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ФОРМУВАННЯ IКТ-КОМПЕТЕНТНОСТI
МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ
У РАЗI ЗРОСТАННЯ БIОЛОГIЧНИХ ЗАГРОЗ
Стрiмкий перехiд до дистанцiйної форми навчання актуалiзував питання готовностi суб’єктiв освiтнього процесу до застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй. Вiдсутнiсть вiдкритих електронних освiтнiх ресурсiв необхiдної якостi може бути подоланою
при високому рiвнi сформованостi IКТ-компетентностi вчителiв-предметникiв, саме вони в
стислий термiн здатнi створити необхiднi компоненти електронного навчання. Формування IКТ-компетентностi майбутнiх учителiв виконується пiд час їх професiйної пiдготовки,
саме високий рiвень сформованостi IКТ-компетентностi майбутнiх учителiв є складовою
професiйної компетентностi та є тим необхiдним компонентом, що дозволить долати перешкоди пiд час органiзацiї освiтньої дiяльностi i пiд обмежень, що викликанi бiологiчними
загрозами.
Ключовi слова: IКТ-компетентнiсть, професiйна пiдготовка, майбутнi вчителi,
зростання бiологiчних загроз.

Вступ
Сьогодення освiтньої дiяльностi визначилось оголошенням пандемiї
COVID-19 та свiтовими ризиками сталого розвитку, що пов’язанi з цiєю
проблемою [1]. Навчальнi заклади багатьох країн стикнулись з проблемою
неможливостi очного навчання, яка виявила, що термiновий перехiд на дистанцiйне навчання знижує якiсть освiти, а для декого взагалi є недоступною.
Не зважаючи на попереднi кроки багатьох держав щодо цифровiзацiї освiтньої дiяльностi, переведення освiтньої дiяльностi повнiстю на дистанцiйну
форму навчання виявило такi проблеми як: вiдсутнiсть готовностi суб’єктiв
освiтнього процесу до дистанцiйної форми навчання; вiдсутнiсть вiдкритих
електронних освiтнiх ресурсiв належної якостi за всiма навчальними дисциплiнами та курсами; цифрова нерiвнiсть суб’єктiв освiтньої дiяльностi.
Вирiшення кожної з зазначених проблем потребує значних зусиль, а в умовах скорочених термiнiв необхiдностi переходу на дистанцiйне навчання та
зростання бiологiчних загроз [2], переходить до розряду першочергових.
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Основна частина
Зрозумiло, якщо проблема цифрової нерiвностi тiльки частково має вiдношення до реалiзацiї освiтньої системи, то готовнiсть суб’єктiв до застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, на яких базується дистанцiйна
форма органiзацiї освiтнього процесу та вiдсутнiсть вiдкритих електронних
освiтнiх ресурсiв, є першочерговими викликами до освiтньої спiльноти. Вирiшення цих завдань, у першу чергу, полягає в пiдвищеннi рiвня сформованостi
IКТ-компетентностi майбутнiх учителiв пiд час професiйної пiдготовки у педагогiчних закладах вищої освiти. У дослiдженнi вiддiлу компаративiстики
iнформацiйно-освiтнiх iнновацiй IIТЗН НАПН України практикуючи вчителi
(у online опитуваннi взяло участь 178 респондентiв) оцiнили власну IКТкомпетентнiсть наступним чином: 47,2% – середнiй рiвень; 39,3% – високий
рiвень; 9,6% – експертний рiвень; 2,8% – низький рiвень; 1,1% – не можуть визначити свiй рiвень [3]. Не зважаючи на отриманi високi результати необхiдно
пiдкреслити такi позицiї: у дослiдженнi брали участь практикуючi вчителi
за власним бажанням, тобто тiльки тi, що зацiкавленi цiєю тематикою; у
кожного з опитаних власне бачення необхiдного рiвня IКТ-компетентностi;
опитування проводилось до екстреного переходу на дистанцiйну форму навчання.
Загальнонацiональна система перiодичного визначення рiвня IКТкомпетентностi практикуючих учителiв закладiв загальної середньої освiти
Фiнляндiї Opeka (https://opeka.ﬁ/en/) демонструє (рис.1) розподiл респондентiв мiж 5-ма рiвнями.
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Рис. 1: Розподiл учителiв ЗЗСО Фiнляндiї за рiвнями IКТ-компетентностi
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Як бачимо, найвищi рiвнi є поки недосяжними, не зважаючи на значний
прирiст рiвнiв 2-3, мiж тим вiдсутнiсть респондентiв за рiвнями 0-1 є показником достатнього рiвня IКТ-компетентностi серед практикуючих учителiв.
