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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Глобальні трансформації в суспільстві впливають  

на розвиток інформаційних технологій (ІКТ), що об’єктивно зумовлюють можливість 

інтеграційних процесів на всіх рівнях освітніх систем в Україні, тому сьогодні однією  

з важливих компетентностей сучасного вчителя є інформаційно-комунікаційна компетентність  

(ІК-компетентність). Проте на заваді формування й розвитку цієї компетентності стає 

розрив між здобутою вчителем у вищих навчальних закладах професійною підготовкою, 

суто традиційними професійними знаннями, набутим практичним досвідом і новими 

вимогами, що висуває сьогодення. Подолати зазначені невідповідності допоможе 

післядипломна педагогічна освіта, що мобільно реагує на такі виклики, забезпечуючи 

організоване й систематичне навчання саме дипломованих фахівців, спрямоване на 

приведення професійної компетентності педагогів у відповідність до вимог часу.  

Завдання розвитку ІК-компетентності вчителів знайшли відображення в новому 

Законі України «Про вищу освіту» (2014), проекті нового базового Закону «Про освіту», 

наказі МОН України «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної 

педагогічної освіти» (2013), Національній стратегії розвитку освіти до 2021 року (2013), 

Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 років і Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року (2016), Дорожній карті освітньої реформи (2015 – 2025),  

в основах Стандарту освіти нової української школи (2016) та ін. 

Особливостям освіти дорослих, їхньому професійному зростанню у процесі 

підвищення кваліфікації присвячені праці таких сучасних учених, як В. Буренко, 

С. Вершловський, В. Вітюк, В. Візетіу, М. Войцехівський, А. Глазиріна, І. Глазкова, 

В. Гравіт, В. Гриньова, Л. Даниленко, А. Данильєв, А. Зубко, О. Котенко, В. Кремень, 

Н. Клокар, Н. Клясен, В. Лунячек, Л. Ляхоцька, В. Маслов, Л. Ніколенко, Л. Набока, 

В. Олійник, Е. Полат, Л. Покроєва, Н. Протасова, В. Пуцов, М. Романенко, В. Семиченко, 

Т. Сорочан, Е. Соф’янц, І. Титаренко, В. Химинець, О. Чернишов, І. Якухно та ін. 

Методичні основи підготовки фахівців у системі післядипломної освіти в умовах 

сучасного інформаційного середовища розроблялися Н. Астаф’євою, Я. Болюбашем, 

Я. Ваграменком, Н. Клокар, В. Лунячеком, В. Назаренком, В. Сидоренко, Н. Сороко та ін.  

Проблемі формування професійної компетентності, розкриттю змісту основних понять 

присвячені дослідження таких учених, як В. Акуленко, Г. Алєксєєва, Н. Баловсяк, В. Баркасі, 

Н. Бібік, В. Биков, Л. Білоусова, І. Глазкова, В. Гриньова, М. Головань, Ю. Дорошенко, 

М. Євстигнєєв, М. Жалдак, Ю. Жук, Т. Зайцева, О. Запєваліна, Е. Зеєр, І. Зимня, Л. Карпова, 

В. Кінелев, Н. Клокар, В. Котенко, В. Кулешова, М. Лапчик, А. Маркова, Н. Морзе, О. Овчарук, 

Є. Полат, О. Пометун, С. Раков, І. Роберт, Ю. Саркисян, С. Сафарян, С. Сейдаметова, 

О. Семеног, В. Сидоренко, П. Сисоєв, В. Сластьонін, Є. Смирнова-Трибульська, Н. Сороко, 

О. Співаковський, Ю. Татур, Н. Трішина, А. Хуторський, Л. Чернікова, О. Яскевіч та ін., однак, 

як засвідчило теоретичне осмислення проблеми дослідження та комплексний аналіз стану 

освітньої практики щодо розвитку ІК-компетентності як складової професійної 

компетентності педагога, питання розвитку зазначеної компетентності вчителя в системі 

післядипломної освіти (ПО) та його підготовки до діяльності в умовах сучасної 

інформатизованої школи ще недостатньо вивчено й не приведено у відповідність  

до потреб системи освіти, а уявлення науковців про ІК-компетентність концептуально 
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різняться. Слід зазначити, що в дослідженнях також недостатньо розкрито особливості 

розвитку ІК-компетентності в системі післядипломної освіти з огляду на специфіку 

професійної діяльності вчителів філологічних дисциплін і специфіку підвищення їхньої 

кваліфікації в системі ПО. Таким чином, здійснений аналіз дозволив виокремити низку 

основних об’єктивно існуючих суперечностей: 

 на рівні концептуалізації дисбаланс між соціальним запитом суспільства на 

висококваліфікованих педагогічних працівників, зумовленим сучасними глобальними 

трансформаціями, і недостатнім станом підготовки вчителів у галузі ІКТ; 

 на рівні визначення мети науково-методичної системи між необхідністю реалізації 

концепції неперервної освіти й відсутністю методики розвитку ІК-компетентності 

педагогічних працівників як складової їхнього професійного вдосконалення у системі ПО; 

 на рівні визначення теоретико-методологічних засад науково-методичної системи:  

 між необхідністю проектування змісту підвищення кваліфікації педагогів у галузі ІКТ 

та недостатнім рівнем обґрунтованості його теоретичних і методичних засад у системі ПО; 

 між потребою в постійному розвитку ІК-компетентності педагогів і відсутністю 

на рівні регіональних закладів ПО розробленої ефективної моделі неперервної освіти 

вчителів у галузі ІКТ відповідно до стратегії навчання впродовж життя; 

 між необхідністю використання інноваційних технологій розвитку ІК-компетентності 

й посилення інформаційно-комунікаційної складової підвищення кваліфікації вчителів  

у системі ПО та недостатнім навчально-методичним забезпеченням її реалізації.  

Актуальність означеної проблеми, її недостатня розробленість і необхідність 

розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертації: «Теоретичні  

і методичні основи розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна праця є 

складовою частиною комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри початкової, 

дошкільної та професійної освіти «Сучасні освітньо-виховні технології в підготовці вчителів» 

(державний номер реєстрації 0111U008876) і кафедри інформатики «Реалізація інновацій  

в освіті в умовах відкритого інформаційно-комунікаційного простору» (№ 0111U006443) 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

Тему дослідження затверджено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 8 від 21.12.2012) та 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних  

і психологічних наук України (протокол № 2 від 26.02.2013). 

Мета дослідження – обґрунтувати теоретичні і методичні основи розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі 

післядипломної освіти та розробити й експериментально перевірити концептуальну 

модель розвитку зазначеної компетентності.  

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати сучасний стан, виявити тенденції забезпечення в системі 

післядипломної освіти розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін  

як одного з видів загальнопрофесійної компетентності. 

2. Схарактеризувати методологічні підходи до розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. 

3. Визначити термінологічне поле дослідження, виявити суть, зміст і структуру  
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ІК-компетентності вчителя взагалі та вчителя філологічних дисциплін зокрема.  

4. Розглянути особливості стандартизації оцінювання ІК-компетентності педагога  

та визначити критерії її оцінювання. 

5. Визначити й розкрити теоретичні й методичні особливості розвитку  

ІК-компетентності в системі післядипломної освіти впродовж андрагогічного циклу. 

6. Теоретично обґрунтувати концептуальну модель розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. 

7. Розробити змістовно-технологічне і методичне забезпечення концептуальної 

моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі ПО  

й експериментально перевірити його ефективність у курсовий і міжкурсовий періоди. 

8. З’ясувати ефективність організації навчання в системі післядипломної освіти  

за різними його формами і видами, спрямованими на підвищення кваліфікації вчителів 

філологічних дисциплін у галузі ІКТ для набуття ними різних рівнів ІК-компетентності  

в курсовий і міжкурсовий періоди на підставі запропонованої концептуальної моделі. 

Об’єкт дослідження – система післядипломної педагогічної освіти вчителів 

філологічних дисциплін. 

Предмет дослідження – концептуальна модель розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. 

В основу концепції дослідження покладено такі провідні ідеї: 1) ІК-компетентність є 

одним із важливих видів загальнопрофесійної компетентності вчителя філологічних 

дисциплін; вона є складним динамічним цілісним інтегративним утворенням особистості, 

його багаторівневою професійно-особистісною характеристикою в галузі інформації, ІКТ 

і досвіду їх використання, синтезом предметно-спеціальних знань, умінь, навичок, котрі 

відбивають реально досягнутий рівень підготовки в галузі використання засобів ІКТ і 

роботи з різними джерелами інформації, сукупністю мотивів, що виражаються в прагненні 

постійного вдосконалення набутих ІКТ-компетенцій, особливим типом організації предметно-

спеціальних знань, що дозволяють приймати ефективні рішення в професійно-педагогічній 

діяльності, використовуючи ІКТ; 2) упровадження компетентнісного підходу, що є ключовим 

у процесі модернізації всіх ланок освіти в Україні, зокрема й у системі післядипломної 

освіти, і андрагогічного підходу, що дозволяє зробити навчальний процес у закладах 

післядипломної освіти особистісно зорієнтованим завдяки визначенню необхідних ключових 

компонентів у змісті курсів підвищення кваліфікації: визначити форми і види діяльності, 

спрямовані на активність педагога, його високу мотивацію, створити належні умови для 

його постійної самоосвіти в галузі ІКТ, самовдосконалення й розвитку ІК-компетентності 

в курсовий і міжкурсовий періоди; 3) цілеспрямована і спеціально організована діяльність 

у закладах післядипломної освіти за теоретично й методично обґрунтованою 

концептуальною моделлю розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін 

забезпечить неперервну та їхню якісну освіту в галузі ІКТ упродовж життя. 

Концепція містить три взаємопов’язаних концепти, що спрямовані на реалізацію 

провідних ідей дослідження, а саме:  

Методологічний концепт передбачає використання вихідних положень філософських  

і психолого-педагогічних теорій розвитку системи післядипломної освіти в умовах 

інформатизації суспільства (В. Буренко, Л. Ващенко, М. Войцехівський, Л. Даниленко, 

В. Кремень, В. Олійник, Л. Покроєва, В. Семиченко, Т. Сорочан, І. Титаренко, В. Химинець та 

ін.), опертя на нормативно-правові засади розвитку післядипломної освіти в Україні, її 
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зміст, завдання, функції, закономірності та принципи, провідні ідеї неперервної освіти 

дорослих і організації підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти (К. Везетіу, 

В. Гравіт, А. Глазиріна, Л. Даниленко, А. Данильєв, Б. Дьяченко, А. Зубко, Н. Клокар, 

Н. Клясен, О. Котенко, Г. Кравченко, В. Лунячек, Л. Ляхоцька, В. Маслов, І. Медведєв, 

Л. Набока, В. Олійник, Л. Покроєва, Н. Протасова, В. Пуцов, М. Романенко, О. Рудіна, 

В. Руссол, Т. Сорочан, Е. Соф’янц, В. Сугайченко, Т. Сущенко, В. Химинець, О. Чернишов, 

І. Якухно та ін.), моделі розвитку ІК-компетентності вчителів-предметників (В. Акап’єв, 

С. Зайцева, С. Іванова, О. Іонова, М. Кадемія, Я. Карлінська, Л. Кочегарова, В. Кузьменко, 

В. Назаренко, О. Овчаров, Н. Радевська, Н. Сороко, Т. Степченко, А. Темербекова, О. Тутова, 

М. Ходотова, Л. Чернікова, Д. Якубжонова та ін.), а також відбиває взаємозв’язок і взаємодію 

різних методологічних підходів до вивчення порушеної проблеми: синергетичного, 

системного, андрагогічного, компетентнісного, особистісно-діяльнісного, диференційованого, 

акмеологічного, соціокультурного й аксіологічного. 

Теоретичний концепт визначає систему ідей, концепцій, основних понять, вихідних 

категорій, дефініцій, без яких неможливе розуміння суті досліджуваної проблеми, а саме: 

теоретичні положення про організацію навчання дорослих і науково-методичної роботи  

з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації 

вчителів у контексті навчання впродовж життя в умовах інформатизації суспільства 

(Л. Ващенко, М. Войцехівський, В. Гравіт, А. Глазиріна, Л. Даниленко, А. Зубко, Н. Клокар, 

Н. Клясен, В. Кремень, Л. Ляхоцька, Л. Набока, В. Олійник, Н. Протасова, В. Пуцов, 

М. Романенко, В. Семиченко, Е. Соф’янц, Т. Сущенко, В. Химинець, О. Чернишов, І. Якухно та 

ін.); концепції компетентнісного підходу й розвитку професійної компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти, зокрема ІК-компетентності, та 

теорії особистісно-орієнтованого підходу в навчанні (І. Андрощук, Т. Архіпова, Л. Базиль, 

В. Баркасі, Н. Бібік, О. Бігич, К. Везетіу, І. Верещагіна, Г. Галкіна, І. Глазкова, М. Головань, 

В. Гриньова, Г. Гуковський, Л. Дамінова, Т. Дубровіна, М. Євстигнєєв, О. Ємельянова, 

О. Запєваліна, Е. Зеєр, І. Зимня, В. Кальней, Л. Карпова, Ю. Картава, Л. Корнєєва, О. Котенко, 

Б. Крузе, І. Кучеренко, В. Лозова, А. Маркова, А. Мудрик, О. Овчарук, О. Пометун, С. Раков, 

Г. Рогова, Ю. Саркисян, С. Сейдаметова, О. Семеног, В. Сластьонін, В. Сидоренко, П. Сисоєв, 

О. Соловова, Н. Сороко, Ю. Татура, Н. Трішина, А. Хуторський, М. Цвєткова, І. Халимон, 

С. Шишов, В. Шуляр, О. Яскевіч та інші дослідники); наукові основи тлумачення дефініції 

«ІК-компетентність» і питання її формування й розвитку (І. Андрощук, Л. Басурматорова, 

В. Биков, М. Богачик, А. Вітухновська, М. Головань, K. Голодюк, Л. Горбунова, П. Грабовський, 

Т. Дженет, Ю. Дорошенко, М. Євстигнєєв, А. Єлізаров, М. Жалдак, Ю. Запорожцева, В. Імакаєв, 

Л. Карташова, О. Керекеш, О. Кикоть, О. Корчажкіна, В. Котенко, Л. Кочегарова, Є. Кравченко, 

Л. Крижко, А. Кузнєцов, Т. Лавіна, В. Ліпухіна, Т. Марченко, І. Милова, К. Морозова, 

О. Новікова, О. Овчарук, К. Осадча, О. Осипова, Н. Пак, І. Роберт, Г. Рогова, Д. Сабітова, 

С. Сафарян, С. Свєтлична, А. Семибратов, В. Сидоренко, І. Соколова, Н. Сороко, О. Спірін, 

Т. Спор, Ю. Стрижаченко, К. Телятник, А. Темербекова, Т. Тихонова, О. Урсова, Л. Фамілярська, 

Л. Хуснутдинова, Л. Чернікова, Є. Хенер, Н. Хенц, А. Шестаков, О. Шилова та ін.); положення 

про основні методи педагогічної діагностики та педагогічної кваліметрії (В. Антипова, 

О. Байназарова, С. Вольянська, Г. Єльникова, Д. Зембицький, В. Кальней, І. Капустін, 

О. Касьянова, А. Кряжевський, Л. Куликова, Г. Лаптєва, О. Локшина, Т. Лукіна, В. Лунячек, 

О. Матвєєва, В. Приходько, З. Рябова, О. Салиш, С. Турчинська, С. Хлебунова, С. Шишов та ін.). 

