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В статті висвітлено підходи щодо створення моделі ІКТ компетентності вчителів. В моделі представ-

лено види діяльності,інструменти вимірювання ІКТ компетентності за трьома рівнями відповідно до 

міжнародних стандартів ЮНЕСКО. Визначено умови і наслідки формування ІКТ компетентності вчи-

телів, перспективи запровадження моделі ІКТ компетентності для забезпечення неперервного про-

фесійного розвитку вчителів 
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The approaches as to the creation of the model of ICT-competence of the teachers are elucidated in the article. 

The model grounds the different types of teacher’s activity (understanding of ICT role in education, ICT, learn-

ing, organizational-methodological activities, improvement of qualification) and the instruments of his/her ICT- 

competence measurement by the three levels, according to UNESCO international standards (technological lit-

eracy, deepening of knowledge, creation of knowledge. Introduction of the model of ICT-competence of the 

teachers in postgraduate education favors individualization and continuousness of teachers’ professional educa-

tion and provide diversification of educational services of postgraduate education. The conditions and results of 

formation of the model of ICT-competence of the teachers, the prospects of introduction of ICT- competence 

model were determined: the necessity of integration of the results of formal and informal education, increase of 

the number of participants of the distant and mixed forms of education, construction of informational-

educational environment of postgraduate education. The model of ICT-competence can be realized in the system 

teacher-school-community that provides the combination of personal, public and state resources for the teach-

er’s professional development (including his/her ICT-competence formation), innovative development of schools 

and formation of community and state 

Keywords: information and communication technologies, competence, postgraduate teacher education, profes-

sional development; continuous education 

 

1. Вступ 

Останнім часом набула актуальності CBE 

(competence based education) освіта, яка базується на 

визначених і обґрунтованих компетентностях особи-

стості. Проблему аналізу й розвитку професійної 

компетентності сучасного фахівця та її складових 

розглядають багато дослідників: І. Зимня [1], А. Ма-

ркова [2], Н. Морзе [3, 4], О. Кузьмінська [3], А. Ко-

чарян [4], А. Хуторськой [5], Дж. Равен [6], В. Хут-

махер [7], Л. Чернікова [8] та ін. 

Українськими вченими було розкрито зміст 

ключових компетентностей під час упровадження 

інформаційних і комунікаційних технологій. Вони 

передбачають здатність орієнтуватися в інформацій-

ному просторі, отримувати інформацію та оперувати 

нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного 

високотехнологічного інформаційного суспільства та 

не визначено модель ІКТ компетентності вчителів в 

якій визначено інструменти оцінювання кожного 

рівня відповідно до професійної діяльності вчителя. 

 

2. Літературний огляд 

Компетентність – інтегрована характеристика 

якості особистості, результативний блок, сформова-

ний через досвід, знання, вміння, ставлення, поведін-

кові реакції. Компетентність побудована на комбіна-

ції взаємовідповідних пізнавальних відношень та 

практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінко-

вих компонентів, знань та вмінь, усього того, що мо-

жна мобілізувати для активної дії. Компетенція – 

об’єктивна категорія, суспільно визнаний рівень 

знань, умінь, навичок, ставлень та ін. у певній сфері 

діяльності людини як абстрактного носія [9]. 

В. Хутмахер серед ключових компетенцій ви-

значає компетенції, пов’язані з інформатизацією сус-

пільства: володіння інформаційними технологіями, 

розуміння можливостей їх застосування, переваг та 

недоліків; здатність до критичного сприйняття інфо-

рмації, що поширюється масмедійними засобами та 

рекламою, здатність аналізувати й добирати потрібну 

інформацію, обсяги якої постійно зростають, та ком-

петенції, що реалізують здатність і бажання непере-

рвного здобуття освіти (освіта протягом усього жит-

тя) і є основною підтримкою професійної конкурен-

тоспроможності, адаптаційного потенціалу людини до 

постійних змін у суспільстві [7]. 

