
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 37, том 3, 2021298

Педагогiка

УДК 373.3.091
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/37-3-46

Марія-Тереза ШОЛОВІЙ,
orcid.org/0000-0002-2650-3090

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти
Львівського національного університету імені Івана Франка

(Львів, Україна) mariya-tereza.sholoviy@lnu.edu.ua

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА  
ТА УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Статтю присвячено актуальній тенденції сучасної освіти – переходу на компетентнісну основу, оскільки 
сучасна людина повинна володіти ширшими, ніж пізнавальні, можливостями та якостями. Подано детальний 
теоретичний аналіз понять «компетентнісний підхід», «компетентність», «компетенція» у наукових дослі-
дженнях. Запропоновано основні визначення понять, їх детальну характеристику та зміст, ключові харак-
теристики. Показано, що у наукових розвідках є різні їх трактування, частково різного пояснення смислового 
та змістового. Аналіз наявних понять свідчить про те, що вони використовувалися або як синоніми, або ж 
були намагання чітко відокремити один від одного. Метою дослідження було здійснити теоретичний аналіз 
розуміння поняття «компетентність», «компетенція», що, своєю чергою, дасть можливість: визначити сут-
ність поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність учня початкової школи», яка визначена Держав-
ним стандартом початкової освіти як ключова; визначити її структуру; розробити технологію формування у 
початковій школі. Підсумовано, що поняття «компетенція» повинно використовуватися для позначення резуль-
тату освіти, який виражається у підготовленості випускника, рівні володіння випускником методами, засо-
бами діяльності для виконання поставленого завдання, певному рівні вмінь та навичок, який дає змогу осягати 
поставлену мету, а «компетентність» використовується скоріше для того, щоб визначити міру опанування 
певних якостей, властивостей. Набуття компетенцій у школярів відбувається поетапно, поступово у процесі 
діяльності, тому рівень компетентності особистості на різних етапах навчання є різним.

Інформаційно-комунікативна компетентність школяра передбачає впевнене та критичне використання 
інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, відпочинку та спілкування. Фор-
мування інформаційно-комунікативної компетентності (ІКТ) учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається 
у результаті застосування під час вивчення усіх предметів навчального плану на основі діяльнісного підходу. 
Навчальними програмами передбачено внесок кожного навчального предмета у формування зазначеної компе-
тентності.

Ключові слова: компетентність, компетенція, інформаційно-комунікативна компетентність, педагог, 
початкова освіта, учень.
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ІNFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE OF TEACHERS  
AND PRIMARY SCHOOL STUDENTS: THEORETICAL ASPECT

The article is devoted to the current trend of modern education – the transition to a competency-based basis, as 
modern man must have wider than cognitive, opportunities and qualities. A detailed theoretical analysis of the concept 
of competence approach, competence, competence in scientific research is given. The main definitions of concepts, their 
detailed characteristics and content, key characteristics are offered. It is shown that in scientific investigations there are 
different interpretations of them, there are partially different explanations of semantic and semantic. Analysis of existing 
concepts suggests that they were used either as synonyms, or there were attempts to clearly separate from each other. 
The purpose of the study was to carry out a theoretical analysis of the understanding of the concept of «competence», 
«competence», which in turn will: determine the essence of the concept of «information and communication competence 
of primary school students», which is defined by the State Standard of Primary Education; determine its structure; to 
develop the technology of formation in primary school. It is concluded that the concept of «competence» should be used 
to denote the result of education, which is expressed in the readiness of the graduate, the graduate's mastery of methods, 
means of activity, to perform the task, a certain level of skills to achieve the goal, and «competence» is used. rather in 
order to indicate. Acquisition of competencies in students occurs gradually, gradually in the process of activity, so the level 
of competence of the individual at different stages of learning is different. Information and communication competence 
of the student involves the confident and critical use of information and communication technologies and appropriate 
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tools for learning, recreation and communication. The formation of information and communication competence (ICT) 
of students, the content of which is integrative, occurs as a result of the application during the study of all subjects of the 
curriculum on the basis of the activity approach. Curricula provide for the contribution of each subject in the formation 
of this competence.