Технологічний концепт передбачає розроблення та впровадження в систему 
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післядипломної освіти концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін, її навчально-методичного забезпечення.  

Провідні ідеї та основні концептуальні положення відображені в загальній гіпотезі 

дослідження, яка полягає в тому, що рівень сформованості ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін зросте, якщо впродовж андрагогічного циклу процес підвищення 

кваліфікації в галузі ІКТ побудувати за двома стратегічними лініями (в курсовий  

і міжкурсовий періоди) на основі взаємодії всіх підсистем теоретично і методично 

обґрунтованої концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти, що ґрунтується на ідеях синергетичного, 

системного, андрагогічного, компетентнісного, особистісно-діяльнісного, диференційованого, 

акмеологічного, соціокультурного й аксіологічного підходів і яка забезпечить неперервний 

розвиток ІК-компетентності вчителів. 

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових припущеннях, які передбачають, що 

розвиток ІК-компетентності можливий, якщо: 

 визначити структурні компоненти ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін і схарактеризувати рівні її набуття; 

 теоретично обґрунтувати й розробити концептуальну модель розвитку  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти; 

 забезпечити організаційно-педагогічні умови для розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти; 

 розробити навчально-методичне забезпечення для супроводу різних видів 

діяльності з підвищення кваліфікації в галузі ІКТ у курсовий і міжкурсовий періоди; 

 умотивувати вчителів до постійного вдосконалення ІК-компетентності; 

 побудувати процес підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін  

у галузі ІКТ у системі післядипломної освіти впродовж андрагогічного циклу на основі 

взаємодії всіх підсистем концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності: концептуальної, 

змістово-структурної, технологічної та підсистеми моніторингу й оцінки показників рівня 

цієї компетентності. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, розв’язання поставлених у дослідженні 

завдань і перевірки гіпотези використовувалися такі методи: 

 теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної та спеціальної 

літератури (проблемно-цільовий, порівняльний), систематизація, узагальнення для порівняння 

та зіставлення різних поглядів у філософії, психології, педагогіці на різні аспекти 

досліджуваної проблеми, визначення поняттєво-категоріального апарату, прогнозування  

й моделювання, розробки та наукового обґрунтування концептуальної моделі розвитку  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти; 

 емпіричні: діагностичні (анкетування, опитування, інтерв’ю, тестування, контрольні 

роботи з ІКТ, бесіда, експертні оцінки, моніторинг, узагальнення незалежних характеристик), 

обсерваційні (педагогічне спостереження, самооцінка за допомогою опитувальних листів, 

педагогічна кваліметрія) для виявлення рівня сформованості ІК-компетентності та її 

структурних компонентів; педагогічний експеримент для виявлення ефективності 

запровадження концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти; 

 математичної статистики для кількісного та якісного аналізу результатів 

експериментальної роботи. 
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Наукова новизна та теоретичне значення результатів дослідження полягає в тому, що: 

 уперше: теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено 

концептуальну модель розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін  

у системі післядипломної освіти, яка за мету ставить розвиток ІК-компетентності вчителів  

у курсовий і міжкурсовий періоди шляхом забезпечення організаційно-педагогічних умов 

для учасників навчального процесу, що ґрунтується на системі підходів, принципів, 

змістових компонентів, єдності її взаємопов’язаних підсистем, реалізація яких забезпечує 

розвиток цієї компетентності за двома стратегічними лініями відповідно до етапів її 

набуття; виокремлено та з’ясовано можливості загальних методологічних підходів до 

навчання в системі післядипломної освіти для формування й розвитку ІК-компетентності 

вчителів; здійснено порівняльний аналіз вимог до предметної складової ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін і вчителів фізики; розроблено інструментарій для 

оцінювання ІК-компетентності вчителів (факторно-критеріальні моделі для кожного 

рівня ІК-компетентності для визначення шляхом самооцінки, на якому рівні цієї 

компетентності перебуває вчитель); розроблено змістовно-технологічне і методичне 

забезпечення концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти; 

 уточнено: суть понять «ІК-компетентність» та «інформаційно-комунікаційна 

компетентність учителів філологічних дисциплін» як складного динамічного цілісного 

інтегративного утворення особистості, що є її багаторівневою професійно-особистісною 

характеристикою в галузі інформації, ІКТ і досвіду їх використання в навчанні філологічних 

дисциплін, що з’являється в результаті інформатичної підготовки, спрямованої на 

ефективне здійснення професійної діяльності й постійний професійний саморозвиток 

учителів, а також узагальнено підходи до тлумачення зазначених дефініцій; рівні 

сформованості ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін (базовий, предметно-

функціонально-орієнтований і рівень професійної ІКТ-активності) та схарактеризовано їх; 

змістове наповнення структурних компонентів ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін (ціннісно-мотиваційного, когнітивного, нормативно-правового, операційно-

діяльнісного, дидактико-методичного, особистісно-творчого, аксіологічного, комунікативного); 

критерії та показники ІК-компетентності, що відповідають структурним компонентам 

цієї компетентності відповідно до рівнів сформованості цієї компетентності; 

 конкретизовано: підходи до стандартизації визначення рівнів ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін; 

 подальшого розвитку набули: концепції освіти впродовж усього життя та щільного 

поєднання курсового й міжкурсового періодів підвищення кваліфікації для розвитку  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в: розробці 

регіонального програмно-цільового проекту «Створення системи неперервної інформатичної 

підготовки педагогів у післядипломній педагогічній освіті» (2012–2016 рр.); навчально-

методичного забезпечення підготовки вчителів філологічних дисциплін у галузі ІКТ  

у курсовий і міжкурсовий періоди: науково-методичного посібника «Підготовка вчителя  

до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти» (2012) у співавторстві  

з Т. Паперновою, який рекомендовано МОНМС України (лист № 1-4/18-Г-424 від 23.06.2011); 

трьох навчальних програми курсів підвищення кваліфікації «Використання комп’ютерно-

орієнтованих систем на уроках української мови та літератури», «Використання комп’ютерно-
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орієнтованих систем на уроках світової літератури та російської мови», «Використання 

комп’ютерно-орієнтованих систем навчання на уроках іноземної мови», які увійшли  

до І частини програмно-методичного комплексу з використання ІКТ у навчальному процесі 

курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Підготовка педагогів до запровадження 

ІК-технологій», який рекомендовано МОНМС України (лист № 1/11-14529 від 17.09.2012),  

і методичних рекомендацій щодо впровадження їх у практику роботи; п’яти робочих 

навчальних програм для слухачів курсів підвищення кваліфікації за категорією вчителі 

української мови та літератури з означених питань; чотирьох тематичних спецкурсів 

(«Використання комп’ютерно-орієнтованих систем на уроках української мови та літератури», 

«Формування професійної компетентності вчителів мов і літератур», «Використання ІКТ 

учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності», «Хмарні технології в системі 

роботи вчителя-філолога»); програми освітньої діяльності авторської творчої майстерні вчителів 

української мови та літератури Харківської області «Формування професійної компетентності 

вчителя-філолога засобами ІКТ»; програми роботи тимчасового творчого колективу за темою 

«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом створення комп’ютерної 

підтримки уроків української мови та літератури»; пілотного проекту з апробації  

в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області електронного навчально-

методичного комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8–9 клас» у 2014/2015 н.р.; 

програм обласних науково-практичних семінарів, майстер-класів, тренінгів із питань 

використання ІКТ у професійній діяльності та дидактичних матеріалів до них; факторно-

критеріальних моделей для визначення рівнів ІК-компетентності шляхом самооцінки. 

Основні результати дослідження впроваджено в практику роботи комунальних 

вищих навчальних закладів «Харківська академія неперервної освіти» (довідка № 1087  

від 07.12.2016), «Вінницька академія неперервної освіти» (довідка № 01/21-771 від 11.10.2016), 

«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (довідка 

№ 713 від 26.09.2016), Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради 

«Академія неперервної освіти» (довідка № 98 від 11.10.2016), Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 392 від 28.09.2016), Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області (довідка № 2/4-645 від 15.09.2016), Комунального 

закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради (довідка № 422 від 26.09.2016), Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 1037/17-13 від 26.09.2016). 

Результати дослідження можуть бути використані викладачами та методистами 

закладів післядипломної педагогічної освіти для вдосконалення процесу підвищення 

кваліфікації вчителів філологічних дисциплін у галузі ІКТ у курсовий і міжкурсовий 

періоди, зокрема при укладенні освітніх програм курсів підвищення кваліфікації  

та тематичних спецкурсів, проведенні таких лекційних і практичних занять, як «Формування  

й розвиток ІК-компетентності вчителя», «Дидактичні та комп’ютерні засоби навчання 

української мови і літератури (іноземної мови, зарубіжної літератури та російської мови), 

їх аналіз», «Цифрові освітні ресурси. Використання мережевих технологій у навчанні 

української мови і літератури (іноземної мови, зарубіжної літератури та російської мови)», 

«Особливості проектування та методика проведення сучасного уроку з використанням 

ІКТ та освітніх Інтернет-ресурсів», науково-практичних семінарів, тренінгів, майстер-

класів, написанні методичних рекомендацій, посібників, підручників, розробці стандартів 

визначення рівнів ІК-компетентності вчителів, програмно-цільових проектів і програм 
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дослідно-експериментальної роботи тощо. 

Монографія «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти» на Всеукраїнському 

конкурсі наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти, що 

проводився на виконання розпорядження Українського відкритого університету 

післядипломної освіти № 1 від 13.02.2017, розпорядження ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» № 4-р від 14.02.2017, виборола І місце в номінації «Монографії».  

Розроблену в процесі дослідження концептуальну модель розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти можна адаптувати  

до створення умов для розвитку цієї компетентності вчителів інших спеціальностей. 

Особистий внесок здобувача в опублікованих спільно з іншими авторами працях.  

У посібниках [3; 53; 54] особистим внеском автора є розкриття основних підходів і вимог  

до сучасного уроку в умовах інформатизації освіти, подання моделей основних уроків із 

використанням ІКТ і ресурсів Інтернет, методології проведення та аналізу, прикладів 

конструювання таких уроків, у посібнику [2] – висвітлення впливу засобів ІКТ на гуманізацію 

навчального процесу в основній школі, визначення її критеріїв, способів гуманізації  

і технологій їх використання, у посібниках [4; 51] – розробка навчальних програм тематичних 

курсів підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін і кваліфікаційних 

характеристик, у статтях [6; 33; 34; 37; 43] – висвітлення особливостей використання комп’ютерно-

орієнтованих систем як засобу створення особистісно зорієнтованого навчального середовища, 

розгляд потенціалу ІК-компетентності для самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення 

вчителя, визначення і характеристика напрямів, видів діяльності з формування ІК-компетентності 

педагога в системі ПО, планування діяльності вчителя з бенчмаркінгу щодо вдосконалення 

власної ІК-компетентності, у посібнику [52] та в статті [55] – розгляд нових медіа та їх впливу 

на особистість, характеристика системи роботи Харківської академії неперервної освіти  

з формування медіа-інформаційної грамотності в закладах освіти Харківської області. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на конференціях, семінарах  

і літніх школах медіаосвіти різних рівнів: 

 міжнародних: «Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти» (Біла Церква, 

2011), «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті» (Єкатеринбург, 2011, 2012), 

«Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку психології і педагогіки (Лондон, Київ, 

2011), «Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників  

та керівників закладів освіти» (Біла Церква, 2012), «Наука і освіта» (Мюнхен, 2014), «Нові 

освітні стратегії в сучасному інформаційному просторі» (Санкт-Петербург, 2014), «Стратегія 

якості у промисловості та освіті» (Варна, 2015), «Сучасні проблеми науки та освіти» 

(Будапешт, 2016), «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

(Запоріжжя, 2016, 2017), «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські 

перспективи» (Київ, 2014 – 2017), літня школа медіаосвіти (Швеція, 2015, 2016);  

 всеукраїнських: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті» 

(Севастополь, 2009), «Формування мовної компетенції та мовної культури в духовно-

моральному розвитку особистості» (Рівне, 2010), «Вітчизняна наука: сучасний стан, 

актуальні проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2012), «Шляхи 

удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників у системі 

післядипломної педагогічної освіти» (Харків, 2012), «Медіаосвіта в Україні: наукова 

рефлексія викликів, практик, перспектив» (Київ, 2013), «Формування інформаційно-
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освітнього середовища: ІТ-підтримка регіональної системи освіти» (Рівне, 2015), 

«Особливості впровадження національної рамки кваліфікацій в післядипломну освіту» 

(Харків, 2015), «Актуальні питання навчання інформатики в базовій школі: моделювання, 

алгоритмізація, програмування» (Харків, 2016), «Застосування технологій бенчмаркінгу в 

організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти» (Харків, 

2016), літня школа медіаосвіти (Зазим’є, 2012, 2017, Буча, 2014 – 2016, Новомосковськ, 2017); 

 регіональних: «Модель неперервної інформатичної підготовки вчителів української 

мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів» (Харків, 2012), «Шляхи інформатичної 

підготовки педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти» (Харків, 2013), «Відеоігри 

й безпека особистості» (Харків, 2013), «Хмарні технології в системі роботи навчального 

закладу» (Харків, 2014), «Підсумки роботи навчальних закладів щодо створення умов для 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів на другому етапі 

реалізації ПЦП» (Харків, 2014), «Підбиття підсумків роботи навчальних закладів щодо 

створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» 

(Харків, 2015), «Презентація досвіду навчального закладу щодо розвитку ІК-компетентності 

педагогів як складової неперервної інформатичної підготовки» (Харків, 2015), «Результати 

апробації електронного навчально-методичного комплекту «Українська мова. Синтаксис.  

