
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Педагогика – Интерактивные технологии обучения и инновации в образовании 

УДК 378:004 

Кузьмінська О.Г. 

ІКТ-КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА СУЧАСНОГО ВИШУ 

Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП) 

України, Київ, Героїв Оборони 15, 03041 

Kuzminska O.G. 

ICT COMPETENCES OF A MODERN UNIVERSITY TEACHER  

National University of Life and Environmental Sciences (NULES) of Ukraine,  

Heroyiv Oborony st., 5, Kyiv -03041, Ukraine 

 

Анотація. У роботі подано структуру ІКТ-компетентності викладача 

вишу; запропоновано системний підхід у формуванні ІКТ-компетентності в 

рамках системи підвищення кваліфікації; визначено потребу у застосуванні 

інноваційних моделей навчання та наведено приклади електронних курсів на 

підтримку їх реалізації.  
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Abstract. The paper describes a structure of ICT competencies of teachers of a 

university; proposes a systematic approach to the formation of ICT competencies 

within the professional development system; determines the need for application of 

innovative learning models and examples of E-courses to support their 

implementation. 
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Постановка проблеми. Широке впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) є однією з умов виходу вищої освіти на рівень 

міжнародних стандартів [1]. За рекомендаціями європейських інституцій та з 

досвіду запровадження рамок кваліфікацій в ЄС та країнах, які є провідними 

експортерами освітніх послуг, основою змістовних змін щодо забезпечення 



відповідності освіти сучасним ринковим вимогам є концепція компетентнісного 

підходу в освіті [2,3], реалізувати яку у вишах України можливо завдяки 

прийнятій Національній рамці кваліфікацій 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п).  

Завдяки активному використанню ІКТ в науковій літературі окремою 

складовою виділяється ІКТ-компетентність, трактування якої досить 

різноманітне [3]. Але незаперечним є розуміння, що рівень ІКТ-компетентності 

викладачів, студентів та керівників українських вишів є одним з важливих 

факторів розвитку всієї системи освіти згідно із загальноприйнятим світовим та 

європейським стандартам. Разом з тим лишається невирішеною проблема 

забезпечення формування ІКТ-компетентностей учасників освітнього процесу 

вишу та визначення показників для вимірювання їх ефективності.  

Мета даної статті – запропонувати системний підхід у формуванні ІКТ-

компетентності викладачів університету та приклад його реалізації у процесі 

підвищення кваліфікації. 

ІКТ- компетентність викладача вишу та потреба у підвищенні 

кваліфікації. Інтеграція ІКТ у діяльність сучасного навчального закладу 

потребує і спричинює зміни організації навчального процесу та проведення 

наукових досліджень; формування ІКТ-компетентності викладачів, студентів та 

наукових працівників; створення відкритих інформаційних навчальних 

середовищ, як каталізаторів підвищення якості ІКТ-компетентностей учасників 

освітнього процесу вишу з метою формування у них навичок ХХІ століття [4]. 

Освітня ситуація децентрується, усталені протягом багатьох років константи 

професійної компетентності викладачів починають змінюватись – разом з 

предметною компетентністю важливого значення набуває ІКТ – 

компетентність. 

За результатами аналізу різних підходів [3], пропонуємо універсальну, на 

нашу думку, структуру ІКТ-компетентності викладача вишу, що складається з 

мотиваційно-ціннісного, когнітивно-операційного та рефлексивно-

проектувального компонентів (табл. 1). В даному випадку ІКТ-компетентність 



будемо розглядати як ключову, оскільки процес набуття включає динаміку 

проходження від базової ІКТ-компетентності, тобто від формування 

оптимального інваріанта знань та вмінь на рівні користувача до предметно-

поглибленої, що відповідає усвідомленому методично виваженому 

використанню ІКТ у викладанні свого предмета, через організаційно-

управлінську ІКТ-компетентність, що розглядається як здатність та готовність 

передати свої знання, і завершується корпоративною компетентністю. 

Таблиця 1 

Структура ІКТ-компетентності викладача 

 
Базова ІКТ-

компетентність 
(користувач) 

Організаційно-
педагогічна 

компетентність 
(тьютор) 

Предметно- 
поглиблена 

ІКТ-
компетентність 
(консультант) 

Корпоративна 
ІКТ-

компетентність 
(консультант- 

дослідник) 

М
от

ив
ац

ій
но

-
ці

нн
іс

ни
й 

ко
мп

он
ен

т 

Особистісна 
зацікавленість 
у вивченні ІКТ 
та 
використанні у 
навчальному 
процесі 

Бажання 
передати свої 
знання та 
досвід 
використання 
ІКТ колегам та 
студентам 