Key words: competence, competence, information and communicative competence, teacher, primary education, 
student.

Постановка проблеми. Українська освіта 
активно інтегрується у світовий освітній про-
стір, відповідно, змінюються основні підходи до 
організації освітнього процесу. Особистісно-орі-
єнтований підхід, який упроваджується в освіт-
ній процес на всіх його ланках (від дошкільної до 
вищої), ставить вимогу до переходу на компетент-
нісну основу.

Аналіз досліджень. Упродовж останніх років 
спостерігається активність наукових досліджень 
із цієї проблеми, отже, з’явилося багато дослі-
джень, присвячених вивченню питання компе-
тентнісного підходу, розуміння сутності понять 
«компетентність», «компетенція». Як зазначають 
дослідники (Jean, 2014), компетентнісний підхід 
уперше був застосований у ХХ ст. у США, коли 
прийнялися стандарти та вимоги до робіт, які 
виконувалися на підприємствах, в армії. Згодом 
такий підхід був запроваджений в освіті, науці. 
В історичній хронології можна назвати таких 
науковців, які відіграли значну роль у поши-
ренні компетентнісного підходу: Р. Уайт (1959), 
Д. Мак Клелланд (1973), Н. Хомський (1972), 
Дж. Равен (2002), Л. Спенсер і С. Спенсер (2005), 
Так, Р. Уайт використав цей термін у біологіч-
ному контексті, Д. Мак Клелланд долучився до 
розвитку цього поняття у менеджменті та управ-
лінні персоналом, Н. Хомський використав тер-
мін «компетентність» у теорії мови та трансфор-
маційній граматиці, Л. Спенсер та С. Спенсер 
продовжили розвиток компетентнісного під-
ходу в управлінні персоналом. Особливої уваги 
заслуговує англійський психолог Дж. Равен, який 
уперше повно охарактеризував поняття «компе-
тентність», розкрив та описав його складники.

Запровадження компетентнісного підходу в 
освіті розвинених країн Європи та США науковці 
пов’язують із тим, що у 80-ті роки ХХ ст. експерти 
з питань освіти цих країн почали говорити про те, 
що спрямованість системи освіти на переважне 
засвоєння системи знань, яка була традиційною і 
виправданою ще на початку століття, уже не від-
повідає сучасному соціальному замовленню. Сус-
пільство почало вимагати виховання самостійних, 
ініціативних, відповідальних членів, які здатні 
ефективно взаємодіяти у розв’язанні соціальних, 
виробничих та економічних завдань. Молода 

людина повинна володіти ширшим, аніж пізна-
вальні, можливостями та якостями. Виявилося, 
що можна бути обізнаним, але абсолютно неком-
петентним. Іншими словами, результати освіти не 
задовольняли вимоги суспільства.

Мета статті – проаналізувати теоретичні під-
ходи до визначення сутності терміна «компе-
тентність» та окреслити зміст понять «інформа-
ційно-комунікативна компетентність педагога», 
«інформаційно-комунікативна компетентність 
учня».

Виклад основного матеріалу. С. Анфісова 
вважає, що компетентнісний підхід в освіті орі-
єнтує заклад освіти на формування у випускника 
ключових компетентностей, які дадуть змогу 
дитині успішно адаптуватися в умовах сучасної 
економіки, зміни технологій, динамічного роз-
витку соціальних відносин (Анфісова, 2004). 
Іншими словами, компетентнісний підхід в освіті 
полягає у тому, щоб увесь освітній процес має 
бути спрямований не на збільшення інформова-
ності вихованця, а на формування його вміння 
розв’язувати проблеми, які виникають у різних 
ситуаціях за аналогією. О. Лебедєв розглядає його 
як сукупність загальних принципів визначення 
цілей освіти, відбору змісту освіти, організації 
освітнього процесу та оцінки освітніх результатів 
(Лебедєв, 2004). Е. Зеєр уважає, що особливість 
компетентнісного підходу в тому, що інструмен-
тальними засобами досягнення цих цілей (век-
торів освіти) виступають принципово нові мета-
освітні конструкти (компетентності, компетенції) 
(Зеєр, 2005).