М. Жалдак, Ю. Рамський узагальнили підходи 

до різних назв компетнентностей, пов’язаних з ін-

форматизацією в педагогічній літературі: інформа- 

ційні, інформаційно-технологічні, ІКТ компетент-

ності. Автори використовують поняття інформа- 

ційної компетентності в розумінні соціально-зна- 

чущих компетентностей, яких має набути кожен гро-

мадянин інформаційного суспільства. Ці компетент-

ності – основний компонент інформаційної культури, 

яка у свою чергу, є частиною загальної культури лю-

дини [10]. Наприклад, О. Астафьєва і О. Захарова в 

структурі категорії “інформаційно-комунікативна ком- 

петентність” виділяють когнітивний, ціннісно-мо- 

тиваційний, комунікативний, рефлексивний, техно-

логічний компоненти, які відповідно відображають 

аналіз, формалізацію, порівняння, узагальнення, син-
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тез з наявними базами знань отриманої інформації та 

розробку варіантів використання і прогнозування 

наслідків реалізації інформації, організацію збере-

ження, відновлення інформації; створення умов, які 

сприяють вибору важливих ціннісних орієнтацій; 

використання мов та інших видів знакових систем, 

технічних засобів комунікацій у процесі передачі 

інформації; усвідомлення свого рівня саморегуляції, 

а також розширення самосвідомості, самореалізації; 

розуміння принципів роботи, можливостей, обмеже-

ності технічних засобів, знання переваг автоматизо-

ваного і автоматичного виконання інформаційних 

процесів. 

На основі аналізу досліджень з питань визна-

чення змісту інформаційних компетентностей роби-

мо висновок про те, що вони передбачають здатність 

орієнтуватися в інформаційному просторі; опрацьо-

вувати, систематизувати, зберігати та передавати за 

допомогою комп’ютера й комп’ютерних засобів ін-

формацію; застосовувати ІКТ у самонавчанні та по-

всякденному житті; здійснювати оцінювання процесу 

та результатів технологічної діяльності; розуміти 

методологічні аспекти та технологічні обмеження 

використання ІКТ для розв’язання індивідуальних та 

суспільно значущих задач тощо.Усі зазначені підхо-

ди до компетентності впровадження ІКТ виокрем-

люють свій предмет дослідження в рамках загального 

об’єкта: визначення компетентностей роботи з інфо-

рмацією в умовах розвитку інформаційного суспільс-

тва і суспільства знань.  

В нашому дослідженні ми визначаємо ІКТ 

компетентість вчителя відповідно до міжнародних 

стандартів ЮНЕСКО 2008 року “Стандарти ІКТ 

компетентності для вчителів”. Ці стандарти наголо-

шують на взаємовідношенні між використанням ІКТ, 

реформою освіти та економічним ростом держави на 

основі трьох підходів: технологічна грамотність, пог-

либлення знань, створення знань, які стали основою 

нашої моделі [9, 11]. 

Розвиток інформаційного суспільства та суспі-

льства знань сприяє зосередженню уваги дослідників 

до змісту та складових компетентностей, пов’язаних 

із запровадженням інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті, але поза увагою дослідників за-

лишається визначення інструментів вимірювання і 

формування ІКТ компетентності вчителів у післяди-

пломній освіті та її складові.  

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – обґрунтувати та визначи-

ти модель ІКТ компетентності вчителів 

Для досягнення поставленої мети були вирі-

шені наступні задачі: 

– визначити рівні ІКТ компетентності вчите-

лів, визначити інструменти вимірювання ІКТ компе-

тентності вчителів;  

– побудувати модель ІКТ компетентності;  

– висвітлити умови запровадження моделі 

ІКТ компетентності в післядипломній педагогічній 

освіті. 

 

 

4. ІКТ компетентність вчителів 

В інформаційних політиках різних держав са-

ме формуванню ІКТ компетентності вчителів приз-

начено головну роль. Про це свідчать результати до-

сліджень науковців всього світу у проекті 

«Іntel®Education. Transformation. Policy. Tool». Розг-

лянемо три підходи ЮНЕСКО щодо формування ІКТ 

компетентності [11].  