8-9 клас» у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області» (Харків, 2015), 

«Результати Програмно-цільового проекту «Створення системи неперервної 

інформатичної підготовки педагогів у післядипломній педагогічній освіті» (Харків, 2016). 

Основні результати дослідження доповідалися, обговорювалися та дістали позитивну 

оцінку на засіданнях кафедри методики навчання мов і літератури і вченої ради 

Харківської академії неперервної освіти (2014 – 2016 рр.), кафедри методики початкової, 

дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (2016 – 2017 рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації знайшли своє 

відображення у 56 друкованих працях (з них 40 одноосібних), у тому числі: 1 монографії 

(одноосібній); 20 статтях у провідних наукових фахових виданнях України; 6 статтях  

у наукових періодичних виданнях інших держав; 7 – в інших виданнях; 12 статтях і 3 тезах – 

у збірниках матеріалів конференцій, із яких 6 у співавторстві; 7 навчально-методичних 

посібниках (у співавторстві), 3 з яких рекомендовані МОН України. 

Матеріали кандидатської дисертації на тему «Гуманізація навчального процесу  

в основній школі засобами інформаційних технологій (на прикладі предметів 

гуманітарного циклу)» (спеціальність 13.00.09 – теорія навчання), захищеної у 2007 році,  

у дослідженні не використовувалися. 

Структура дисертації. Праця містить список умовних скорочень, вступ, чотири 

розділи, висновки з кожного розділу, загальні висновки, список використаних джерел  

і додатки. Загальний обсяг дисертації – 735 сторінок (обсяг основного тексту дисертації – 

406 сторінок, 26 додатків – 252 сторінки). У тексті ілюстративний матеріал поданий  

у 15 таблицях і 56 рисунках на 29 сторінках. У списку використаних джерел подано 

676 найменувань, із-поміж яких 12 – іноземними мовами. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі визначено й обґрунтовано актуальність теми наукового дослідження; 

мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; представлено концепцію  
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та сформульовано гіпотезу дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне  

й практичне значення отриманих результатів; особистий внесок дисертанта; наведено 

відомості про апробацію та впровадження основних положень дослідження. 

У першому розділі – «Методологічні засади розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти» – 

проаналізовано сучасний стан і тенденції професійної підготовки вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти, розглянуто ІК-компетентність як один  

із видів загальнопрофесійної компетентності вчителя філологічних дисциплін, 

схарактеризовано методологічні підходи, що забезпечать розвиток ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. 

У дисертації доведено, що післядипломна освіта (ПО) повинна мати неперервний 

характер, а професійний та особистісний розвиток педагога є її пріоритетом. Підвалинами 

та методологічною основою системи післядипломної освіти є закономірності, мета, 

завдання ПО, урахування особливостей навчання дорослих, що впливають не тільки на 

добір змісту навчання, а й на визначення форм і методів навчання, на організацію  

й управління навчальним процесом у закладах підвищення кваліфікації педагогів, на 

визначення критеріїв результативності підвищення професійної компетентності педагогічних 

кадрів, зокрема ІК-компетентності, а основою функціонування системи ПО є принципи, 

які об’єднані В. Масловим у три групи: методологічні, дидактичні й організаційні.  

Саме обласні заклади післядипломної педагогічної освіти є основою системи 

післядипломної освіти в Україні, оскільки створюють умови для реалізації завдань 

державної політики в галузі освіти, розвитку професіоналізму й підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, забезпечення готовності педагогів до роботи в період 

глобальних трансформацій і модернізації системи освіти дорослих. 

Однією з форм ПО є підвищення кваліфікації педагогічних працівників, специфічність 

змісту якої порівняно з іншими ланками освіти виявляється в тому, що в умовах 

розбудови національної освіти систему підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

необхідно спрямувати на розширення інтелектуальної обізнаності педагогічних 

працівників, оновлення й суттєве розширення раніше отриманих ними знань із психології 

та педагогіки, вивчення нових ефективних технологій організації педагогічної взаємодії, 

узагальнення й упровадження передового педагогічного досвіду, розвиток професійних 

умінь і навичок, оперативне застосування отриманих знань у практичній діяльності. 

Удосконалення професійної компетентності – одна з найважливіших умов підвищення 

якості освіти, а врахування контенту кожної зі складових професійної компетентності 

вчителів філологічних дисциплін дозволяє переосмислити й модернізувати шляхи  

та засоби їх подальшого розширення у процесі підвищення кваліфікації в системі ПО,  

а формування й розвиток ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін як одного 

з видів загальнопрофесійної компетентності в курсовий і міжкурсовий періоди має 

розглядатися як цілісний процес їхнього особистісного та професійного зростання. 

На основі аналізу відповідної наукової літератури з’ясовано, що професійна 

компетентність учителів філологічних дисциплін містить щільно взаємопов’язані  

між собою ключові, загальнопрофесійні (базові) та спеціальні професійні (з конкретного 

навчального предмета) компетентності. Так, ключові компетентності (мотиваційна, 

соціальна, інформаційна) є універсальними, вони необхідні для будь-якої професійної 

діяльності; базова компетентність є системою певних умінь і навичок, складається з 
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психологічного, педагогічного, методичного, комунікативного, дослідницького, рефлексивного, 

професійно-філологічного, творчого, міжпредметного, конструкторсько-технологічного 

компонентів та ІК-компетентності; спеціальна компетентність є системою соціолінгвістичних, 

лінгвістичних, культурних (полікультурних), стратегічних, дискурсивних, мовних, мовленнєвих, 

літературознавчих, лінгводидактичних, культурологічних знань, умінь і навичок. 

Методологічними підвалинами процесу її розвитку є такі підходи, що дозволять 

максимально повно врахувати суть і особливості структури ІК-компетентності для 

створення концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі ПО, а саме: синергетичний, що спрямований на саморозвиток і 

самоорганізацію особистості, на стимулювання розвитку й самовибудовування регулярної 

структури її професійних компетентностей, на вибір стратегії індивідуального життєвого 

шляху та сприятиме пізнанню складних, нелінійних відкритих систем, якими є ІКТ; 

системний, що дозволяє розглядати ІК-компетентність як цілісне особистісне утворення, 

систему взаємопов’язаних компонентів і є підґрунтям для розгляду навчальної технології 

як системи при побудові концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі ПО з урахуванням внутрішніх і зовнішніх умов 

навчання, зокрема навчання в курсовий і міжкурсовий періоди; андрагогічний, що 

дозволяє диференціювати й індивідуалізувати навчальний процес, спиратися в навчанні 

на професійний досвід педагогів, зокрема на використання ІКТ у професійній діяльності, 

організацію дистанційного навчання для задоволення нагальних потреб учителів і 

створення комфортних умов навчання, побудову навчального процесу з урахуванням 

життєвої (професійної) потреби слухачів курсів, спрямовуючи навчання на забезпечення 

освітніх і професійних запитів педагогічного працівника для його переходу на більш 

високий щабель професійного й особистісного розвитку; компетентнісний, що спрямований 

на ефективний результат професійної діяльності та використання активних форм навчання 

й орієнтацію на активне і самостійне оволодіння вчителями новими теоретичними та 

прикладними знаннями в галузі ІКТ на основі набутого вже педагогічного досвіду; 

особистісно-діяльнісний, що дозволяє викладачам адресно планувати підвищення кваліфікації 

та індивідуальну роботу зі слухачами курсів, реалізувати потенційні можливості кожного 

з них, створювати умови для задоволення запитів із самоосвіти та сприяти формуванню у 

слухачів курсів навичок професійного саморозвитку, знаходити шляхи вдосконалення 

особистісних і професійних якостей на підставі врахування того, що становлення й розвиток 

ІК-компетентності особистості здійснюється через її власну діяльність; диференційований, 

що дозволяє для конструювання та реалізації освітнього процесу в системі ПО розробити 

індивідуальні освітні маршрути розвитку ІК-компетентності слухачів, з урахуванням під 

час підвищення кваліфікації соціально-педагогічного та суб’єктного досвіду кожного 

слухача, його стажу, віку, кваліфікації, мотивації, актуальної професійної проблеми й 

розвитку індивідуальних освітніх потреб; акмеологічний, що допоможе викладачам 

закладів ПО визначити шляхи розвитку в педагогічних працівників ІК-компетентності, які 

будуть ураховувати реальний рівень цієї компетентності, на якому перебуває педагог, і 

зможуть максимально повно навчити особистість задовольняти свої потреби щодо 

самовираження в професії та сприяти забезпеченню найвищої якості професійної 

діяльності завдяки ефективному й доречному використанню засобів ІКТ; допоможе 

виявити резерви особистості для постійного вдосконалення та самовдосконалення власної 

ІК-компетентності; дозволить спроектувати співвідношення реального рівня  
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ІК-компетентності й перспективи та шляхи її розвитку; допоможе вибудувати індивідуальну 

траєкторію самореалізації для формування і становлення «Я»-концепції, складовою якої є 

ІК-компетентність; соціокультурний, що дозволить забезпечити професійне зростання 

педагога в сучасному соціумі, яке буде відповідати вимогам інформаційного суспільства, 

зокрема спрямовувати активну діяльність на розвиток власної ІК-компетентності для 

задоволення вимог соціуму, а також максимально використати можливості ІКТ і мережі 

Інтернет для реалізації соціокультурної лінії при організації освітнього процесу вивчення 

мов і літератур, для усвідомлення учнями загальнолюдських, національних і професійних 

цінностей в умовах сучасного соціуму, та аксіологічний, що дозволить визначити з позиції 

введення певних гуманістичних ціннісних орієнтацій стратегії подальшого розвитку  

ІК-компетентності та забезпечить доступність отримання всіма педагогами знань і 

необхідної інформації з різних джерел для їх ефективного подальшого застосування у 

професійній діяльності.  

У другому розділі – «Концептуальна модель розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти» – 

обґрунтовано суть і компоненти ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін, 

висвітлено теоретичні й методичні особливості процесу розвитку ІК-компетентності цієї 

категорії вчителів, визначено рівні сформованості та розвитку означеної компетентності, 

розглянуто підходи до стандартизації оцінювання цієї компетентності, дано теоретичне 

обґрунтування концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти. 

З урахуванням специфіки педагогічної діяльності вчителів філологічних дисциплін, 

пов’язаної з особливостями викладання предметів освітньої галузі «Мови і літератури», та  

на підставі сформульованого нами визначення ІК-компетентності вчителя-предметника дано 

визначення поняття ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін, яка є складним 

динамічним цілісним інтегративним утворенням особистості, багаторівневою професійно-

особистісною характеристикою в галузі інформації, ІКТ і досвіду їх використання в навчанні 

філологічних дисциплін. ІК-компетентність з’являється в результаті інформатичної підготовки, 

спрямованої на ефективне здійснення професійної діяльності та постійний професійний 

саморозвиток, відбиває реально досягнутий учителем рівень підготовки в галузі використання 

засобів ІКТ і роботи з різними джерелами інформації, яка мотивує до постійного 

вдосконалення набутих ІКТ-компетенцій, розвиває, регулює та виводить учителя на рівень 

професійної ІКТ-активності завдяки синтезу предметно-спеціальних знань, умінь і навичок. 

При цьому вчитель має доречно й ефективно використовувати ІКТ для розвитку особистості 

учня, формування в нього мовленнєвої та читацької культури, комунікативної, іншомовної, 

літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої 

моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій. 

На підставі розгляду різних підходів щодо структурування ІК-компетентності 

(Н. Баловсяк, В. Брежнєв, О. Бойцова, А. Вітухновська, І. Воротнікова, П. Грабовський, 

М. Головань, Л. Голодюк, М. Євстигнєєв, А. Ішков, О. Кизик, О. Кикоть, О. Крупський, 

В. Куликов, Т. Лавіна, Т. Лупиніс, Т. Марченко, М. Моісеєва, Н. Насирова, Є. Патаракін, 

К. Петрова, І. Роберт, Ю. Стасюк, В. Степанов, А. Темербекова, С. Трішина, Д. Тупіцин, 

О. Урсова, А. Хуторський, Л. Чернікова, В. Шарко, Н. Яциніна та ін.) визначено найбільш 

оптимальну структуру ІК-компетентності вчителя-предметника, яка є поєднанням 

взаємопов’язаних структурних компонентів (ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 
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нормативно-правового, операційно-діяльнісного, дидактико-методичного, особистісно-

творчого й аксіологічного), що враховують змістове наповнення навчальних дисциплін  

і особливості методики викладання. До структури ІК-компетентності вчителя 

філологічних дисциплін додано ще один компонент – комунікативний, що відбиває 

особливості професійної діяльності вчителів-філологів.  