Таким чином, компетентнісний підхід, як зау-
важує О. Ковальова, є новим поглядом на освіту 
під кутом зору включення освіти в глобальну сис-
тему суспільного устрою (Ковальова, 2018: 27). 
На думку дослідниці, особливість компетентніс-
ного підходу в тому, що він створює стандарти 
освіти, ґрунтуючись на її кінцевих цілях і резуль-
татах. У більшості загальноосвітніх шкіл сьогодні 
переважає знаннєвий підхід до організації освіт-
нього процесу, тоді як компетентнісний підхід не є 
системним. Його впровадження є проблемою, яку 
варто вирішувати як на методичному рівні, так і 
діяльнісному. Перед сучасною психолого-педаго-
гічною наукою стоїть завдання не лише визначити 
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сутність, зміст основних понять, що характеризу-
ють компетентнісний підхід, а й розробити чіткий 
інструментарій для вимірювання, формування та 
розвитку певних компетенцій, а також техноло-
гій, які б сприяли його впровадженню у систему 
початкової освіти.

Компетентність (від лат. competens – відповід-
ність, здатність) – психолого-соціальна якість, 
котра означає силу й упевненість, джерелом яких 
є відчуття власної успішності та корисності. Ком-
петентність сприяє усвідомленню особистісної 
здатності ефективно взаємодіяти з оточенням 
(Родигіна, 2017).

Слід зазначити, що окремі науковці трактують 
поняття компетенції і компетентності як сино-
німи (англ. сompetence і competency), уважаючи, 
що компетенції – особистісні риси, а компетент-
ності – повноваження особи (Луговий, 2007).

Різноманітність підходів до їх розуміння нау-
ковцями, вважаємо, повинні роз’яснити норма-
тивно-правові документи. Так, у Законі України 
«Про освіту» (2017) поняття «компетентність» 
пояснено так: компетентність − динамічна комбі-
нація знань, умінь, навичок, способів мислення, 
поглядів, цінностей, інших особистих якостей, 
що визначають здатність особи успішно соціалі-
зуватися, провадити професійну та/або подальшу 
навчальну діяльність.

У чинному Державному стандарті початкової 
освіти (2018) воно використовується у такому 
значенні: «компетентність – це набута в процесі 
навчання інтегрована здатність учня, у складі 
якої – знання, уміння, досвід, цінності і ставлення, 
що можуть цілісно реалізовуватися на практиці»; 
а «компетенція – це суспільно визнаний рівень 
знань, умінь і навичок, ставень у певній сфері 
діяльності людини».

Разом із тим бачимо різні трактування озна-
чених понять у наукових дослідженнях. Р. Боя-
цис визначає компетентність як здатність людини 
поводити себе в такий спосіб, який задовольняє 
вимоги роботи в певному організаційному серед-
овищі, що, своєю чергою, є необхідною умовою 
досягнення бажаних результатів (Бояцис, 2008).

На думку Г. Селевка, компетенція – готов-
ність суб’єкта ефективно організувати внутрішні 
і зовнішні ресурси для постановки і досягнення 
мети (Селевко, 2006). Під внутрішніми ресур-
сами розуміються знання, вміння, навички, над-
предметні вміння, компетентності (способи 
діяльності, психологічні особливості, цінності). 
Компетентності – якості, придбані через прожи-
вання ситуацій, рефлексію досвіду. Поняття «ком-
петенція», вважає Г. Селевко, застосовується для 

позначення результату освіти, який виражається 
у підготовленості випускника, рівні володіння 
випускником методами, засобами діяльності для 
виконання поставленого завдання, певному рівні 
вмінь та навичок, який дає змогу осягати постав-
лену мету. Тоді як «компетентність» використову-
ється скоріше для того, щоб визначити міру опа-
нування певних якостей, властивостей.