Дослiдження I. Воротникової охопили 69 вчителiв, що проходили навчальний модуль «Ресурси для розвитку IКТ компетентностi вчителя»
(vo.ippo.kubg.edu.ua. Роздiл «Цифрова компетентнiсть» у меню «Тренiнги»).
Цiкавим для нашого дослiдження є вiдповiдь на питання «Чи маєте Ви
потребу в пiдвищеннi рiвня цифрової компетентностi?». Стверджувально вiдповiли 87% опитаних [4]. Отриманi результати дають пiдставу стверджувати
про необхiднiсть дослiдження питання пiдвищення рiвня сформованостi IКТкомпетентностi майбутнiх учителiв пiд час навчання у ЗВО для того, щоб в
умовах зростання бiологiчних ризикiв, або будь-яких iнших катаклiзмiв, практикуючи вчителi мали достатнiй рiвень розвинутих компетентностей для
вирiшення професiйних завдань.
Остання всесвiтня бiологiчна загроза COVID-19 викликала дiї спрямованi на неможливiсть присутностi в закладах освiти. Вiддiл освiти Органiзацiї
економiчного спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР) оприлюднив низку заходiв, що необхiдно вжити для вирiшення зазначених проблем. А саме, в умовах
вимушеного закриття навчальних закладiв [12]:
• необхiдно мобiлiзувати рiзнi форми використання Iнтернету для освiти
та освiтнiх ресурсiв;
• важливо використовувати онлайн платформи для органiзацiї дистанцiйного навчання;
• потрiбно розробляти новi онлайн платформи для навчання (вiртуальнi
аудиторiї);
• важливим є партнерство з приватними освiтнiми платформами;
• треба спiвпрацювати на мiжнародному рiвнi для узагальнення iснуючих
освiтнiх ресурсiв в Iнтернетi;
• потрiбно використовувати всi необхiднi електроннi засоби;
• слiд надати вчителям можливiсть цифрового навчання.
Розумiючи складнiсть запропонованих заходiв ОЕСР висунуто рекомендацiї щодо органiзацiї навчання в таких умовах. Фахiвцi ОЕСР пропонують
дотримуватись наступного [12]:
• збалансувати кiлькiсть та час заходiв, де суб’єкти навчальної дiяльностi
перебувають перед екраном та поза ним;
• слiдкувати за емоцiйним здоров’ям кожного iз учасникiв освiтнього процесу;
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• забезпечити доступ до пристроїв, щоб подолати цифрову нерiвнiсть;
• забезпечити управлiння доступом до IТ-iнфраструктури з метою недопущення її перевантаження.
Близькими до нашого дослiдження є напрацювання О. Спiрiна [13, с. 15]
щодо загальної структури компетентностей. Отже загальна структура компетентностей майбутнiх учителiв має:
I.
•
•
•
II.
•
•
•
•

Загальнi компетентностi:
особистiсної iдентифiкацiї й саморозвитку;
мiжособистiснi та комунiкацiйнi;
загально-системнi.
Професiйно-значущi компетентностi:
загальнопрофесiйнi;
предметно-орiєнтованi, або профiльно-орiєнтованi;
технологiчнi;
професiйно-практичнi.

У 2018 р. Об’єднаним дослiдницьким центром Європейської Комiсiї було
розроблено рамку цифрової компетентностi для освiтян DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators) [7], в якiй представлено детальний
опис цифрової компетентностi вчителя її структури, змiсту та сутностi. Даний стандарт спрямовано на вчителiв та викладачiв усiх рiвнiв освiти, вiд
дошкiльної до вищої освiти та освiти дорослих. Застосування цифрової компетентностi передбачається в загальнiй та професiйнiй освiтi, освiтi людей
з особливими потребами, за рiзноманiтними формами навчальної дiяльностi.
Основна увага в документi зосереджена на деталiзацiї застосування цифрової
компетентностi для iнновацiй у сферi освiти.
IКТ-компетентнiсть для майбутнiх учителiв є складовою частиною професiйної компетентностi в якiй виокремлюють три компоненти: змiстовний
(володiння спецiальними знаннями та знаннями з IКТ); технологiчний (володiння прийомами та методами використання IКТ); особистiсний (володiння
рисами особистостi, необхiдними для обраної професiї) [5]. За дослiдженнями В. Ягупова та спiвавторiв IКТ-компетентнiсть є складовою професiйнопедагогiчної компетентностi, що включає iнформацiйно-аналiтичнi знання,
навички, умiння, здатностi, професiйно-важливi якостi; особистий досвiд у
сферi пошуку, оцiнювання, використання, збереження, аналiзу, оформлення
та передачi iнформацiї за допомогою рiзноманiтних засобiв, методiв i форм
професiйно-педагогiчної дiяльностi [6].