Основною метою підходу на основі технологіч-

ної грамотності є підготовка учнів, громадян та проду-

ктивних сил, здатних опанувати нові технології, необ-

хідні для соціального розвитку і підвищення ефектив-

ності економіки. Як указується в Декларації Тисячоліт-

тя [12], визначені цілі освіти можна досягти шляхом 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти, пода-

льшого поширення шкільної освіти і поглиблення рівня 

грамотності. Це передбачає розширення поняття “гра-

мотність” за рахунок включення сучасного компонента 

– “технологічна грамотність”. Пов’язані з цією політи-

кою програми професійного розвитку прагнуть підви-

щити рівень технічної грамотності вчителів з метою 

впровадження основних складових інформаційно-

комунікаційних технологій у шкільні програми, навча-

льно-виховну практику школи.  

Узгоджені заходи щодо вдосконалення підготов-

ки вчителів з урахуванням підходу на основі поглиблен-

ня знань нададуть можливість одержати навички засто-

сування складніших методик і технік, викликаних змі-

нами в навчальних програмах, у яких важливе місце 

відводиться глибині розуміння й застосуванню на прак-

тиці знань, здобутих у навчально-виховній діяльності, 

відповідно до якої вчитель спрямовує і координує сере-

довище навчання, а учнів залучає до активної співпраці, 

наприклад, у формі телекомунікаційного проекту, орга-

нізовуючи співпрацю партнерів на будь-якому рівні. 

Наприклад, телекомунікаційні проекти з екології, біоло-

гії, фізики та хімії і географії присвячені практичному 

розв’язанню складних задач формування природничого 

мислення на основі інтеграції цих наук з математикою. 

Метою підходу на основі створення знань є під-

вищення рівня громадської участі, культурної творчості 

й економічної ефективності за допомогою формування 

в учнів і громадян трудових ресурсів, постійно спрямо-

ваних на користь від процесів створення знань, іннова-

ційної діяльності та функціонування суспільства знань. 

Помітні наслідки впровадження цього підходу в змісті 

програм та інших компонентів системи освіти, адже 

вони спрямовуються від традиційного опанування шкі-

льних предметів до освоєння навичок XXI століття, 

необхідних для створення нових знань. 

Таким чином, компетентності вчителів у викори-

станні ІКТ створюються на перетині трьох підходів до 

реформи освіти, заснованих на розвитку людських зді-

бностей – технічної грамотності, поглиблення знань і 

створення знань – і шести компонентів системи освіти – 

політики, програм, педагогіки, ІКТ, організації і підго-

товки вчителів та інтегрує в собі три аспекти : когнітив-

ний (знання), операційний (способи діяльності і готов-

ність до здійснення діяльності), аксіологічний (наяв-

ність певних цінностей) [13]. 
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Формування когнітивного та операційного ас-

пектів ІКТ компетентності вчителів визначено в дос-

лідженнях науковців України (В. Бикова [9], М. Жал-

дака [10], Н. Морзе [3, 4], С. Ракова, Л. Чернікової [8] 

та ін.) та публікаціях ЮНЕСКО [11], зазначено у мі-

жнародних стандартах ECDL. 

Перелік основних знань, якими має володіти пе-

дагог у галузі ІКТ, такий: структура та принципи робо-

ти засобів комп’ютерної техніки, інформаційних і теле-

комунікаційних технологій, можливості та галузі вико-

ристання інформаційних технологій, автоматичних на-

вчальних систем і систем управління та їх вплив на різ-

номанітні сфери професійної діяльності; перспективи 

подальшого розвитку та принципи побудови і функціо-

нування ІКТ різних класів, автоматичні навчальні сис-

теми та методика створення автоматизованих навчаль-

них курсів, сформовані вміння володіти методологією 

розробки та розв’язання задач за допомогою комп’ю- 

терних технологій, навичками роботи з програмами 

автоматизованої підготовки документів, системами 

машинної графіки, редактором текстів, базами даних, 

електронними таблицями [14]. Аксіологічний аспект 

ІКТ компетентності тісно пов’язаний з формуванням 

інформаційної культури вчителя. 