А. Хуторський доводить, що компетент-
ність – це володіння людиною відповідною ком-
петенцією, яка містить її особистісне ставлення 
до неї й предмета діяльності. Компетенція − це 
сукупність взаємопов’язаних якостей особистості 
(знання, уміння, навички, способи діяльності), 
що задаються стосовно певного кола предметів 
чи процесів і необхідні для якісної продуктивної 
діяльності (Хуторський, 2003).

І. Бех трактує компетентність як досвідченість 
суб’єкта в певній галузі, як здатність людини 
мобілізувати свої сили для успішної реалізації 
задуманого в конкретній сфері діяльності (Бех, 
2009). Він наголошує, що під час визначення сут-
ності компетентності треба робити наголос саме 
на досвідченості, а не на обізнаності.

М. Головань указує, що компетенція – це певна 
норма, досягнення якої може свідчити про мож-
ливість правильного розв’язання якого-небудь 
завдання, а компетентність – це оцінка осягнення 
(або недосягнення) цієї норми (Головань, 2017). 
О. Овчарук, О. Пометун визначають компетент-
ність як інтегративну якість особистості, що ґрун-
тується на взаємозв’язку її теоретичних знань, 
практичних умінь і навичок, мотивації, особис-
тісних якостей та зумовлює готовність людини 
до виконання певної діяльності незалежно від 
проблеми (Овчарук, 2004; Пометун, 2005). Окрім 
того, О. Пометун зауважує, що, даючи характе-
ристику сутнісним ознакам компетенції особис-
тості, необхідно враховувати, що вони: постійно 
змінюються (залежно від змін, що відбуваються 
у суспільстві); орієнтуються на майбутнє (уміння 
організовувати свою навчальну діяльність, спи-
раючись на власні можливості); мають діяльніс-
ний характер узагальнення вмінь у поєднанні з 
предметними вміннями і знаннями в конкретних 
ситуаціях; пов'язані з мотивацією на безперервну 
самоосвітню діяльність) (Пометун, 2005: 66).

І. Гришина стверджує, що компетентність 
являє собою сукупність психолого-фізичних та 
інтелектуальних властивостей людини, які дають 
їй змогу приймати самостійні рішення та нести 
за них відповідальність, ефективно вирішувати 
поставлені завдання (Гришина, 2002). П. Щер-
бань тлумачить компетентність як рівень освіти 
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й життєвого досвіду розвиненості індивідуальних 
здібностей і якостей, сформованості прагнення до 
самоосвіти, самовдосконалення (Щербань, 1998).

Важливо зрозуміти, що у формуванні компе-
тентності особистості на різних етапах її навчання 
допоможуть державні стандарти. Сьогодні затвер-
джений та введений у дію Державний стандарт 
початкової загальної освіти (2018), в якому визна-
чено основні компетентності, які формуються 
у молодших школярів, однією з яких є інформа-
ційно-комунікаційна.

М. Головань, досліджуючи інформативну ком-
петентність, визначає її як інтегративне утворення 
особистості, яке поєднує у собі інформативні зна-
ння, уміння використовувати наявні знання для 
розв’язання прикладних завдань, навички вико-
ристання комп’ютера та інформаційно-кому-
нікаційних технологій, здатності представляти 
повідомлення і дані у зрозумілій для всіх формі 
і виявляється у прагненні, здатності й готовності 
до ефективного використання знань і вмінь та 
застосування сучасних засобів інформаційних та 
комп’ютерних технологій для розв’язання завдань 
у професійній діяльності, повсякденному житті, 
усвідомлюючи при цьому значущість параметру і 
результату діяльності (Головань, 2013). Інформа-
тивна компетентність характеризує ступінь осво-
єння компетенцій у галузі інформатики, необхід-
них для діяльності в інформаційному просторі. 
Набуття компетенцій, на думку науковця, відбува-
ється поетапно, поступово у процесі діяльності, 
тому рівень компетентності особистості на різних 
етапах навчання буде різним.