Усі вісім структурних компонентів ІК-компетентності об’єднано в три групи  

за значущістю та змістовим наповненням: загальні (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

нормативно-правовий, операційно-діяльнісний); спеціальні (дидактико-методичний, 

особистісно-творчий, аксіологічний); специфічно-мовний (комунікативний). 

Основою ІК-компетентності будь-якого педагога є загальні структурні компоненти:  

 ціннісно-мотиваційний компонент відбиває мотиви, цілі, особистісні потреби 

сучасного вчителя у використанні ІКТ, виявляється в розумінні ІК-компетентності  

як однієї з провідних професійних і соціальних цінностей, адекватній самооцінці власних 

можливостей у використанні інформаційних технологій, інформаційних ресурсів, 

упевненість у їх виборі та реалізації, готовності використовувати інформаційні ресурси як 

джерело знань у професійній діяльності та можливості комп’ютера як засобу інформаційної 

діяльності в навчальній і позаурочній діяльності, спрямованості на передачу суми знань  

і розвиток особистості учнів шляхом застосування ІКТ, мотивації досягнення успіху  

в професійній діяльності на основі використання інформаційних технологій;  

 когнітивний – містить систему знань у галузі ІКТ, а також знання пошукових 

інформаційних систем; забезпечує вільне володіння вчителем навичками опрацювання 

інформації та роботи з інформаційними об’єктами, технічними пристроями та програмним 

забезпеченням, уміння представляти (презентувати) інформацію, при цьому суттєво 

впливаючи на навички вдосконалення та самовдосконалення не тільки професійних знань 

і умінь, знання міжпредметних зв’язків тощо, а й на вміння використовувати ІКТ  

для набуття знань в інших галузях; розуміння цілей і завдань та бачення способів і 

результатів інтеграції ІКТ у навчання предмета; здатність аналізувати інформаційні 

ресурси та виявляти їх можливості для розв’язання завдань професійної діяльності; 

 нормативно-правовий – забезпечує володіння вчителем нормативною базою щодо 

змісту інформації й етичних норм роботи з нею, законодавства про авторське право, 

знання нормативно-правових документів щодо використання цифрових освітніх ресурсів, 

правил застосування ІКТ у навчальних закладах і організації роботи в комп’ютерному 

класі, дотримання санітарно-гігієнічних норм застосування ІКТ при організації навчально-

виховного процесу, знання впливу на здоров’я і працездатність змісту інформації та технічних 

пристроїв, а також уміння готувати мультимедійні дидактичні матеріали, ураховуючи 

ергономічні вимоги та правовий аспект подання й використання інформації в них;  

 операційно-діяльнісний – передбачає вміння вчителя орієнтуватися в інформаційному 

середовищі, зокрема в різноманітних програмних середовищах, знання можливостей 

апаратних засобів; охоплює вміння та навички оперувати набутими знаннями в галузі ІКТ, 

уміння працювати з апаратним і програмним забезпеченням на рівні кваліфікованого 

користувача, спілкуватися з використанням засобів ІКТ; відбиває процесуальну суть 

активного й ефективного застосування ІКТ і комп’ютера в професійній діяльності як 

засобів пізнання та розвитку ІК-компетентності й індивідуальних потреб, розвиток умінь 

практичного використання ІКТ у навчанні предмета. 

У спеціальних структурних компонентах ІК-компетентності враховано аспекти 
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професійної діяльності вчителів філологічних дисциплін: 

 дидактико-методичний – передбачає розуміння ролі ІКТ в освіті, позитивних  

і негативних наслідків використання ІКТ та їх дидактичних можливостей не тільки при 

викладанні предметів галузі «Мови і літератури», а й для вдосконалення знань з української 

мови, мови національних меншин (мови навчання і мови вивчення), іноземних мов, 

української літератури, зарубіжної літератури, літератури національних меншин, мотивує 

до конструювання нових моделей навчальної діяльності; забезпечує володіння комплексом 

знань, умінь і навичок щодо технології створення алгоритмів (моделювання уроку зі свого 

предмета з використанням ресурсів мережі Інтернет (он-лайн тестів, підручників, словників, 

соціальних сервісів Веб 2.0 тощо), самостійно створених мультимедійних дидактичних 

матеріалів, програмних засобів навчального призначення (ПЗНП), конструкторів уроку, 

електронних шаблонів тестів, схем, таблиць, алгоритмів вивчення правил тощо), оцінки 

якості та раціонального добору освітніх електронних видань і ПЗНП для підвищення 

якості навчання філологічних дисциплін, ведення робочої документації, опрацювання 

даних педагогічного спостереження та результатів педагогічної діагностики;  

 особистісно-творчий – на основі особистісної готовності до змін створює умови 

для активного застосування вчителем інформаційних технологій і комп’ютера в професійній 

діяльності як засобів пізнання й розвитку ІК-компетентності, самовдосконалення та 

творчої діяльності, результатом якої є нові знання, продукти тощо (наприклад, отримання 

під час навчання на різноманітних дистанційних курсах знань про нові можливості засобів 

загального призначення; використання он-лайн словників, перекладачів, скайпу, сучасних 

гаджетів для вдосконалення мовних знань, умінь і навичок; самостійне створення 

різноманітних електронних дидактичних продуктів за допомогою програмних засобів 

загального призначення (дистанційних курсів із навчальних тем філологічних дисциплін, 

ПЗНП із предмета, електронних посібників, тестів, мультимедійних продуктів, що дозволять 

виявити власну точку зору на те чи інше лінгвістичне явище, художній твір через створення 

мас-медійної продукції такої, як книжки, газети, буклети, постери, афіші, комікси, відеокліпи, 

анімаційні фільми тощо), створення для оприлюднення напрацювань із предмета власних 

блогів, сайтів, ведення віртуальних педагогічних майстерень тощо). Цей компонент 

сприяє формуванню та розвитку різноманітних способів діяльності, необхідних для вияву 

власного бачення тієї чи іншої проблеми й самореалізації вчителя в професійній діяльності 

та дозволяє педагогові спонукати учнів на уроках і в позаурочний час використовувати 

засоби ІКТ для досягнення навчальних цілей і розвитку творчих здібностей; 

 аксіологічний – свідчить про вияв учителем інтересу до оволодіння ІКТ, комплекс 

знань про інформаційні процеси в природі й суспільстві, що дозволяють створити 

внутрішню інформаційну картину світу та визначити своє місце в цьому світі, мотивацію 

використання цих технологій у професійній діяльності для досягнення навчальних цілей  

і розв’язання завдань, надання допомоги у виборі найбільш значущих ціннісних 

орієнтацій та забезпечення умов, що сприяють входженню школярів у світ цінностей. 

Завдяки здійсненому порівняльному аналізу вимог до спеціальних структурних 

компонентів ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін, визначених нами, а 

також В. Сидоренко, Н. Сороко, і вчителів фізики, сформульованих В. Акуленко, 

Л. Босовою, Л. Черніковою, ми довели, що зміст спеціальних структурних компонентів  

ІК-компетентності вчителів-предметників суттєво різниться, оскільки враховує особливості 

як самого предмета, так і методики його викладання, проте може мати і спільні риси. 
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Комунікативний компонент є специфічно-мовним структурним компонентом  

ІК-компетентності, який найбільше відбиває особливості предметів галузі «Мови і літератури». 

Визначаючи його зміст, відштовхувалися від того, що, з одного боку, мова є об’єктом 

вивчення, а з іншого – мова пов’язана з мисленням і є засобом конструювання та вираження 

думки, а, отже, є засобом вивчення інших предметів, тобто ми формуємо мовну особистість; 

під час вивчення іноземної мови відбувається формування білінгвальної особистості. 

Література ж як навчальний предмет навчає мислити, оцінювати вчинки людей, ситуації 

(життєві, спілкування), емоційно зреагувати на прочитане, дає змогу подивитися на світ, 

події очима іншої людини, пропустити через себе це бачення, як наслідок – виховує та 

соціалізує людину, тобто відбувається її інкультурація. Тому завдяки цьому компоненту, 

по-перше, учитель набуває вмінь обирати оптимальний стиль спілкування в різних ситуаціях,  

у нього формуються навички спілкування мовою, що вивчається, і він опановує засоби 

вербального й невербального спілкування за допомогою ІКТ, опрацьовує інформацію, 

подану різними мовами та розміщену на сервісах мережі; по-друге, отримує знання, 

розуміння, застосування мов (природних, формальних) та інших видів знакових систем, 

технічних засобів комунікацій у процесі передачі інформації від однієї людини до іншої 

шляхом використання різноманітних форм і способів спілкування (вербальних, 

невербальних) як рідною мовою, так й іноземними; перекладає, редагує тексти, 

використовуючи засоби ІКТ, і цього ж може навчити своїх учнів.  

Усі схарактеризовані вище структурні компоненти ІК-компетентності потребують 

постійного вдосконалення, тому на основі аналізу наукової літератури визначили 

спрямовану на поступове підвищення рівня знань учителів філологічних дисциплін  

у галузі ІКТ трирівневу модель формування й розвитку ІК-компетентності в системі ПО, 

рівні якої відповідають етапам набуття цієї компетентності, а саме: базовий рівень  

ІК-компетентності, що відповідає базовому рівню ІКТ-компетенцій і спрямований на 

задоволення інформаційного запиту; предметно-функціонально-орієнтований рівень  

ІК-компетентності, що відповідає технологічному рівню володіння ІКТ-компетенціями та 

спонукає вчителя до пред’явлення власного досвіду і його оцінки; рівень професійної  

ІКТ-активності, що відповідає практичному (професійному) рівню володіння  

ІКТ-компетенціями й орієнтований на переосмислення власного досвіду та його 

перетворення через співпрацю, здійснення творчої діяльності. 

Для розробки концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності схарактеризовано 

рівні сформованості цієї компетентності: 

 базовий рівень ІК-компетентності (базовий рівень технологічної грамотності 

педагогічних працівників або базовий рівень володіння ІКТ-компетенціями) передбачає 

розуміння основних понять у галузі ІКТ і є інваріантом знань, умінь і досвіду, необхідних 

учителеві-предметнику для розв’язання освітніх завдань засобами інформаційних 

технологій загального призначення. Саме на цьому рівні відбувається знайомство 

вчителів із комп’ютером і накопичуються базові знання, уміння та навички роботи  

з програмним забезпеченням загального призначення, мережевими технологіями завдяки 

ознайомленню з операційною системою та офісними технологіями, особливостями 

пошуку інформації в мережі Інтернет, причому застосування ІКТ на цьому рівні є 

мінімальним: володіння загальними прийомами створення, редагування, збереження, 

копіювання та перенесення інформації в електронному вигляді, представлення інформації 

засобами мультимедійних презентаційних технологій тощо;  
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 предметно-функціонально-орієнтований рівень ІК-компетентності передбачає освоєння 

ІКТ стосовно предметного фаху вчителя та застосування цих технологій у здійсненні 

прикладної діяльності як інструмента оцінки потенціалу Інтернет-ресурсів для викладання 

предмета; аналізу програмних засобів навчального призначення і цифрових освітніх 

ресурсів з урахуванням основних технологічних і технічних вимог тощо, а також готовність 

учителя до впровадження в освітню діяльність ІКТ та освітніх ресурсів Інтернет відповідно 

до вимог, змісту й методики того чи іншого навчального предмета. Так, у предметно-

функціонально-орієнтованому рівні ІК-компетентності вчителя філологічних дисциплін, 

під яким В. Ліпухіна розуміє конструкт, що складається з теоретичних знань про сучасні 

ІКТ і практичних умінь створення й використання навчальних Інтернет-ресурсів, соціальних 

сервісів Веб 2.0 та інших ІК-технологій у процесі формування мовних навичок і розвитку 

мовленнєвих умінь при навчанні мов і літератур, а також культури країн, мова та література 

яких вивчається, відбиваються особливості предметів галузі «Мови і літератури»;  

 рівень професійної ІКТ-активності (психолого-педагогічний, методичний, творчий) 

засвідчує здатність учителя до ефективного та доречного використання можливостей ІКТ 

і сучасних гаджетів для організації навчально-виховного процесу, до створення нових 

інструментів для здійснення власної інформаційної діяльності, до ведення власного сайта 

або блогу і їх змістового наповнення та якісного методичного супроводу, а також для 

ознайомлення зацікавленого освітянського загалу з власними напрацюваннями; до ініціювання 

розробки власних програмних засобів навчального призначення та їх контенту, до створення 

мультимедійних дидактичних матеріалів із предмета; використання засобів ІКТ для розв’язання 

професійних і особистих завдань, що свідчить про його професійну ІКТ-активність.  

Уважаємо, що саме така триступенева модель рівнів сформованості ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін, які відповідають етапам її набуття, буде найоптимальнішою, 

оскільки дозволить реалізувати одне із завдань системи ПО – поступове та неперервне 

підвищення рівня знань і умінь педагогів у галузі ІКТ, а також їх постійне вдосконалення. 

Для стандартизації оцінювання рівнів набуття ІК-компетентності педагога необхідно 

розробити єдині підходи, які на сьогодні в Україні відсутні. 

Із метою забезпечення триступеневої моделі рівнів набуття ІК-компетентності 

вчителів теоретично обґрунтували та розробили концептуальну модель розвитку  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти (рис. 1), 

в основу якої покладено синергетичний, системний, андрагогічний, компетентнісний, особистісно-

діяльнісний, диференційований, акмеологічний, соціокультурний та аксіологічний підходи.  

У цій моделі виокремлено взаємопов’язані між собою чотири підсистеми, а також 

визначено організаційно-педагогічні умови, що відповідають соціальному замовленню 

суспільства та потребам педагогічної практики і за яких будуть ефективно взаємодіяти 

всі підсистеми.  