Ураховуючи результати наукових досліджень 

І. Беха, І. Зязюна, В. Крижко, Н. Кузьміної, А. Мар-

кової [2], та ін. щодо структури професійної компе-

тентності, можна виділити такі компоненти профе-

сійної компетентності вчителя: мотиваційно-цінніс- 

ний, змістовий, діяльнісний, особистісний і дослід-

ницько-рефлексивний. ІКТ компетентність педагога 

можна представити і як систему компонент: техноло-

гічної (усвідомлення комп’ютера як універсального 

автоматизованого робочого місця), алгоритмічної 

(усвідомлення комп’ютера як універсального вико-

навця алгоритмів і універсального засобу конструю-

вання алгоритмів), модельної (усвідомлення комп’ю- 

тера як універсального засобу інформаційного моде-

лювання, зокрема фізичних, хімічних, біологічних 

процесів), дослідницької (усвідомлення комп’ютера 

як універсального технічного засобу автоматизації 

навчальних досліджень), методологічної (усвідом-

лення комп’ютера як основи інтелектуального техно-

логічного середовища) та аксіологічної (усвідомлен-

ня комп’ютера як цінності). Сутнісна характеристика 

рівнів розвитку ІКТ компетентностей вчителів-пред- 

метників представлена у методичних рекомендаціях 

Інституту інформаційних технологій і засобів на-

вчання НАПН України. Структура ІКТ-компетент- 

ності викладача рекомендована за чотирма рівнями 

(користувач, тьютор, консультант і дослідник) та ви-

значає для кожного з них мотиваційно-ціннісний, 

когнітивно-операційний та рефелексійно-проекту- 

вальний компоненти) [9]. 

 

5. Результати досліджень та їх обговорення 

Представимо модель ІКТ компетентності вчи-

телів, яка реалізується згідно з рівнями ЮНЕСКО (те-

хнологічна грамотність, поглиблення знань, створення 

знань) відповідно до напрямів діяльності: розуміння 

ролі ІКТ в освіті та їх використання, ІКТ, навчальна 

діяльність, організаційно-методична діяльність, під-

вищення кваліфікації вчителів. Інструменти вимірю-

вання показників ІКТ компетентності вчителів дифе-

ренціюються за рівнями ЮНЕСКО. Інструментами 

оцінювання і самооцінювання ІКТ компетентності 

вчителів є:анкетування, тестування вчителів, розробка 

індивідуальних освітніх маршрутів для формування 

ІКТ компетентностей, експертиза е-портфоліо, експер-

тиза освітніх електронних ресурсів (електронних уро-

ків, блогів, cайтів, дистанційних курсів, репозиторіїв, 

медіатек) (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Модель ІКТ-компетентностіпедагогів

Вид діяль-

ності 
Технологічна грамотність Поглиблення знань Створення знань 

1 2 3 4 

Розуміння 

ролі ІКТ в 

освіті та їх 

викорис- 

тання 

Знайомство з освітньою політикою Розуміння освітньої політики 
Інновації в освітній політиці 

 

ІКТ Базовий інструментарій Складний інструментарій Новітні технології 

Навчаль-

надіяль-

ність 

Базові знання: фрагментарне вико-

ристання ІКТ у навчальному процесі 

Застосування знань: системне 

використання ІКТ у навчальному 

процесі 

Навички суспільства знань 

Ор-

ганізаційно

-методична 

діяльність 

Базові знання з комунікації засобами 

ІКТ 

Застосування знань з педагогічної 

(в тому числі віртуальної) ко-

мунікації та електронного 

співробітництва у професійних 

мережах 

Навички впровадження ко-

мунікаційних проектів 

Підвищен-

ня 

кваліфікаці

ї вчителів 

ІКТ грамотність: формальне нав-

чання з ІКТ 

Керування та спрямування: не-

формальне навчання з ІКТ 

Вчитель постійно навчається в 

тому числі дистанційно, напри-

клад на відкритих курсах 

(MOOC) 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

Розуміння ролі ІКТ в освіті та їх використання 

Інструменти 

вимірювання 

 

Онлайн опитування для виявлення 

рівня обізнаності вчителів щодо 

наявності документів з інформати-

зації в освіті на рівні школи, райо-

ну, міста, держави та їх ролі у про-

фесійній діяльності. 