Готовність до 
пошуку 
педагогічних 
технологій, 
відповідних 
(адекватних) 
сучасним ІКТ 

Готовність до 
активної участі 
у мережних 
педагогічних 

співтовариствах 

К
ог

ні
ти

вн
о-

оп
ер

ац
ій

ни
й 

ко
мп

он
ен

т 
 

Знання 
функціонально
сті ПК та ПЗ,  
технологічних 
та методичних 
прийомів 
підготовки е-
контенту, 
використання 
мережі та 
цифрових 
освітніх 
ресурсів у 
педагогічній 
діяльності 

Володіння 
методичними 
прийомами 
використання 
ІКТ у 
навчальному 
процесі, 
способами 
організації 
дистанційного 
підвищення 
кваліфікації та 
після курсової 
підтримки 
слухачів 

Вміння 
добирати, 
створювати та 
застосовувати у 
начальному 
процесі цифрові 
освітні ресурси, 
узагальнювати 
та поширювати 
досвід 
використання 
ІКТ, в тому 
числі за 
допомогою 
мережної 
взаємодії 

Інформаційний 
та науково-
методичний 
супровід усіх 
ступенів 
інформатизації 
освітнього 
процесу ВНЗ, 
організація 
мережної 
взаємодії, 
формування 
мережних 
педагогічних 
співтовариств 



Ре
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сі

йн
о-
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ув
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ьн
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ко
мп

он
ен
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Здатність до 
самооцінюванн
я власної 
діяльності з 
опанування та 
використання 
ІКТ 
 

Вміння 
вибудовувати 
індивідуальні 
освітні 
траєкторії 
підвищення 
кваліфікації у 
сфері ІКТ 

Вміння давати 
експертну 
оцінку продуктів 
освітньої 
діяльності, 
розроблених із 
використанням 
ІКТ 

Вміння 
визначати 
проблеми 
інформатизації 
та шляхи їх 
вирішення, 
зокрема шляхом 
командної 
роботи та 
рефлексії  

Одним із шляхів формування ІКТ-компететності викладачів в умовах 

сучасного університету є спеціальне їх навчання в рамках підвищення 

кваліфікації.  

Інноваційні моделі підвищення кваліфікації сучасних педагогів та 

приклади реалізації в університеті. В наш час актуалізується становлення 

нової професійності – викладач вишу, яка на сьогодні не є простим 

доповненням до наукової кваліфікації, а виступає автономною і змістовно 

самостійною професійною єдністю. Разом з тим, аналіз навчальних програм 

підвищення кваліфікації виявив недостатню увагу формуванню ІКТ-

компетентності викладачів сучасних вишів – як правило, викладачі проходять 

підвищення кваліфікації задля підвищення рівня предметних компетентностей. 

Є також курси, присвячені вдосконаленню володіння викладачами 

технологічної грамотності [5]. Натомість, до основних тенденцій сучасної 

освіти належить зміщення акцентів із вирішення завдань технологічної 

підготовки (опанування конкретними інструментами та програмними 

продуктами) на інноваційні педагогічні технології (навчання за методом 

проектів, впровадження дистанційного та  змішаного навчання, мобільне 

навчання тощо). А в більшості програм з підвищення кваліфікації у галузі ІКТ 

відсутні модулі, орієнтовані на підготовку модераторів чи тьюторів, а також 

модулі, що передбачають навчання викладачів організації педагогічної 

мережної взаємодії, де викладачі могли б задовольнити, в тому числі, потреби 

до самоосвіти та співробітництва у мережних спільнотах.  



З іншого боку, побудова електронних освітніх середовищ навчальних 

закладів [6] та стрімкий розвиток ІКТ спричинюють потребу добору ІКТ-

інструментів для вирішення конкретних завдань самими викладачами та 

студентами. Тобто, потрібно надати допомогу для якісної та зваженої побудови 

власних персональних освітніх середовищ [7] викладачів та студентів (рис. 1). 

   
Рис. 1. Взаємозв’язок електронних освітніх середовищ 

Оскільки підготовку компетентних випускників можуть здійснити лише 

компетентні викладачі, а ІКТ- компетентність розглядається як ключова, 

виникає потреба в проектуванні змісту програм підвищення кваліфікації з 

урахуванням закономірностей формування ІКТ-компетентності (табл. 1) та 

реалізації інноваційних моделей навчання, а саме [8,  c. 68-85]: 

- персоніфікованої моделі з використанням дистанційних технологій 

навчання; 

- корпоративної, що передбачає навчання у власному навчальному закладі 

з урахуванням не лише рівня сформованості е-середовища конкретного вишу, 

але й таку, що задовольнить професійні педагогічні запити кожного викладача 

та навчального закладу в цілому. 