Призначенням концептуальної підсистеми є: обґрунтування мети і завдань розвитку 

ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі ПО; виокремлення тих 

наукових підходів, принципів навчання, які зумовлять ефективне функціонування самої 

моделі; визначення чинників впливу на розвиток ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін, зокрема дослідження формування мотиваційної сфери вчителя 

щодо необхідності постійного вдосконалення та розвитку цієї компетентності за рахунок 

більш активного використання вчителем ІКТ у професійній діяльності, та визначення 

факторів впливу  на  розвиток  ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін і 
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Рис. 1. Концептуальна модель розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі ПО 

 
Концептуальна 

підсистема 
Мета: розвиток ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі ПО в курсовий і міжкурсовий період 

Наукові підходи: синергетичний, системний, андрагогічний, компетентнісний, особистісно-

діяльнісний, диференційований, акмеологічний, культурологічний, соціокультурний, аксіологічний 

Принципи: професійної спрямованості; використання позитивного життєвого досвіду та 

коригування досвіду і особистісних установок; пріоритетності самостійного навчання; елективності 

навчання; комплексної інформатизації освітнього процесу; індивідуалізації та диференціації 

навчання; співпраці; актуалізації результатів навчання; суб’єкт-суб’єктних відношень; системності 

та послідовності навчання; неперервності 

Фактори впливу: суб’єктивні (стаж, фах, наявність сучасних засобів персональної та колективної 

комунікації вдома і на робочому місці, творча активність, вік педагога, проходження 

курсів/спецкурсів з ІКТ, доступ до Інтернету, частота використання ІКТ),  

об’єктивні (мотиви, психологічна готовність, особистісні якості) 

Змістово-

структурна 

підсистема 

Структурні компоненти ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, нормативно-

правовий, операційно-діяльнісний, дидактико-методичний, діяльнісно-творчий, 

аксіологічний, комунікативний 

2 стратегічні лінії формування й розвитку ІК-компетентності  

вчителів філологічних дисциплін у системі ПО  

Курсовий період Міжкурсовий період 

 

Технологічна 

підсистема 

 

Засоби: ІКТ, програмне забезпечення загального і спеціального 

призначення, сервіси Інтернет, засоби комунікації 

Види діяльності з формування й розвитку ІК-компетентності: навчання, самонавчання, 

взаємонавчання, участь у різних науково-методичних і практичних заходах із питань застосування ІКТ у 
професійній діяльності, створення контенту ПЗНП, електронних підручників і мультимедійних дидактичних 

продуктів, їх апробація, розробка навчально-методичного забезпечення з питань застосування ІКТ 

Підсистема 

моніторингу й 

оцінки показників 

рівня  

ІК-компетентності 

Критерії розвитку ІК-компетентності:  
ціннісно-мотиваційний, когнітивний, нормативно-правовий,  

операційно-діяльнісний, дидактико-методичний, діяльнісно-творчий, 

аксіологічний, комунікативний 

Рівні розвитку ІК-компетентності:  

базовий, предметно-функціонально-орієнтований,  

професійної ІКТ-активності 

Результат: сформованість ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін  

і вияв ними ІКТ-активності  
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Методи: eвpиcтичнa бeciдa, «мoзкoвa aтaкa», мeтoд «кpуглoгo cтoлу», диcкуciї, пpaктичнi гpупoвi й 

iндивiдуaльнi впpaви, пpeзeнтaцiї, мeтoд «дiлoвoї гpи», метод спільної діяльності, кейс-метод, проблемний метод, 

метод проектів 

Форми організації навчання з формування, розвитку та вияву ІК-компетентності: курси 

підвищення кваліфікації; тематичні та фахові спецкурси; самоосвіта; самовдосконалення; взаємонавчання; ведення 

власних сайтів, блогів; участь в Інтернет-спільнотах учителів, у ТТК, тренінгах, «круглих столах», презентація 

власного досвіду на педрадах, засіданнях ШМО, Р(М)МО, науково-практичних семінарах, конференціях, 

виставках, фестивалях; різні форми мережевої взаємодії; консультаційні чати на базі ОІППО 

Навчально-методичне забезпечення: освітні програми курсів підвищення кваліфікації, спецкурсів, 

посібники, методичні рекомендації, практикуми, матеріали для самостійної роботи, програми ПЦП, ДЕР,ТТК 
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бар’єрів, що перешкоджають розвиткові цієї компетентності та які треба подолати: 

фахову підготовку, вік педагога, педагогічний стаж, проходження курсів/спецкурсів  

із питань опанування ІКТ та застосування цих технологій у професійній діяльності, 

наявність сучасних засобів персональної та колективної комунікації вдома і на робочому 

місці, доступ до Інтернету, частотність і творчу активність у використанні ІКТ. 

Змістово-структурна підсистема є основою моделі, що окреслює зміст і технологію 

розвитку ІК-компетентності вчителя-філолога в системі ПО на підставі врахування двох 

стратегічних ліній формування й розвитку в них цієї компетентності в системі ПО (рис. 2). 

Робота за цими лініями повинна починатися зі структурних компонентів ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін, діагностичного блоку, вибору форм, видів і методів 

навчання з її формування й розвитку, розробки змісту навчання вчителів філологічних 

дисциплін у галузі ІКТ та його навчально-методичного забезпечення як у курсовий, так і  

в міжкурсовий періоди, які утворюють андрагогічний цикл підвищення кваліфікації, що 

відповідно до законодавчих нормативів повторюється кожні п’ять років. 

Технологічна підсистема концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі ПО визначає засоби ІКТ, що добираються залежно від 

мети і стратегічних завдань взаємодії, та види навчальної діяльності з формування й 

розвитку ІК-компетентності (навчання, самонавчання, взаємонавчання, участь у різних 

науково-методичних і практичних заходах із питань застосування ІКТ у професійній 

діяльності, створення контенту ПЗНП і мультимедійних дидактичних продуктів, розробка 

навчально-методичного забезпечення з питань застосування ІКТ). 

Підсистема моніторингу й оцінки показників рівня ІК-компетентності містить рівні 

та критерії розвитку цієї компетентності, які дозволяють визначити результативність роботи  

з розвитку цієї компетентності за двома стратегічними лініями за допомогою ціннісно-

мотиваційного, когнітивного, нормативно-правового, операційно-діяльнісного, дидактико-

методичного, діяльнісно-творчого, аксіологічного, комунікативного критеріїв розвитку  

ІК-компетентності, що відповідають структурним компонентам цієї компетентності,  

та показників кожного критерію, котрі визначають ступінь оволодіння можливостями ІКТ  

і сервісів Інтернет і відповідають одному з рівнів розвитку цієї компетентності, а також 

проаналізувати результати прояву цієї компетентності через самооцінку власних 

можливостей і здібностей та валідність розробленої моделі розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі ПО. 

У третьому розділі – «Науково-методична система реалізації концептуальної 

моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти» – розглянуто 

підсистеми розробленої моделі та їх змістове наповнення. 

За мету розробленої нами концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін визначено саме розвиток означеної компетентності вчителів у 

курсовий і міжкурсовий періоди шляхом забезпечення для учасників навчального процесу 

організаційно-педагогічних умов (науково-обґрунтована організація процесу формування 

й розвитку ІК-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти, організація 

спільної діяльності слухачів шляхом установлення партнерства у навчанні, забезпечення 

взаємонавчання; робота в тимчасових творчих колективах (ТТК), навчання в авторських 

творчих майстернях учителів (АТМУ); стимулювання мотивації вчителів щодо отримання 

особистісно значущого освітнього продукту та неперервного розвитку власної ІК-компетентності;  
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Рис. 2. Стратегічні лінії розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної педагогічної освіти 

 

активне залучення вчителя до освітньої та самоосвітньої діяльності, спрямованої на розвиток 

ІК-компетентності відповідно до власних потреб і задоволення вимог сучасного соціуму, 

спеціальна організація інформаційного освітнього професійно значущого середовища; 

Е
т
а
п

и
 н

а
б
у
т
т
я

 І
К

-к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

і 

1 лінія 2 лінія 
 

Курсовий період  

Ф
о
р

м
и

 о
р

га
н

із
а

ц
ії

 н
а

в
ч

а
н

н
я

  
з 

ф
о
р

м
у
в

а
н

н
я

, 
р

о
зв

и
т
к

у
 т

а
 в

и
я

в
у
 І

К
-к

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

і 

К
у

р
си

 п
ід

в
и

щ
ен

н
я
 к

в
ал

іф
ік

ац
ії

 Базові  

Дистанційне навчання 

Освітні проекти 

Бінарні 

Поглиблені 

Тематичні 

Тематичні 

Авторські 

творчі 

майстерні 

вчителів 

(АТМУ) 

Фахові 

Дистанційне навчання 

Освітні проекти 

С
п

ец
к
у

р
си

 

Тематичні спецкурси 

Підвищення  

ІК-компетентності на рівні 

навчального закладу  

Програми дослідно-

експериментальної роботи  

(ДЕР) 

Власні педагогічні майстерні 

Програмно-цільові  

проекти (ПЦП) 

Тимчасові творчі  

колективи (ТТК) 

Ведення власних сайтів, 

блогів 

Б
а

зо
в
и

й
 р

ів
ен

ь
  

ІК
-к

о
м

п
ет

ен
т

н
о
ст

і 
П

р
ед

м
ет

н
о
-ф

ун
к

ц
іо

н
а
л

ьн
о

- 

о
р
іє

н
т

о
в
а
н

и
й

 р
ів

ен
ь
 

 

Рівень  

професійної ІКТ-активності 

Міжкурсовий період 

Форми мережевої взаємодії 

Діагностичний блок 

Стратегічні лінії формування й розвитку ІК-компетентності  

вчителів філологічних дисциплін у системі ППО 
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урахування професійного рівня та індивідуальних потреб кожного слухача, що стосуються 

отримання нових компетенцій у галузі ІКТ і використання їх можливостей у професійній 

діяльності; забезпечення в процесі навчання зворотного зв’язку для корекції змісту занять 

відповідно до вищих потреб слухачів; здійснення моніторингу розвитку ІК-компетентності 

вчителя, складання індивідуальних освітніх маршрутів щодо опанування нових 

можливостей ІКТ), що ґрунтуються на системі підходів, принципів, змістових 

компонентів, єдності її взаємопов’язаних підсистем, реалізація яких забезпечує розвиток 

цієї компетентності за двома стратегічними лініями відповідно до етапів її набуття.  

Теоретично обґрунтовано та доведено, що побудова концептуальної моделі розвитку  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі ПО на таких основних 

принципах функціонування, як принципи професійної спрямованості, використання наявного 

позитивного життєвого досвіду, практичних знань, умінь, навичок того, хто навчається, та 

коригування досвіду й особистісних установок, що перешкоджають освоєнню нових знань; 

пріоритетності самостійного навчання; елективності навчання; комплексної інформатизації 

освітнього процесу; індивідуалізації та диференціації навчання; співпраці; актуалізації 

результатів навчання; суб’єкт-суб’єктних відношень; системності й послідовності навчання; 

неперервності, забезпечить ефективність навчання вчителів філологічних дисциплін у галузі 

ІКТ і дозволить створити умови для досягнення мети і завдань цієї моделі. 

Для реалізації розробленої моделі визначено й схарактеризовано форми організації 

навчання, що сприяють розвитку та вияву ІК-компетентності. Серед форм організації 

навчання в системі ПО, спрямованих на розвиток ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у курсовий період, виділено традиційні, бінарні, поглиблені, тематичні курси 

підвищення кваліфікації, курси у формі авторських творчих майстерень учителів, які 

доречно проводити на основі внутрішньої диференціації за очно-заочно-дистанційною 

формою, оскільки така форма навчання оптимально поєднує переваги очного та 

дистанційного навчання, дозволяє збільшити бюджет часу при зменшенні тривалості 

відриву слухача від професійної діяльності. Визначено, що на основі діагностування або 

самодіагностування рівня ІК-компетентності вчителів на початку курсів має відбуватися 

змістове наповнення практико-орієнтованих навчальних занять із підвищення інформаційної 

культури педагогів. До форм організації навчання в міжкурсовий період доречно віднести: 

самоосвіту, самовдосконалення, взаємонавчання, ведення власних сайтів, блогів і участь  

в Інтернет-спільнотах учителів; у районних і обласних ТТК із питань використання ІКТ у 

професійній діяльності, навчання в АТМУ, на тренінгах; обговорення на «круглих столах» 

важливих питань упровадження ІКТ у процес викладання філологічних дисциплін; 

презентацію власного досвіду щодо використання ІКТ у професійній діяльності на засіданнях 

Р(М)МО, науково-практичних семінарах, конференціях, виставках, фестивалях, а також 

різних формах мережевої взаємодії з питань застосування ІКТ та освітніх ресурсів мережі 

Інтернет, консультаційних чатах на базі закладів післядипломної освіти. У міжкурсовий 

період форми організації навчання більш різноманітні, ніж у курсовий. Організація 

дистанційного навчання в системі ПО дозволяє реалізувати завдання двох стратегічних 

ліній розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін. 

Виокремлено і схарактеризовано ті види діяльності вчителів філологічних дисциплін, 

що сприяють формуванню й розвиткові ІК-компетентності в системі ПО, а саме: навчання, 

самонавчання, взаємонавчання в галузі ІКТ, участь у різних науково-методичних і 

практичних заходах із питань застосування ІКТ у професійній діяльності, створення 
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контенту ПЗНП, електронних підручників і мультимедійних дидактичних продуктів, їх 

апробація, розробка навчально-методичного забезпечення з питань застосування ІКТ. 

Визначено засоби ІКТ, що містять потенціал для забезпечення розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін за двома стратегічними лініями, зокрема засоби загального 

призначення і програмні засоби лінгвометодичного призначення, педагогічні програмні засоби 

навчання філологічних дисциплін, сервіси Інтернет, що містять різноманітні освітні ресурси, 

мережні засоби комунікації тощо. 

Для перевірки ефективності застосування розробленої нами концептуальної моделі 

виділено й схарактеризовано критерії розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, нормативно-правовий, операційно-діяльнісний, 

дидактико-методичний, особистісно-творчий, аксіологічний і комунікативний, які 

відповідають складовим ІК-компетентності) та показники кожного критерію, які рознесено 

відповідно до рівнів розвитку цієї компетентності. Розроблено вимоги до технологічної 

грамотності педагогічних працівників, що є складовою базового рівня ІК-компетентності.  