Участь у семінарах (очних чи ди-

станційних) з питань впровадження 

ІКТ 

Рівень цифрової грамотності: (ба-

зові знання апаратного та програм-

ного забезпечення, операційна си-

стема, робота с текстом, таб-

лицями, презентаціями, викори-

стання баз даних, персональна ко-

мунікація засобами сервісів Інтер-

нет, епізодичне використання ІКТ 

Опитування вчителівщодо викори-

стання в професійній діяльності інно-

ваційної освітньої політики, зокрема 

щодо впровадження ІКТ та виявлення 

персональних освітніх середовищ для 

збагачення державних ІОС. 

Е-портфоліо вчителя:наявність 

відомостей про участь в певних 

групових освітніх ініціативах 

(Майкрософт, Інтел та ін.) 

Анкетування.Використання про-

грамних засобів . Використання 

ІКТ для спільної роботи із учнями 

та колегами. Організація та прове-

дення вебінарів з метою досягнен-

ня цілей навчального про-

цесу.Організація груп співробіт-

ництва 

Е-портфоліо: наявність відомо-

стей про участь у складі групи зі 

створення нових освітніх ро-

зробок, створення стратегії у 

галузі ІКТ та їх використання. 

Анкетування.Систематизація 

досвіду та розповсюдження його 

засобами ІКТ.Розробка і прове-

дення міжпредметних навчаль-

них проектів з використанням 

ІКТ. Розробка і проведення теле-

комунікаційних навчальних 

проектів, власних електронних 

навчальних курсів. 

Створення та постійна 

підтримка власного блогу, вікі-

сторінки, персонального веб-

сайту, електронного портфоліо. 

ІКТ 

Інструменти 

вимірювання 

Самооцінка власного рівня ІКТ. 

Тестові завдання для самостійної 

перевірки рівнів володіння базовим 

інструментарієм (створені Універ-

ситетом, ІТ-Академія, ІППО) 

Дидактичні, методичні матеріали, 

створені на основі використання е-

інструментів (презентації, розроб-

ки, відео та ін.). Дистанційні курси. 

Уроки з впровадженням ЕЗНП 

Використання освітніх 

соціальних мереж для обміну 

досвідом. 

Власний блог (сайт) викладача. 

Використання соціальних ме-

реж для навчання.Е-портфоліо 

викладача. 

Навчальна діяльність 

Інструменти 

вимірювання 

Опитування вчителів про якість 

фрагментарного використання ІКТ. 

Е-тестування навчальних досягнень 

вчителів. 

Наявність списку корисних е-

посилань для проведення уроків. 

Опитування про впровадження 

дистанційного навчання або його 

елементів в професійній діяльності) 

(Щоденник, Моя школа, Office 365) 

Анкетування викладачів щодо ро-

зуміння ефективності використання 

ІКТ в практичній діяльності 

Посилання на відкриті е-ресурси, 

на відкриті навчальні курси 

(MOOC). 

Е- публікації у фахових виданнях. 

Оцінка навчальних програм: пере-

лік рекомендованих ресурсів 

Наявність розробок уроків з вико-

ристанням ІКТ 

Оцінювання системності викори-

стання ІКТ ресурсів. 

Наявність на сайті школи, району, 

міста розробок уроків вчителів, 

дидактичних і методичних ма-

теріалів. 

Організація електронної 

взаємодії та співпраці (в тому 

числі навчальних проектів) у 

соціальних мережах та на ос-

нові віртуальної комунікації 

(скайп, відео конференції, 

вебінари тощо). 

Телекомунікаційні проекти. 

Використання ІКТ для адмініст-

рування навчального процесу 

Е-портфоліо викладача. 

Створення відкритих навчаль-

них курсів (MOOC) та стати-

стика їх учасників. 

Наукова діяльність (якщо є) 

Організаційно-методична діяльність 

Інструменти

ти-

вимірюван-

ня 

Опитування викладачів щодо апа-

ратного забезпечення впровадження 

ІКТ в школі. 

