відповідному етапі (рівні) взаємодії. Очевидно, що залучення в дистанційний 
освітній процес не може бути спонтанним, а тому ступінь підготовленості (компетентності 

Інформаційні технології в освіті 
 



Деякі питання побудови та застосування стандартів ІКТ компетентностей учнів... 
 

 167 

учасників) буде збільшуватися в процесі діяльності. Тобто стандарт повинен вміти 
регламентувати достатні рівні підготовленості (до дистанційного навчання) для ефективної 
роботи на певному рівні (етапі) навчання. Причому на кожному рівні навчання можуть 
визначатися  загальні, предметні, спеціальні компетентності.  

Як має виглядати стандарт? Чи для кожної категорії учасників свій варіант 
стандарту, чи можливий єдиний варіант стандарту для всіх учасників?  Вказувати тільки ІКТ 
компетентності чи всі необхідні компетентності для ефективної роботи? Який повинен бути 
ступінь детальності опису компетентностей? Що конкретно регламентувати знання, вміння, 
навички, компетентність? 

Процедура побудови стандарту. Яка інформація для побудови стандарту необхідна і 
де її взяти ? Як забезпечити постійне оновлення стандарту?  Як перевірити відповідність 
стандарту «реаліям життя»? 

Яким визначенням компетентності користуватися? 
На думку авторів, ключовим елементом у розгляді окреслених питань є поняття 

компетентності. Необхідно дати йому досить функціональне (операціональне) визначення, 
яке дозволяє кількісно і якісно працювати з цим поняттям.  

Поняття компетентності досліджувалось багатьма авторами [1; 2; 3].  
Компетентність - сукупність компетенцій; наявність знань і досвіду, необхідних для 

ефективної діяльності в заданій предметній галузі. Поняття «компетентність» включає не 
тільки когнітивну й операціонально-технологічну складові, але й мотиваційну, етичну, 
соціальну та поведінкову» [4] 

Типовою вважається п'ятиступінчаста модель оцінки компетенцій.[10] 
1. Новачок. Діє суворо за правилами, обмежений і не гнучкий. 
2. Досвідчений новачок. Здатний розбиратися в аспектах ситуації. 
3. Практик. Діє усвідомлено, виходячи з довгострокової мети й планів. 
4. Просунутий практик. Бачить ситуацію в цілому й діє виходячи з власної 

переконаності. 
5. Експерт. Має інтуїтивне розуміння ситуації і вміє фокусуватися на її основних 

аспектах. 
Усі існуючі підходи до трактовки поняття компетентності не дають конструктивної і 

функціональної відповіді на питання «про кількісні складові елементи компетентності». 
Адже ми свідомо не можемо організувати формування необхідних компетентностей не 
визначивши ці елементи.   

Для вирішення цього питання пропонуємо таку модель поняття «компетентність».  
Припустимо, що є «ситуація», яка потребує вирішення. Для неї визначені відповідні критерії 
та міра «якості» вирішення ситуації. Компетентність виконавця будемо визначати за тим, на 
скільки якісно була вирішена ситуація. Розглянемо цю модель детальніше. В загальному 
випадку виконавець діє за такою схемою: 

 що потрібно зробити? (зовнішня або внутрішня умова); 
 збирати (отримувати) фактичні дані про ситуацію; 
 отримувати / формулювати показники та критерії ефективності «вирішення» 

ситуації; 
 аналізувати отримані дані про ситуацію; 
 приймати рішення; 
 виконувати (організовувати виконання) 

Кожний крок теж може бути розкладений на більш детальні кроки. Кінцевий  
результат залежить від двох груп-факторів: 

 загального алгоритму дій виконавця; 
 здатності виконавця виконувати конкретні дії (операції) на кожному етапі.  

Особистісне ставлення виконавця може бути показано через вибір критеріїв та 
показників під час прийняття рішень та виконання дій (мал. 1).  
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Мал. 1 Взаємодія показників та критеріїв виконання завдання 

 
Припустимо, виконавцю ставиться завдання у формі опису: «що необхідно зробити?» 

При цьому одночасно задаються зовнішні показники та критерії якості виконання завдання. 
Виконавець може мати свої особисті «внутрішні» показники та критерії виконання такого 
завдання. Через ці показники та критерії можна виразити ставлення та мотивацію виконавця 
до виконання завдання. Аналізуючи зовнішні та свої внутрішні показники та критерії, 
виконавець, як правило, обирає щось «середнє», за чим він буде йти під час виконання 
завдання. Назвемо це реальними показниками та критеріями. Слід зауважити, що у зміні 
внутрішніх або зовнішніх показників та критеріїв, рівень компетентності виконання завдання 
теж може змінюватись. Хоча сам виконавець та ситуація, яку він вирішує, може залишатись 
незмінною.  

Обрані реальні  показники та критерії фактично направляють послідовність та зміст 
дій виконавця. Це виражається у логіці прийняття рішень на кожному етапі щодо вибору 
необхідних дій та формулюванні проміжних реальних вимог (показників та критеріїв) до 
здійснення окремих операцій.  

В подальшому аналізі компетентності виконавця, під час виконання завдання, 
необхідно брати до уваги його здатність виконувати окремі «елементарні» дії. А на цю 
здатність вже впливають конкретні знання, уміння та навички.  

Висновки. Запропоновано операціональний підхід до процедури визначення рівня 
компетентності, що полягає у тому, що рівень компетентності виражається через 
демонстрацію у діяльності. Зазначимо, що такі компоненти як мотиваційний, етичний,  
соціальний та поведінковий можуть бути виражені через зовнішні, внутрішні та реальні 
показники та критерії виконання. А когнітивні та операціональні компоненти 
представляються через класичні знання, уміння, навички.  

Подальші дослідження слід зосередити на: 
 способі формування реальних показників та критеріїв виконання на основі 

заданих зовнішніх та наявних внутрішніх у виконавця показників; 
 засобах моделювання поведінки виконавця в залежності від сформованих 

реальних показників та критеріїв виконання; 
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 операціоналізація та шкалювання таких понять як мотивація, етика, 
соціальність з точки зору застосування їх у моделі визначення рівня 
компетентності;  

 розроблення методики обліку рівня сформованості знань, умінь, навичок під 
час моделювання діяльності з метою виявлення рівня компетентності.  
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