При цьому необхідною умовою є накопичувальна система підвищення 

кваліфікації в середовищі неперервного навчання, що передбачає постійне 

оновлення її змісту адекватно до рівня розвитку як самих ІКТ, так і сучасних 

освітніх технологій (табл. 2). 

Таблиця 2 

Моделі підвищення ІКТ-компетентності та приклади реалізації 



 
Складові 

компетентнос
ті 

Приклади реалізації у 
НУБіП України 

(http://nubip.edu.ua/ ) 

Приклади реалізації в 
Київському університеті 
імені Бориса Грінченка 

(http://kubg.edu.ua/ ) 

Тр
ад

иц
ій

не
 п

ід
ви

щ
ен

ня
 

кв
ал

іф
ік

ац
ії 

Базова ІКТ-
компетентнісь 

Стандарт 
інформатичної 
компетентності (ECDL) 
http://moodle.nauu.kiev.u
a/course/view.php?id=22  

Створення відео-
презентації в Power Point 
2010 
http://e-
learning.kubg.edu.ua/dn/c
ourse/view.php?id=301 
Google Apps  
http://e-
learning.kubg.edu.ua/dn/c
ourse/view.php?id=408  

К
ор

по
ра

ти
вн

е 
на

вч
ан

ня
 «

на
 

ро
бо

чо
му

 м
іс

ці
» 

Організаційно
- 

педагогічна 
компетентнісь 

(тьютор) 

Електронний 
навчальний курс  
http://moodle.nauu.kiev.u
a/course/view.php?id=46  
Організація самостійної 
роботи студентів із 
застосуванням сервісів 
Веб 2.0 
http://moodle.nauu.kiev.u
a/course/view.php?id=21  

Платформа 
дистанційного навчання 
Moodle 
http://e-
learning.kubg.edu.ua/dn/e
nrol/index.php?id=135 
http://wiki.kubg.edu.ua/На
вчальний_курс_з_Moodl
e  
Вебінари для викладачів 
http://e-
learning.kubg.edu.ua/dn/c
ourse/view.php?id=303 
 

Зм
іш

ан
е 

на
вч

ан
ня

 Предметно- 
поглиблена 

ІКТ-
компетентнісь 
(консультант) 

Використання ІКТ в 
навчальному процесі 
http://moodle.nauu.kiev.u
a/course/view.php?id=5  

Електронне навчально-
наукове середовище 
сучасного університету»  
http://e-
learning.kubg.edu.ua/dn/c
ourse/view.php?id=144  

С
ам

оо
св

іт
а 

у 
ме

ре
ж

ни
х 

 
сп

іл
ьн

от
ах

 Корпоративна 
ІКТ-

компетентнісь 
(консультант- 

дослідник) 

Сертифіковані ЕНК 
http://agrowiki.nubip.edu
.ua 
http://moodle.nauu.kiev.u
a/course/view.php?id=25  

Навчання зі Smart 
http://wiki.kubg.edu.ua/  

 

Висновки та дискусії. Результати проведеного аналізу сучасних підходів 

до дослідження професійної діяльності викладачів сучасних вишів в аспекті їх 

взаємодії з ІКТ та практичний досвід автора у підвищенні ІКТ-компетентності 

http://e-learning.kubg.edu.ua/dn
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn
http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7_Moodle
http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7_Moodle
http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B7_Moodle
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn
http://e-learning.kubg.edu.ua/dn


викладачів НУБіП України та Київського університету імені Бориса Грінченка 

дозволяє зробити наступні висновки: 

1. ІКТ-компетентність сучасного викладача є одним з найважливіших 

показників успішності його діяльності і водночас - необхідною передумовою 

для подальшого підвищення рівня його професійної компетентності. 

2. Для формування ІКТ-компетентності викладачів в умовах 

корпоративного навчання потрібно розробити систему підвищення кваліфікації, 

орієнтованої на системне використання ІКТ та електронних ресурсів 

конкретного навчального закладу.  

3. Для створення умов формування ІКТ-компетентності викладачів поза 

межами конкретного навчального закладу чи набуття рівня корпоративної ІКТ-

компетентності доцільно розробити універсальні програми підвищення 

кваліфікації, МООСи на підтримку їх реалізації та організувати віртуальні 

центри для ефективної комунікації та співпраці викладачів. 

4. Пропоновані моделі підвищення кваліфікації потребують проведення 

більш широкого експерименту задля визначення їх ефективності у формуванні 

ІКТ-компетентності викладачів сучасних вишів, а також розробки моделі, що 

поєднує забезпечення дотримання освітніх стандартів та персоніфікованих 

запитів викладачів. 
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