Опитування викладачів щодо обіз-

наності з питань використання за-

собів ІКТ: репозиторіїв, е-бібліотек, 

е-журналів, ЕЗНП, а також можли-

востей та участі у онлайн конфе-

ренціях та вебінарах. Диверсифіка-

ція джерел інформації, використання 

наукової, науково-методичної літе-

ратури, досвіду колег в Україні та за 

її межамина основі оцінювання. 

Опитування щодо спостерігання, 

участі у роботі творчої групи по 

впровадженню інноваційних тех-

нологій навчання та виховання. 

Кількість навчально-методичних 

науково-методичних і наукових 

публікацій. 

Робота з батьками засобами Інтер-

нет (консультування, листування). 

Використання ІКТ для теоре-

тичного обґрунтування особи-

стої методичної системи та її 

розповсюдження 

Е-портфоліо викладача. 

Кількість спільних публікацій з 

іншими вчителями. 

Організація та проведення он-

лайн конференцій, семінарів 

Створення професійних мереж, 

спільнот. 

Підвищення кваліфікації педагогів 

Інструменти-

ти-

вимірювання 

Наявність сертифіката про підви-

щення кваліфікації з питань ІКТ 

Е-портфоліо.Участь у дистанцій-

них курсах підвищення 

кваліфікації в Україні. 

Участь в науково-практичних кон-

ференціях, педагогічних читаннях, 

семінарах, секціях і ін.Список за-

собів неформального навчання, які 

закінчив 

Е-портфоліо. 

Перелік відкритих курсів про-

фесійного онлайн навчання 

(наприклад,MOOC), які закін-

чив. Проведення тренінгів для 

колег із питань використання 

ІКТ. Надання он-лайн консуль-

тацій, проведення вебінарів 

для поширення досвіду 
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З 2014 року запропонована модель запроваджу-

ється в Інституті післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка. Для її 

реалізації слухачам курсів пропонується дистанційний 

курс «Ресурси для розвитку ІКТ компетентності вчите-

ля» для ознайомлення з ІКТ стандартами ЮНЕСКО, 

діагностики власного професійного рівня та побудови 

індивідуального маршруту розвитку ІКТ компетентнос-

ті. Вчителям пропонується навчання в «MіcrosoftI 

magine Academy» за курсами: «Підвищення ІКТ-ком- 

петентності вчителя: стратегія розвитку освітнього за-

кладу», «Формування навичок 21 століття на основі 

новітніх ІКТ» та ін. 

Після навчання 75 вчителів дали відповіді на 

запитання щодо впровадження ІКТ в професійній 

діяльності: 56%визначили, що мають комп’ютерну 

техніку в кабінеті, 93,3 % виявили бажання і надалі 

підвищувати рівень ІКТ компетентності. Залишається 

високим відсоток вчителів, які знаходяться на пер-

шому рівні ІКТ компетентності – 44 %. Систематич-

но-використовують ІКТ в своїй педагогічній діяльно-

сті та знаходяться на 2 рівні ІКТ компетентності – 

45,4 % вчителів, 3 рівень ІКТ компетентності вияви-

ли – 2,7 % вчителів. Але можна констатувати, що 8 % 

вчителів визначили, що взагалі не мають елементар-

них навичок роботи з комп’ютерів та зазначили, що 

розуміють необхідність їх використання в професійній 

діяльності. У відповідь на потреби вчителів у 2016–

2017 навчальному році створено більше 40 спец- 

курсів для підвищення рівня ІКТ компетентності. Ці 

спецкурси належать до варіативної частини курсів 

підвищення кваліфікації, тому кожен вчитель уже в 

цьому році мав можливість вибрати тему, час і форму 

навчання (очну, дистанційну). 

 

6. Висновки 

Визначимо умови і наслідки формування ІКТ 

компетеності вчителів. 

Умови формування ІКТ компетентності вчи-

телів: 

1. Розвиток ІКТ сприяє побудові інформацій-

но-освітніх середовищ, розвитку неформальної осві-

ти дорослих, зміни підходів до підвищення кваліфі-

кації у системі післядипломної педагогічної освіти. 