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Дискусiйнi пропозицiї
Дослiдження авторiв [8; 9; 10; 11] надають можливiсть запропонувати структуру IКТ-компетентностi майбутнiх учителiв у виглядi п’яти компонентiв: мотивацiйно-цiннiсний; когнiтивний; дiяльнiсний; органiзацiйнокомунiкативний; рефлексивний. Змiст кожного з компонентiв представлено
в таблицi 1.

IКТ-КОМПЕТЕНТНIСТЬ МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ
РЕАЛIЗАЦIЯ
ОСОБИ- ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВI- ПIДГОТОВКА ДО ПРОСТИХ ПОТРЕБ
ТНЬОЇ ДIЯЛЬНОСТI
ФЕСIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI
МОТИВАЦIЙНО-ЦIННIСНИЙ КОМПОНЕНТ
виокремлення, розумiння усвiдомлення значущостi спрямування
до
та актуалiзацiя цiлей i зав- знань, умiнь i навичок пiд професiйно-педагогiчного
дань власної освiтньої дi- час застосування IКТ в розвитку та саморозвитку
яльностi
навчальному процесi
КОГНIТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
володiння змiстом теорети- володiння змiстом фахових володiння
змiстом
чних знань iз процесу за- знань iз процесу застосува- психолого-педагогiчних
стосування IКТ в освiтнiй ння IКТ в освiтнiй дiяльно- та методичних знань iз
дiяльностi
стi
процесу застосування IКТ
в освiтнiй дiяльностi
ДIЯЛЬНIСНИЙ КОМПОНЕНТ
використання знань, умiнь використання знань, умiнь вибiр технологiй, форм,
i навичок у процесi вивче- i навичок у процесi вивчен- методiв, засобiв навчанння навчальних дисциплiн ня психолого-педагогiчних ня, планування навчальноiнформатичного циклу
i фахових дисциплiн
виховних завдань та їх реалiзацiя
ОРГАНIЗАЦIЙНО-КОМУНIКАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ
створення
власного використання
використання
iнформацiйно-освiтнього
iнформацiйно-освiтнього
iнформацiйно-освiтнього
середовища для освiтньої середовища для освiтньої середовища для професiйдiяльностi
дiяльностi
ної комунiкацiї, поширення
педагогiчного досвiду, професiйної дiяльностi
РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ
здiйснення самоконтролю здiйснення
оцiнювання, розробка критерiїв та пота самооцiнки
контролю
казникiв для оцiнки навчальних результатiв та
самооцiнки
Табл. 1: Структура IКТ-компетентностi майбутнiх учителiв
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Висновки
Сьогоденнi бiологiчнi ризики змушують систему освiти швидко реагувати
на наявнi можливостi органiзацiї дистанцiйної освiтньої дiяльностi. Розвиток
IКТ та набуття масовостi можливостей використання стимулюють до бiльш
широкого їх застосування в процесi професiйної пiдготовки майбутнiх учителiв та пiдвищення рiвня сформованостi IКТ-компетентностi для подальшого
використання в професiйнiй дiяльностi, як того вимагає ситуацiя.
Задля вирiшення або полегшення ситуацiї, що склалася, необхiдно на законодавчому рiвнi надати можливiсть вибору кожному бажаючому форми
навчання. Найбiльш сприятливою для набуття навичок використання IКТ
та досвiду предпедагогiчного спiлкування є змiшане навчання. При чому доля дистанцiйних курсiв не має перевищувати 30% вiд загальної кiлькостi .
Саме такий вiдсоток надасть можливiостi майбутнiм учителям сформувати
високий рiвень знанi i вмiнь роботи з IКТ та отримати досвiд спiлкування в
педагогiчному середовищi.
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Fedorenko O.G., Velychko V.Ye.
Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine.
Formation of ICT competence of future teachers in case of growth
of biological threats
The rapid transition to distance learning has raised the issue of readiness of
the subjects of the educational process to the use of information and communication technologies. Lack of open electronic educational resources The required
quality can be overcome with a high level of formation of ICT competence of
subject teachers, they are the ones who can create the necessary components of
e-learning in a short time. The formation of ICT competence of future teachers
is performed during their professional training, it is the high level of formation of
ICT competence of future teachers is a component of professional competence and
is a necessary component that will overcome obstacles in organizing educational
activities and restrictions caused by biological threats.
Keywords: ICT competence, professional training, future teachers, growth
of biological threats.
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