На основі кваліметричного підходу розроблено факторно-кваліметричну модель 

визначення рівнів ІК-компетентності вчителя філологічних дисциплін шляхом самооцінки: 

базового, предметно-функціонально-орієнтованого рівнів і рівня професійної ІКТ-активності. 

У результаті детального розгляду та характеристики концептуальної, змістово-структурної, 

технологічної підсистем і підсистеми моніторингу й оцінки показників рівня ІК-компетентності 

вчителів-філологів у системі ПО розробленої концептуальної моделі дійшли висновку, що тільки 

за умови щільної взаємодії схарактеризованих підсистем ця модель буде ефективною. 

У четвертому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності концептуальної 

моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти» – визначено мету, завдання, базу, терміни, 

етапи проведення педагогічного експерименту та здійснено аналіз його результатів, 

обґрунтовано вибір категорії його учасників. 

Експериментальне дослідження розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти здійснювалося поетапно з 2012 р. по 2016 р.: 

підготовчий (2012–2014 рр.), констатувальний (2012/2013 н.р.), формувальний (2013–

2015 рр.), контрольний (2016 р.).  

Експерименту передувало пілотне дослідження, що тривало упродовж 2008–2011 рр. і 

яке дало можливість засвідчити, що саме вчителі-філологи перебувають у «зоні ризику», 

адже порівняно з іншими вчителями-предметниками вони рідше використовують ІКТ у 

професійній діяльності, крім того, 25 % учителів філологічних дисциплін, які пройшли навчання 

на курсах підвищення кваліфікації і тематичних спецкурсах із питань технологічної грамотності 

та набули певних практичних умінь щодо роботи з ІКТ, повернувшись до школи, не 

застосовують набутих знань і вмінь у цій галузі, а це призводить до порушення андрагогічного 

принципу, що передбачає застосування нових знань і вмінь у професійній діяльності одразу 

після їх набуття і який є визначальним чинником розвитку ІК-компетентності педагога. Саме 

це зумовило вибір категорії учасників експерименту – учителів філологічних дисциплін ЗНЗ 

(української мови та літератури, іноземних мов, зарубіжної літератури та російської мови), які 

мають різний рівень підготовки в галузі ІКТ і неоднаковий досвід викладання свого 

предмета, зокрема з використанням цих технологій.  

Експеримент можна вважати природним, оскільки діяльність учителів філологічних 

дисциплін із розвитку власної ІК-компетентності вивчалася в наближеному до повсякденного 
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життя оточенні, а також у звичних для них видах і формах діяльності як у курсовий, так  

і в міжкурсовий періоди. 

Підготовчий етап дозволив підготувати ґрунтовну науково-методичну й емпіричну 

базу експерименту, зокрема визначити зміст і перебіг проведення експерименту, залучити  

до експерименту вчителів філологічних дисциплін, які підвищували свою кваліфікацію  

в комунальних вищих навчальних закладах «Харківська академія неперервної освіти», «Вінницька 

академія неперервної освіти», «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», 

Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, Інституті післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, Миколаївському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти і в курсовий період мали однакові умови для розвитку  

ІК-компетентності. Вибіркову сукупність склали 728 учителів (по 364 особи в контрольній 

(К) та експериментальній (Е) групах). Як засвідчили статистичні дані, перед початком 

експерименту майже відсутні розбіжності в рівнях ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін експериментальної та контрольної груп. 

Було також розроблено й обґрунтовано концептуальну модель розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі ПО; визначено параметри дослідження (складові 

ІК-компетентності, її рівні розвитку, критерії та показники), систему дієвих моніторингових 

процедур (спостереження, анкетування, тестування, моніторинг), яка містить комплекс 

методів, спрямованих на з’ясування ефективності запровадження концептуальної моделі 

розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі ПО; розроблено для 

діагностики рівня ІК-компетентності інструментарій (анкети й опитувальні листи для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації та учасників науково-практичних семінарів, 

діагностичні контрольні роботи з ІКТ і протоколи їх оцінювання, факторно-критеріальні моделі 

для моніторингу рівня сформованості ІК-компетентності на констатувальному та контрольному 

етапах, листи спостережень за виявом компонентів ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін до і після проходження курсової підготовки в експериментальних/контрольних 

групах, а також для визначення впливу різних науково-методичних заходів і видів діяльності 

вчителів філологічних дисциплін у міжкурсовий період на розвиток їхньої ІК-компетентності); 

для науково-методичного супроводу розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у міжкурсовий період розроблено: освітні програми традиційних курсів підвищення 

кваліфікації вчителів філологічних дисциплін, а також тематичних курсів підвищення 

кваліфікації «Використання комп’ютерно орієнтованих систем на уроках української мови та 

літератури», «Використання комп’ютерно орієнтованих систем на уроках світової літератури 

та російської мови», «Використання комп’ютерно орієнтованих систем на уроках англійської 

мови»; програму авторської творчої майстерні вчителів української мови та літератури 

«Формування професійної компетентності вчителя-філолога засобами інформаційно-

комунікаційних технологій»; освітні програми тематичних спецкурсів «Використання 

комп’ютерно орієнтованих систем на уроках української мови та літератури» (2011), 

«Формування професійної компетентності вчителів мов і літератур» (2011), «Використання 

ІКТ учителем філологічних дисциплін у професійній діяльності» (2013), «Хмарні технології в 

системі роботи вчителя-філолога» (2014); з метою науково-методичного супроводу розвитку 

ІК-компетентності в міжкурсовий період розроблено ПЦП «Створення системи неперервної 

інформатичної підготовки педагогів у післядипломній педагогічній освіті» (2012-2016), 
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програми діяльності ТТК «Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом 

створення комп’ютерної підтримки уроків української мови та літератури», пілотного 

проекту з апробації в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області електронного 

навчально-методичного комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8–9 клас»  

у 2014/2015 н.р.; проведення різноманітних науково-методичних заходів (семінарів, майстер-

класів, тренінгів, Інтернет-конференцій, конференцій) і підготовка матеріалів до них; 

практикуми з ІКТ, навчально-методичні посібники для вчителів і викладачів системи ПО 

(наприклад, науково-методичний посібник «Підготовка вчителя до проведення сучасного 

уроку в умовах інформатизації освіти» (2012)) тощо. Як показали спостереження, якість 

науково-методичного супроводу навчального процесу, що забезпечувала реалізацію 

концептуальної моделі за двома стратегічними лініями, суттєво впливає на підвищення рівня 

ІК-компетентності вчителя-філолога. 

Отже, на підготовчому етапі проведення експерименту було створено базу для реалізації 

цілей і завдань розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі ПО. 

Завдяки використанню обраних моніторингових інструментів було визначено, на яких 

рівнях ІК-компетентності перебували вчителі філологічних дисциплін, що дозволило під час 

констатувального етапу експерименту вивчити наявну ситуацію та визначити 

експериментальну Е і контрольну К групи для подальшого проведення формувального 

етапу експерименту й перевірки гіпотези дослідження. Генеральна сукупність учителів  

за набутими вже рівнями ІК-компетентності розподілилася таким чином: на базовому рівні 

перебувало 73,92 % вчителів, на предметно-функціональному рівні – 23,09 %, а на рівні 

професійної активності – 2,99 % педагогів.  

Формувальний етап експерименту передбачав реалізацію першої стратегічної лінії за 

розробленою нами концептуальною моделлю розвитку ІК-компетентності вчителів 

філологічних дисциплін у системі ПО в курсовий період. У процесі дослідження було 

організовано навчання вчителів у галузі ІКТ у межах курсової підготовки. Слід зазначити, що 

вчителі контрольної групи К у курсовий період мали такі самі можливості, що й учасники Е 

групи: у процесі організації навчання з питань використання ІКТ на очному етапі курсів 

підвищення кваліфікації (традиційних, тематичних) проводилися навчальні заняття з 

використанням колективних форм організації навчальної діяльності (лекції, семінарські, 

практичні й тренінгові заняття: робота в інформаційно-комунікаційному освітньому середовищі, 

виконання проектів, проведення конференцій з обміну досвідом); на заочно-дистанційному 

етапі слухачі проходили навчання самостійно в індивідуальному режимі. Контрольні заходи 

були обов’язковими, оскільки дозволяли визначити рівень ІК-компетентності вчителів до 

початку проведення курсів і після навчання на них, виявити прогалини в знаннях слухачів і 

з’ясувати, чи відбувся приріст у знаннях. Умови для набуття практичних умінь у галузі ІКТ 

були забезпечені на практичних заняттях безпосередньо на курсах підвищення кваліфікації та 

спецкурсах, а також під час самоосвіти в міжкурсовий період.  

У курсовий період деякі вчителі Е групи підвищували свою кваліфікацію у формі 

авторської творчої майстерні вчителів за темою «Формування професійної компетентності 

вчителя-філолога засобами ІКТ», діяльність якої було організовано у 2012/2013 н.р.  

на підставі рішення Колегії ГУОН Харківської обласної державної адміністрації  

від 08.06.2012 р. Вони отримали можливість ознайомитися з методичною системою роботи 

педагога-майстра, який має власну продуктивну технологію використання ІКТ у професійній 

діяльності, адаптує і використовує інноваційні форми, методи, прийоми, що дають  
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у практичній площині високі результати. Проведення АТМУ дозволило апробувати у процесі 

підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури компоненти комп’ютерно-

методичної системи розвитку професійної компетентності педагогів. 

Навчання на тематичних спецкурсах також сприяло поглибленню знань учителів-

філологів із тем вузької спрямованості в галузі ІКТ. Експеримент дозволив підтвердити, що 

саме тематичні спецкурси є найбільш вдалою формою організації навчання з розвитку  

ІК-компетентності вчителів у системі ПО, оскільки надають учителям філологічних 

дисциплін достатній обсяг необхідних спеціальних знань і базових умінь щодо роботи  

з ІКТ, що дозволило сформувати й розвинути їхню ІК-компетентність. 

Слід зазначити, що ефективними формами, методами й засобами навчання, 

спрямованими на розвиток ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у курсовий 

період, виявилися ті, що дозволяють забезпечити механізм пізнання через використання 

ІКТ при розв’язанні конкретних педагогічних завдань, і ті, що добиралися викладачами 

закладів ПО відповідно до визначеної мети, змісту навчального матеріалу, запитів і 

можливостей тих, хто навчається, а саме: eвpиcтична бeciда, «мoзкoва aтaка», мeтoд 

«кpуглoгo cтoлу», диcкуciя, пpaктичнi гpупoвi й iндивiдуaльнi впpaви, мeтoд «дiлoвoї гpи», 

методи проектів, спільної діяльності, експертної оцінки, а також проблемний і кейс-метод. 

На формувальному етапі відбувалася також реалізація другої стратегічної лінії 

концептуальної моделі саме в міжкурсовий період. Учителі, які ввійшли до Е групи, активно 

займалися самоосвітою, взаємонавчанням (учитель – учитель, школа – школа); брали участь у 

консультаційних чатах на базі закладів ПО, проводили відкриті уроки, майстер-класи, 

презентації на педагогічних радах, засіданнях ШМО, шкільних науково-практичних семінарах, 

в освітніх Інтернет-спільнотах власного досвіду щодо використання ІКТ у професійній 

діяльності; долучалися до участі в різних науково-методичних заходах, спрямованих на 

розвиток компетентності в галузі ІКТ (ТТК, дослідно-експериментальних програм, ПЦП, 

авторських творчих майстернях, тренінгах, «круглих столах», науково-практичних семінарах, 

конференціях, виставках, фестивалях, вебінарах, відео й Інтернет-конференціях із питань 

застосування ІКТ та освітніх ресурсів мережі Інтернет); самостійно створювали дидактичні 

матеріали за допомогою ІКТ тощо. Учасники К групи теж приділяли увагу підвищенню рівня 

ІК-компетентності в міжкурсовий період, проте, як засвідчили спостереження, якщо й 

долучалися до різних заходів, то така участь, як правило, мала пасивний характер. 

Так, долучення вчителів Е групи до ПЦП «Створення системи неперервної інформатичної 

підготовки педагогів у післядипломній педагогічній освіті» (2012–2016 рр., затверджений 

вченою радою Харківської академії неперервної освіти, протокол № 1 від 15.03.2012 р.) 

показало, що вчителі філологічних дисциплін свідомо спрямовують свої зусилля на набуття й 

неперервний розвиток ІК-компетентності, оскільки застосування ІКТ у професійній діяльності 

докорінно змінює їхню роль і місце в системі «учитель – інформаційна система – учень», що 

дозволяє їм відповідати вимогам сьогодення й успішно розв’язувати завдання виховання 

дитини, підготовленої до життя та взаємодії в сучасному інформаційному суспільстві. 

Учителі Е групи, які виявили бажання взяти участь у роботі ТТК за темою «Підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу шляхом створення комп’ютерної підтримки 

уроків української мови та літератури», програму діяльності якого затверджено наказом 

Харківської академії неперервної освіти від 14.01.2013 р. № 10 «Про організацію роботи 

тимчасових творчих колективів педагогічних працівників у 2013 році», розробили електронні 

тестові завдання з української мови та літератури для використання під час навчального 
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процесу в ЗНЗ і для самостійної роботи учнів удома; підготували посібник із розробками 

уроків, на яких використовувався електронний навчально-методичний комплект «Українська 

література, 8 клас»; створили електронний навчально-методичний комплект (ЕНМК) 

«Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8-9 клас», який у межах програми Пілотного проекту  

з апробації в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області електронного 

навчально-методичного комплекту «Сходинки до ЗНО. Українська мова. 8-9 клас», що 

було затверджено рішенням Колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 06.06.2014 р., пройшов упродовж 2014/2016 н.р. апробацію. 

ТТК учителів англійської мови за темою «Розробка та впровадження в навчальний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів ігор-маніпуляторів для учнів, які вивчають англійську 

мову як першу та як другу іноземну» (програма діяльності якого затверджена вищеназваним 

наказом) було створено з метою апробації електронного навчально-методичного посібника для 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів «Граматичні маніпулятиви. Tenses», який 

висвітлював особливості технології використання дидактичних ігор-маніпулятивів. 