2. Різний рівень ІКТ компетентності вчителів 

потребує індивідуалізації післядипломної педагогіч-

ної освіти. 

3. Введення пролонгованих курсів підвищення 

кваліфікації. 

4. Післядипломна педагогічна освіта має вра-

ховувати досягнення вчителів у неформальній освіті 

(моніторинг досягнень, сертифікація курсів, оціню-

вання і експертиза створених освітніх електронних 

ресурсів, в тому числі портфоліо). 

5. Розвиток коучингу в освіті. Наслідки фор-

мування ІКТ компетентності педагогів. 

6. Перехід до дистанційних і змішаних форм 

навчання, в яких самі вчителі можуть виступати і 

тьюторами і коучами. 

7. Розвиток професійної он-лайн мереж, ство-

рення репозиторіїв, медіатек освітніх електронних 

ресурсів. 

8. Імплементація персональних освітніх сере-

довищ до інформаційних освітніх середовищ навча-

льних закладів та розвиток міжнародної діяльності і 

співробітництва. 

9. Створення вчителем власного індивідуаль-

ного освітнього маршруту неперервного професій-

ного розвитку і вільний вибір інституцій для його 

реалізації. 

10. Зміна методик і технологій навчання  

у школі. 

Створена модель відображає трирівневу стру-

ктуру формування ІКТ компетентності вчителів від-

повідно до міжнародних стандартів ЮНЕСКО та 

конкретизує інструменти для вимірювання вмінь та 

навичок на кожному етапі за різними видами діяль-

ності педагога. 

Реалізація моделі «ІКТ компетентності вчите-

ля» можлива за умов об’єднання зусиль держави, 

вчителя, школи та інституцій, які забезпечують під-

вищення кваліфікації педагогів. Тільки в системі 

вчитель-школа-громада можливе поєднання особис-

тих, громадських і державних ресурсів для професій-

ного розвитку вчителя (в тому числі формування йо-

го ІКТ компетентності), інноваційного розвитку 

школи та розбудови громади, держави. 

Цей висновок підтверджується доповіддю  

Ф. Мяо, керівника команди ІКТ проекту «Розвиток 

вчителя та освітня політика ЮНЕСКО». Ф. Мяо за-

значає необхідність впровадження в освіті: результа-

тивно- орієнтованого, відкритого навчання, створен-

ня насиченого ІКТ дитиноцентристського середови-

ща, запровадження індивідуальної, коучингової педа-

гогіки та технології 1:1 [15]. 

Громада має забезпечити доступ до Інтернет, 

створення відкритих ресурсів, уроків поза межею 

школи (неформальна і інформальна освіта). Резуль- 

тат – поглиблене вивчення ІКТ та набуття компетен-

тностей вчителів за допомогою ІКТ.  

На державному рівні має бути визначена ІКТ 

політика та нормативно-правова база щодо післядип-

ломної педагогічної освіти, затверджені вимоги до 

компетентності вчителів, оновлено систему післяди-

пломної педагогічної освіти, яка забезпечує виконан-

ня державної політики щодо підвищення кваліфікації 

вчителів на основі компетентнісного підходу за різ-

ними формами навчання.  

При всіх умовах, які створені на державному і 

громадському рівнях для професійного розвитку вчи-

теля, саме від педагога залежить розвиток власної 

компетентності. Мотивація до постійного навчання, 

використання персональних пристроїв, створення 

освітніх електронних ресурсів, участь в тренінгах, 

семінарах, професійних спільнотах, тощо забезпечать 

вчителю розвиток його ІКТ компетентності. Резуль-

тат – створення нових знань і персоналізоване на-

вчання вчителя протягом життя. 

Модель ІКТ компетентності вчителів апробу-

ється в ІППО Київського університету імені Бориса 

Грінченка, але потребують подальшої розробки і до-

слідження різнорівневі освітньо-професійні програми 

неперервного професійного розвитку вчителів з ура-

хуванням рівня ІКТ компетентності педагогів. 
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