Інформаційно-комунікаційна компетентність 
у Державному стандарті початкової загальної 
освіти визначається як здатність учня використо-
вувати інформаційно-комунікаційні технології та 
відповідні засоби для виконання особистісних і 
суспільно значущих завдань. Вона передбачає, що 
учень здатний орієнтуватися в інформаційному 
просторі, володіти й оперувати інформацією, а 
також уміє добувати, осмислювати, опрацьову-
вати та використовувати інформацію з різних 
джерел, користуватися різноманітною довідко-
вою літературою. Інформаційно-комунікаційна 
компетентність є і ключовою, і водночас предмет-
ною для курсу «Сходинки до інформатики». Як 
ключова вона передбачає впевнене та критичне 
використання інформаційно-комунікаційних 
технологій та відповідних засобів для навчання, 
відпочинку та спілкування. У контексті почат-
кового навчання предметна ІКТ-компетентність 
розглядається як здатність учня актуалізувати, 
відбирати, інтегрувати й застосовувати в кон-

кретній життєвій або навчальній ситуації, у тому 
числі проблемній, набуті знання, уміння, нави-
чки, способи діяльності щодо використання ІКТ. 
Предметна ІКТ-компетентність учнів виявляється 
у таких ознаках: здатність раціонально викорис-
товувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для 
розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюван-
ням даних, їх пошуком, зберіганням, поданням 
і передаванням; готовність вирішувати інфор-
маційні проблеми шляхом застосування засобів 
ІКТ та алгоритмів виконання завдань; здатність 
співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для 
виконання комплексних завдань; уміння безпечно 
працювати з комунікаційними системами (Дер-
жавний стандарт початкової освіти, 2020).

Формування інформаційно-комунікативної 
компетентності (ІКТ) учнів, зміст якої є інтегра-
тивним, відбувається у результаті застосування 
під час вивчення всіх предметів навчального 
плану на основі діяльнісного підходу. Навчаль-
ними програмами передбачено внесок кожного 
навчального предмета у формування зазначеної 
компетентності. Школярі зі сформованою інфор-
маційно-комунікаційною компетентністю сприй-
мають знання, інформацію як джерело життєвої 
компетентності. Вони вміють спостерігати, кри-
тично мислити, аналізувати, використовувати 
отриману інформацію в різних ситуаціях; охоче 
виконують творчі, презентаційні роботи; уміють 
як співпрацювати в групах і парах, так і само-
стійно організовувати свою роботу; успішно опа-
новують зміст інших навчальних програм відпо-
відно до вимог Державного стандарту загальної 
початкової освіти; самостійно використовують 
Інтернет-ресурси (Державний стандарт початко-
вої освіти, 2020).

ІК-компетентність лежить у межах категорії 
«інтерактивне використання засобів», де виріз-
нено такі ключові компетентності: здатність 
інтерактивно застосовувати мову, символіку, тек-
сти; здатність використовувати знання (інформа-
ційна грамотність); здатність застосовувати (нові) 
інтерактивні технології.

Висновки. Таким чином, різноманітність під-
ходів до трактування основних означених понять 
у наукових досліджень беззаперечно доводить її 
актуальність. Вони визначають та окреслюють 
перспективу подальших наукових досліджень, яку 
вбачаємо в обґрунтуванні структурних елементів 
інформаційно-комунікаційної компетентності 
учнів початкової школи та розробленні технології 
підготовки майбутніх учителів початкової школи 
до її формування в умовах Нової української 
школи.
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