Спостереження дозволили дійти висновку, що участь у діяльності ТТК дозволила учасникам 

максимально розвинути особисто-творчий компонент ІК-компетентності. 

Завдяки проведенню анкетування, опитування, спостереження й обробки даних анкет, 

опитувального листа, листів спостережень, факторно-критеріальних моделей, контрольних 

робіт з ІКТ було отримано дані, що дозволили відслідковувати динаміку зростання 

показників складових ІК-компетентності вчителів-філологів упродовж експерименту  

та визначити ступінь впливу участі вчителів філологічних дисциплін у різних науково-

методичних заходах і видах діяльності в міжкурсовий період, спрямованих на набуття 

нових знань і вмінь у галузі ІКТ та застосування їх у професійній діяльності, на рівень 

сформованості ІК-компетентності учасників Е і К груп. 

Контрольний етап експерименту дозволив отримати експериментальне підтвердження 

результативності впровадження концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності 

вчителів філологічних дисциплін у системі ПО. 

Аналіз результатів педагогічного спостереження, узагальнених у зведених таблицях 1 і 2, дає 

змогу побачити реальну картину впливу участі вчителів експериментальної та контрольної  

груп у різних  видах діяльності в курсовий і міжкурсовий період на розвиток компонентів 

їхньої ІК-компетентності. Дані засвідчують, що активна участь учителів Е групи в 

перелічених вище видах діяльності більше впливає на розвиток усіх компонентів означеної 

компетентності порівняно з учителями К групи, які, як правило, рідше беруть у них участь і 

найчастіше виступають у ролі слухачів. 

Дані, отримані на формувальному етапі, підтвердили, що ступінь вияву більшості 

компонентів ІК-компетентності значно вищий в учасників Е групи порівняно з контрольною. 

Так, ступінь вияву ціннісно-мотиваційного компонента зафіксовано в 73,35 % вчителів Е групи 

та в 21,7 % вчителів К групи; когнітивного компонента в 74,9 % вчителів групи Е та в 

34,9 % вчителів групи К; операційно-діяльнісного компонента у 68,5 % учителів Е групи та 

23,6 % К групи; дидактико-методичного компонента у 68,3 % вчителів Е групи і 27,6 % вчителів 

К групи; особистісно-творчого компонента – у 35,5 % вчителів групи Е та в 3,4 % в К групі; 

аксіологічного компонента – у 81,5 % вчителів Е групи та 28,0 % К групи; комунікативного 

компонента – у 55,4 % учителів Е групи та 33,1 % К групи. Щодо нормативно-правового 

компонента, то він має фактично однаковий ступінь вияву як в учасників Е групи (63,5 %), так 

і К групи (61,5 %).  
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 Таблиця 1 

Узагальнені результати педагогічного спостереження за рівнями вияву компонентів ІК-компетентності  

вчителів філологічних дисциплін в експериментальній і контрольній групах  

залежно від видів діяльності, у яких вони беруть участь, на констатувальному етапі експерименту 
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дисциплін 
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Ціннісно-

мотиваційний 
111 30,49 119 32,69 107 29,39 103 28,29 130 35,71 125 34,34 15 4,41 17 4,68 

Нормативно-

правовий 
123 33,79 131 35,98 183 50,27 175 48,07 49 13,46 51 14,01 9 2,48 7 1,94 

Когнітивний 
129 35,43 109 29,94 175 48,07 169 46,43 47 12,91 67 18,41 13 3,62 19 5,22 

Операційно-

діяльнісний 
121 33,24 119 32,69 163 44,78 145 39,83 72 19,78 90 24,73 8 2,2 10 2,75 

Дидактико-

методичний 
153 42,03 149 40,93 117 32,14 123 33,79 141 38,73 176 48,35 13 12,9 16 23,07 

Особистісно-

творчий 
160 43,95 157 43,13 111 30,49 139 38,18 93 25,56 68 18,69 - - - - 

Аксіологічний 179 49,17 177 48,63 63 17,31 63 17,31 97 26,65 101 27,75 25 6,87 23 6,31 

Комунікативний 
119 32,69 115 31,59 155 42,58 145 39,83 61 16,76 76 20,87 29 7,97 28 7,69 
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Таблиця 2 

Узагальнені результати педагогічного спостереження за рівнями вияву компонентів ІК-компетентності  

вчителів філологічних дисциплін в експериментальній і контрольній групах  

залежно від видів діяльності, у яких вони беруть участь, на контрольному етапі експерименту 

 

Компоненти  
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Рівні вияву компонентів ІК-компетентності 
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Ціннісно-

мотиваційний 
- - 67 18,4 - - 139 54,67 209 57,42 121 33,24 155 42,58 37 6,24 

Нормативно-

правовий 
- - 109 29,94 105 28,85 145 39,83 183 62,47 109 29,94 68 8,68 13 2,29 

Когнітивний 
- - 73 20,05 - - 117 32,14 245 67,31 131 35,99 119 32,69 43 11,82 

Операційно-

діяльнісний 
- - 69 18,95 - - 145 39,83 171 46,97 133 36,58 193 53,03 17 4,64 

Дидактико-

методичний 
- - 89 24,45 - - 163 44,78 177 48,62 93 25,55 187 51,38 19 5,22 

Особистісно-

творчий 
- - 115 31,65 111 30,49 189 51,92 160 43,96 57 19,65 93 25,55 3 0,82 

Аксіологічний - - 83 22,8 37 10,17 61 16,75 176 48,35 177 48,63 151 41,48 43 11,82 

Комунікативний 
- - 81 22,25 40 10,99 40 10,99 135 37,07 165 45,33 189 51,93 78 21,44 
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Обчислення сумарних показників рівня сформованості ІК-компетентності вчителів-

філологів за кожним її компонентом дозволяє стверджувати, що в учителів експериментальної 

групи Е відбулося суттєве зростання ціннісно-мотиваційного, когнітивного, операційно-

діяльнісного, особисто-творчого, аксіологічного, комунікативного компонентів ІК-компетентності 

(в 1,62–1,86 раза), а в учителів, віднесених до К групи, зафіксовано майже незмінні 

показники зростання компонентів ІК-компетентності з незначною позитивною динамікою  

(в 1,1–1,84 раза). Отже, найбільше розвиткові ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін сприяє організація постійної роботи в системі ПО за розробленою нами 

концептуальною моделлю, ніж стихійне та спонтанне підвищення кваліфікації в галузі ІКТ. 

Спостереження, що проводилося упродовж педагогічного експерименту, дозволило 

з’ясувати, що організація роботи за розробленою концептуальною моделлю позитивно 

впливає на розвиток компонентів ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін. 

Аналіз результатів контрольних робіт з ІКТ і розподілу вчителів філологічних дисциплін 

експериментальної та контрольної груп за рівнями операційно-діяльнісного компонента  

ІК-компетентності (початкового, середнього, достатнього, високого) на контрольному етапі 

експерименту свідчить про позитивну динаміку цих показників і дав змогу з’ясувати, що 

порівняно з констатувальним етапом на початковому рівні операційно-діяльнісного компонента 

ІК-компетентності в групі Е не залишилося жодного вчителя порівняно з контрольною,  

а в контрольній групі К кількість таких учителів зменшилася до 7,98 %. На середньому рівні  

в групі Е також зменшилася кількість учителів до 5,02 % порівняно з початковим зрізом 

(32,69 %), а в контрольній групі К зменшилася з 42,58 % до 9,87 %. Кількість учителів, які 

тепер перебувають на достатньому рівні, у групі Е зросла з 36,26 % до 39,6  %, а в контрольній 

групі К – з 27,48 % до 34,8 %. На високому рівні також зросла кількість учителів: у групі Е  

із 7,7 % до 56,38 % вчителів, у контрольній групі К – із 7,42 % до 48,77 %.  

Після завершення формувальних заходів ми отримали дані розподілу вчителів 

експериментальної та контрольної груп за рівнями операційно-діяльнісного компонента  

ІК-компетентності (у відсотках) на підставі результатів контрольних робіт з ІКТ,  

що складалися з п’ятдесяти дев’яти інформаційно-змістових елементів тексту (ІЗЕТ),  

які відповідали певному набору вмінь у галузі ІКТ, та які виконувалися учасниками 

експерименту в курсовий період. Ці дані подано в графічній інтерпретації (рис. 3). 

 
Рис. 3. Порівняльний зріз розподілу вчителів філологічних дисциплін 

експериментальної (Е) та контрольної (К) груп за коефіцієнтом k рівня операційно-

діяльнісного компонента ІК-компетентності до і після експерименту (у %) 
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На контрольному етапі експерименту учасники експериментальної Е та контрольної 

К груп здійснили самооцінювання за допомогою факторно-критеріальної моделі 

визначення рівня ІК-компетентності, дані якого підтвердили результати спостережень, 

контрольних робіт з ІКТ. За цими даними на кінець експерименту 116 учителів Е групи 

(було 177) вважають, що знаходяться на базовому рівні ІК-компетентності, а в К групі – 

131 учитель (було 168); на предметно-функціонально-орієнтованому рівні в Е групі – 

143 вчителі (було 123), а в К групі – 155 учителів (було 134); на рівні професійної ІКТ-

активності в групі Е стало 105 учителів (було 64), а в контрольній – 78 учителів (було 62). 

Таким чином, приріст середнього коефіцієнта базового рівня ІК-компетентності вчителів 

Δkсер. в Е групі дорівнював 0,68, а в К групі – 0,27; приріст середнього коефіцієнта 

предметно-функціонально-орієнтованого рівня ІК-компетентності вчителів Δkсер. в Е групі 

дорівнював (–0,03), а в К групі – 0,04; приріст середнього коефіцієнту рівня професійної 

ІКТ-активності вчителів Δkсер. в Е групі дорівнював 0,26, а в групі К – 0,18. Ці дані  

в цілому відповідають іншим результатам і мають незначні розбіжності з ними. 

Накопичений упродовж формувального експерименту матеріал дав можливість дійти 

висновку, що використання різноманітних форм і видів діяльності, якісного навчально-

методичного забезпечення дозволяє задовольнити професійні потреби вчителів у розвитку 

їхньої ІК-компетентності на всіх рівнях освіти (локальному, районному, обласному).  

Результати проведеного експерименту підтверджують ефективність запровадження в 

систему ПО розробленої нами концептуальної моделі, спрямованої на розвиток упродовж 

усього андрагогічного циклу ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання 

наукової проблеми формування й розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти. Сформульовано такі висновки відповідно  

до поставлених завдань: 

1. Проаналізовано сучасний стан забезпечення в системі післядипломної освіти 

розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін як однієї з видів 

загальнопрофесійної компетентності, якою мають володіти сучасні вчителі-філологи  

й розвиток якої слід розглядати як цілісний процес їх особистісного та професійного 

зростання в процесі підвищення власної кваліфікації в курсовий і міжкурсовий періоди, 

вимоги до розвитку якої відбивають кваліфікаційні характеристики, що розробляються 

кожним закладом післядипломної педагогічної освіти. 

Серед тенденцій забезпечення розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти слід виділити: пріоритетність професійного  

й особистісного розвитку педагога, неперервність його характеру, необхідність 

формування в педагогів позитивної мотивації до неперервної педагогічної освіти; 

здійснення гнучкого процесу навчання в системі курсового підвищення кваліфікації, 

який відповідав би запитам і потребам кожного слухача; забезпечення неформального 

характеру навчання педагогів у міжкурсовий період, створення можливостей  

для задоволення їхніх фахових потреб та інтересів упродовж андрагогічного циклу,  

що дозволить забезпечити шкільну освіту висококваліфікованими кадрами, здатними 

компетентно й відповідально виконувати посадові функції. 

З’ясовано, що саме система післядипломної освіти в умовах стрімкої інформатизації 
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всіх сфер життя людини дозволяє оновити й суттєво розширити раніше отримані 

педагогами знання, ознайомити їх із новими ефективними педагогічними технологіями, 

спроможна задовольнити запит суспільства щодо забезпечення умов для постійного 

розвитку ІК-компетентності вчителів та їхньої готовності до розв’язання засобами ІКТ 

професійних завдань, зумовлених збільшенням обсягу інформації, наукових знань  

і змінами форм культурної комунікації, а також спонукати їх до оперативного 

застосування отриманих знань у своїй практичній діяльності. 

2. На основі вивчення наукових джерел визначено та схарактеризовано 

методологічні підходи, що дозволять максимально повно врахувати суть і особливості 

структури ІК-компетентності та вибудувати стратегічні лінії її розвитку в курсовий  

і міжкурсовий періоди в системі післядипломної освіти, а саме: синергетичний, 

системний, андрагогічний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний, диференційований, 

акмеологічний, соціокультурний, аксіологічний підходи. Визначено потенціал цих 

підходів щодо створення умов для розвитку означеної компетентності вчителів 

філологічних дисциплін і розглянуто їх як методологічну основу для створення 

концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін  

у системі післядипломної освіти. 

3. На підставі здійсненого аналізу наукової літератури визначено термінологічне 

поле дослідження: з’ясовано, що потрібно чітко розмежовувати поняття інформаційна, 

інформатична та інформаційно-комунікаційна (або ІКТ-) компетентність; дано тлумачення 

поняття «ІК-компетентність» педагога взагалі та вчителя-філолога зокрема; обґрунтовано 

суть ІК-компетентності, яка визначається як одна з цілей професійного навчання вчителів 

і є складним динамічним цілісним інтегративним утворенням особистості, що  

є основним компонентом інформаційної культури і яке не зводиться до розрізнених 

знань і навичок роботи на комп’ютері, а дозволяє педагогові використовувати ІКТ не 

тільки для доступу, обробки, оцінки, створення та розповсюдження інформації, а й для 

задоволення власних індивідуальних потреб і успішного розв’язування суспільно значущих, 

зокрема професійних, завдань у певній предметній галузі; з урахуванням системного, 

синергетичного, андрагогічного, компетентнісного, особистісно-діяльнісного, диференційованого, 

акмеологічного, соціокультурного й аксіологічного підходів визначено восьмикомпонентну 

структуру ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін. Компоненти об’єднано в три 

групи: загальні компоненти (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, нормативно-правовий, 

операційно-діяльнісний), які мають однакове змістове наповнення для вчителів різних 

предметів; спеціальні (дидактико-методичний, особистісно-творчий, аксіологічний), у яких 

ураховано особливості викладання конкретних дисциплін, та специфічно-мовні 

(комунікативний), які відбивають специфіку діяльності вчителів-філологів. 

Визначено та схарактеризовано рівні сформованості ІК-компетентності, що дозволяють 

забезпечити функціонально-логічну спрямованість підготовки вчителів філологічних 

дисциплін до використання ІКТ у професійній діяльності та які відповідають етапам її 

набуття: базовий, що передбачає розуміння основних понять у галузі ІКТ і є інваріантом 

знань, умінь і досвіду, необхідних учителеві для розв’язання освітніх завдань засобами 

інформаційних технологій загального призначення; предметно-функціонально-

орієнтований, що передбачає освоєння ІКТ стосовно предметного фаху вчителя та їх 

застосування у професійній діяльності; рівень професійної ІКТ-активності, що засвідчує 

здатність учителя до ефективного та доречного використання можливостей ІКТ  
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і сучасних гаджетів для організації навчально-виховного процесу та до самостійного 

створення нових інструментів для здійснення власної інформаційної діяльності.  

4. На основі розгляду особливостей стандартизації оцінювання ІК-компетентності 

педагога у світі та в Україні з’ясовано, що в Україні до сьогодні відсутній єдиний стандарт 

оцінювання цієї компетентності, а державні вимоги до кваліфікації вчителів практично не містять 

вимог до компетентності в галузі ІКТ, а отже, це питання потребує негайного розв’язання. 

Визначено сім критеріїв оцінювання ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін  

у системі післядипломної освіти, що відповідають структурним компонентам цієї 

компетентності, а також обґрунтовано показники їх вияву й рознесено їх відповідно до рівнів 

розвитку ІК-компетентності.  

5. З’ясовано, що на процес формування й розвитку ІК-компетентності вчителя  

в системі післядипломної освіти впливають: соціокультурні процеси; глобалізація сучасної 

освіти; загальносвітові та європейські тенденції розвитку професійної освіти; модернізація 

вітчизняної освіти; посилення тенденцій інформатизації суспільства, що потребує 

забезпечення неперервної інформатичної підготовки вчителів у системі ПО. Це дозволило 

розкрити теоретичні й методичні особливості різних способів формування й розвитку  

ІК-компетентності на різних її рівнях упродовж андрагогічного циклу, а також уточнити 

бар’єри, що перешкоджають розвиткові цієї компетентності. 

6. Розроблено й теоретично обґрунтовано концептуальну модель розвитку  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисципліни у системі післядипломної освіти, 

складність функціонування якої обумовлена запитами суспільства, необхідністю створення 

організаційно-педагогічних умов, за яких будуть ефективно взаємодіяти всі підсистеми 

моделі (концептуальна, змістово-структурна, технологічна та підсистема моніторингу  

й оцінки показників рівня ІК-компетентності), що зумовлюють постійний динамічний 

розвиток означеної компетентності впродовж усього андрагогічного циклу та забезпечують 

різнорівневу систему підвищення кваліфікації педагогів у галузі ІКТ, а саме: науково-

обґрунтована організація процесу формування й розвитку ІК-компетентності вчителя  

в системі післядипломної освіти; організація спільної діяльності слухачів шляхом 

встановлення партнерства в навчанні, актуалізація суб’єктної позиції вчителя під час роботи 

з інформацією; стимулювання мотивації тих, хто навчається, щодо отримання особистісно 

значущого освітнього продукту та неперервного розвитку власної ІК-компетентності; 

активне залучення вчителя до освітньої та самоосвітньої діяльності; спеціальна організація 

інформаційного освітнього професійно значущого середовища; урахування професійного 

рівня та індивідуальних потреб кожного слухача; забезпечення в процесі навчання зворотного 

зв’язку; здійснення моніторингу розвитку ІК-компетентності вчителя та складання 

індивідуальних освітніх маршрутів педагогів щодо опанування нових можливостей ІКТ. 

7. З метою впровадження створеної та обґрунтованої в дисертації концептуальної 

моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі 

післядипломної освіти розроблено змістовно-технологічне й методичне її забезпечення  

в курсовий (освітні програми курсів, тематичних спецкурсів, дистанційного етапу 

курсової підготовки, практикуми з ІКТ, навчально- та науково-методичні посібники)  

і міжкурсовий (ПЦП, програми ТТК, пілотних досліджень, науково-практичних семінарів, 

конференцій, майстер-класів) періоди, яке дозволяє задовольнити професійні потреби  

як досвідчених, так і молодих учителів у постійному розвитку ІК-компетентності. 

Розроблена діагностико-критеріальна база дослідження, яку склали анкети (використання 
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ІКТ, комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання у професійній діяльності 

вчителя щодо з’ясування володіння та використання ІКТ, самооцінки ІК-компетентності 

педагога тощо), опитувальні листи, протоколи спостережень за ступенем вияву компонентів 

ІК-компетентності (ціннісно-мотиваційного, когнітивного, нормативно-правового, 

операційно-діяльнісного, дидактико-методичного, особистісно-творчого, аксіологічного та 

комунікативного) залежно від видів діяльності, у яких вони беруть участь, контрольні роботи 

з ІКТ та критерії оцінювання їх, факторно-критеріальні моделі для визначення шляхом 

самооцінювання рівнів ІК-компетентності (базового, предметно-функціонально-

орієнтованого та рівня професійної ІКТ-активності), дозволила підтвердити ефективність 

розробленої концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних 

дисциплін у системі післядипломної освіти.  

8. Експериментально доведено ефективність організації навчання з формування, 

розвитку та вияву ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі 

післядипломної освіти на підставі запропонованої концептуальної моделі за рахунок 

поєднання його різних форм і видів, що враховують потреби вчителів із різним рівнем  

ІК-компетентності (курсів підвищення кваліфікації; тематичних і фахових спецкурсів; 

самоосвіти; самовдосконалення; взаємонавчання; ведення власних сайтів, блогів; участі  

в Інтернет-спільнотах учителів, у ТТК, тренінгах, «круглих столах», презентації власного 

досвіду на педрадах, засіданнях ШМО, Р(М)МО, науково-практичних семінарах, 

конференціях, виставках, фестивалях із питань застосування ІКТ у професійній 

діяльності; розробці контенту ПЗНП, електронних підручників і мультимедійних 

дидактичних продуктів, їх апробації; консультаційних чатах на базі ОІППО). 

Проведене дослідження не дозволяє повністю розв’язати проблему розвитку  

ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти, 

оскільки ця компетентність залежить від стану розвитку ІКТ і потребує постійного 

вдосконалення. Подальшого дослідження потребує розробка теоретичних і методичних 

основ розвитку цієї компетентності й інших учителів-предметників. 
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національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки 

України. – Харків, 2017. 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове розв’язання проблеми 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у 

системі післядипломної освіти шляхом розроблення концептуальної моделі розвитку цієї 

компетентності. Визначено й розкрито теоретичні й методичні особливості процесу 

розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної 

освіти, схарактеризовано методологічні підходи, що дозволять максимально повно 

врахувати суть і особливості структури ІК-компетентності вчителів цієї категорії та 

вибудувати стратегічні лінії її розвитку в курсовий і міжкурсовий періоди. Розроблено 

змістовно-технологічне та методичне забезпечення реалізації запропонованої 

концептуальної моделі розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін і 

діагностико-критеріальну базу дослідження. Проведений педагогічний експеримент 

підтвердив ефективність розробленої моделі.  

Ключові слова: інформаційно-комунікаційна компетентність, компоненти моделі, 

концептуальна модель, учителі філологічних дисциплін, система післядипломної освіти, 

курсовий і міжкурсовий періоди, стратегічні лінії. 

 

Дегтярева Г.А. Теоретические и методические основы информационно-
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в системе последипломного образования. – Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования (015 – 

профессиональное образование). – Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г. С. Сковороды, Министерство образования и науки Украины. – Харьков, 2017. 

В диссертации представлены теоретическое обобщение и новое решение проблемы 

развития информационно-коммуникационной компетентности учителей филологических 

дисциплин в системе последипломного образования способом разработки концептуальной 

модели развития этой компетентности. Определены и раскрыты теоретические и 

методические особенности процесса развития ИК-компетентности учителей филологических 

дисциплін в системе последипломного образования, охарактеризованы 

методологические подходы, которые позволят максимально полно учесть суть и особенности 

структуры ИК-компетентности учителей этой категории и выстроить стратегические линии ее 

развития в курсовой и межкурсовой периоды. Разработаны содержательно-

технологическое и методическое обеспечение реализации предложенной 

концептуальной модели развития ИК-компетентности учителей филологических 

дисциплин и диагностико-критериальная база исследования. Проведенный педагогический 

эксперимент подтвердил эффективность разработанной модели. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, компоненты 

модели, концептуальная модель, учителя филологических дисциплин, система 

последипломного образования, курсовой и межкурсовой периоды, стратегические линии. 
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Information and Communication Competence of Teachers of Philological Specialties with 

in the Postgraduate Training System. – Qualification scientific work on the rights of 

manuscript. 

Thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 – Theory and 

Methods of Professional Education (015 – Professional Education). – H.S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University, Ministry of Education of Ukraine. – Kharkiv, 2017. 

The thesis presents the theoretical generalization and a new solution to the problem of 

the development of information and communication competence of teachers of 

philological disciplines within the postgraduate training system by developing the 

conceptual model of the competence development. 

As the result of the analysis, the new trends of the development of information and 

communication competence of teachers of philological disciplines within the postgraduate 

training system have been determined. 

The fact that the system of postgraduate education in the conditions of modernization 

of education and informatization of all spheres of life allows teachers to renew and 

significantly expand the previously acquired knowledge, acquainting them with new effective 

pedagogical technologies as well as satisfying the request of the society for providing 

conditions for the constant development of teachers' communicative competence and their 

readiness to solve professional issues by means of ICT, together with encouraging them to the 

quick application of knowledge in their practical activities has been proved. 

After analysis of different approaches to the structuring of the professional 

competence of teachers of philological disciplines, it has been determined that today one 

of the important types of general professional competence is the informational 

communication competence, the development of which should be viewed as an integral 

process of personal and professional growth of teachers of philological disciplines within 

the course and intercourse training periods, and the requirements for its development 

reflect the teachers’ qualifications. 

From the analysis conducted the theoretical and methodological features of the 

development of the informational communicational competence of teachers of philological 

disciplines in the system of postgraduate education have been defined and covered, the 

methodological approaches have been described as a methodological basis for creating a 

conceptual model for the development of information and communication competence 

allowing to create the strategic lines of its development during the andragogical cycle, 

namely: synergetic, systemic, andragogic, competence, personality-activity, differential, 

acmeological, sociocultural and axiological approaches. 

On the basis of the interpretation of the «information and communication 

competence» definition analysis, the definition of the informational communication 

competence has been defined and the validity of the subject of the information and 

communication competence of teachers of philological disciplines has been proved. It 

constitutes a complex dynamic personality education integration, which presents the 

multilevel professional-personal characteristic in the field of information and ICT while 

teaching the philological disciplines. 

The levels of the three-stage development model of the informational and 

communicational competence of teachers of philological disciplines have been defined and 
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characterized: the basic level, involving the ICT basic concept understanding; the subject-

functional-oriented, presupposing the ICT development in the teacher’s specialty and its 

application in professional activities; the professional ICT activity level that demonstrates the 

effective and appropriate teacher's ability to use the opportunities of ICT and modern gadgets 

for organizing the educational process and for creating new tools for information activities. 

The peculiarities of teachers' information and communication competence 

standardization assessment have been considered. It has been established that in Ukraine 

there are no standards for such kind of assessments. The criteria for the information and 

communication competence assessment of teachers of philological disciplines that 

correspond to the structural components of this competence have been determined. 

The theoretical and methodological features of the development of the information 

and communication competence of teachers of philological disciplines during the 

andragogical cycle have been revealed according to two strategic lines (in the course and 

intercourse periods), the barriers preventing the development of this competence have 

been specified. 

A conceptual development model has been worked out and the information and 

communication competence of teachers of philological discipline in the system of 

postgraduate education have been theoretically substantiated. This model consists of four 

interrelated subsystems: the conceptual one that justifies the goals and objectives of the 

information and communication competence development of teachers of philological 

disciplines in the system of postgraduate education and determines the scientific 

approaches, the principles of training, which determine the effective functioning of the 

model itself; identifies the factors that affect its development; content-structural which 

determines the content and technology of  the development of the information and 

communication competence of teachers of philological disciplines in the system of 

postgraduate education, as well as its forms, types and methods of instruction aimed at its 

formation and development, the development of the content of teaching the teachers of 

philological disciplines in the field of ICT and its methodological support on two strategic 

lines of the formation and development of this competence in the intercourse and course 

periods; the technological, which determines the means of ICT and types of educational 

activities for the formation and development of information and communication 

competence; subsystems of monitoring and evaluation of indicators of the level of 

information and communication competence, which is based on the levels and criteria for 

the development of this competence during the whole andragogical cycle. 

The organizational and pedagogical conditions that allow teachers to ensure their 

constant information and communication competence development and which provide the 

effective interaction of all subsystems of the developed model have been determined. 

The content-technological and methodological support, the diagnostic and criterial 

base of the research has been developed to implement the proposed conceptual model of 

the information and communication competence development of teachers of philological 

disciplines. The pedagogical experiment conducted has confirmed the effectiveness of the 

model proposed. 

Key words: information and communication competence, model components, 

conceptual model, teachers of philological disciplines, postgraduate education system, 

course and intercourse periods, strategic lines. 


