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SUMMARY 
Genkal Svitlana. The structure of biologocal competence of the pupils of specialized 

classes.  
The article analyzes the structure of biological competence as an important means for 

increasing the effectiveness of profile education in a secondary school. The implementation 
of the competence approach in the biological profile education ensures: positive emotional 
and value attitude to learning, formation of the pupils’ theoretical knowledge, based on 
various branches of biological science, abilities and skills of their use in the activities, provides 
an active usage of educational achievements in new situations, promotes the pupils’ self-
realization and self-determination. The purpose of the article is to substantiate the structure 
of the subject competence of the pupils of specialized classes at the biology lessons. 

Biological competence is considered as a multi-dimensional category, which is a 
factor in the intellectual development of the pupils’ personality, their cognitive ability, which 
provides the preparation for further professional education. The article reveals the structure 
of the pupils’ biological competence and the levels of formation of each of its components. 
Biological competence includes the following components: logical content, operational, 
research, cognitive competence. Logical-content competence provides the development of 
intellectual, psychic, creative, moral, physical, social qualities of the pupils, the desire for self-
development and self-education, correctness, efficiency and accuracy of thinking, 
construction of logical reasoning. Operational competence is determined by the set of 
abilities and skills necessary for educational and cognitive activity. It is the ability to apply 
knowledge in practice, to plan and carry out biological research, to solve cognitive tasks and 
problem situations. The pupils’ research competence is the possession of biological research 
methods, the use of knowledge in practice, the ability to formulate goals, problem, research 
hypothesis, plan, experiment, analyze its results, draw conclusions. Cognitive competence is a 
pupil’s characteristic that is revealed in his ability to perform independent cognitive activity 
aimed at solving cognitive problems on the basis of theoretical, practical readiness and 
experience of educational-cognitive activity (autonomy of decisions, activity and thinking). 
The complex analysis of this problem makes it possible to assert that biological competence 
is a multifaceted category that requires the integration of its components, therefore, the 
positive dynamics of the levels of the formation of biological competence is manifested in the 
simultaneous formation of all its components. 

Key words: competence approach, biological competence, levels of biological 
competence, teacher of biology,  pupils of specialized classes. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В СУЧАСНОМУ 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

У статті описуютьсѐ  понѐттѐ  «цифрова компетентність» ѐк важлива 
складова професійної компетентності сучасного педагога. Зазначено, що не існую 
юдиного підходу до визначеннѐ компетентності педагогів щодо використаннѐ цифрових 
технологій у професійній діѐльності, а ті, що існуять, ю типологічно спорідненими, 
відрізнѐячись при цьому компонентноя структуроя. Цифрова компетентність 
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характеризуютьсѐ вміннѐм використовувати цифрові технології длѐ створеннѐ 
ефективного пізнавально-активного, привабливого длѐ учнів навчально-виховного 
процесу, критично оцінявати цифрові ресурси в аспекті доцільності їх застосуваннѐ у 
професійній діѐльності,  засвоявати технологічні інновації. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, інформаційна 
компетентність, ІК-компетентность, ІКТ-компетентність,  інформаційно-цифрова 
компетентністіь, цифрова  компетентність. 

 

Постановка проблеми. Важливим завданнѐм освіти у ХХІ столітті ю 
формуваннѐ нових професійних компетентностей, повѐзаних зі стрімким 
розвитком цифрового суспільства, що вимагаю обґрунтуваннѐ сучасних 
підходів до навчаннѐ. Рамка компетентностей педагогічних працівників у 
міжнародному освітньому просторі, ѐк визначено в документі ООН 
«Дослідженнѐ в освіті та перспективи майбутнього навчаннѐ: ѐка 
педагогіка потрібна длѐ ХХІ століттѐ» (2015), поюдную навчальні й 
інноваційні вміннѐ, так звана група «4С»: когнітивні (cognitive), креативні 
(creative), колаборативні (collaborative), комунікативні (communicative) [24].  

Зарубіжні фахівці прогнозуять, що вчителі будуть реалізовуватисѐ ѐк 
творчі професійні працівники освітнього полѐ, ѐкі разом із учнѐми 
досліджуватимуть і створяватимуть особистісно-значущі знаннѐ в 
інноваційному навчальному середовищі. Виконати ці завданнѐ можливо за 
умов формуваннѐ цифрової компетентності – важливої складової 
професійної компетентності майбутніх учителів, що поюдную такі вміннѐ: 
знаходженнѐ, інтеграціѐ, створеннѐ, передача та одержаннѐ 
інформаційних повідомлень індивідуально чи колаборативно в мережі, 
комп’ятерно- та веб-оріюнтованому середовищі. 

Длѐ українського освітнього простору в реаліѐх інформаційного 
суспільства особливої значущості й гостроти набули питаннѐ розвитку 
цифрової компетентності майбутніх учителів у контексті формуваннѐ в них 
умінь застосуваннѐ цифрових технологій длѐ творчої особистісно-
професійної самореалізації, що допоможе надати навчально-виховному 
процесу характеристик креативності, відкритості, гнучкості, комфортності, 
диференціації й індивідуалізації. У концепції «Нова  українська школа: 
концептуальні засади реформуваннѐ середньої школи» (2016)  зазначено, 
що інформаційно-цифрова компетентність ю одніюя з клячових 
компетентностей длѐ життѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Визначеннѐ основних засад розвитку 
професійної компетентності сучасного педагога в умовах  інформатизації 
освіти, створеннѐ діювого навчально-комп’ятерного середовища відбуваютьсѐ 
за різними напрѐмами наукових досліджень, зокрема: гуманізаціѐ та 
гуманітаризаціѐ сучасного освітнього простору засобами ІКТ – В. Биков, 
М. Жалдак, В. Кремень; обґрунтуваннѐ засад цифрової гуманістичної 
педагогіки – В. Биков, М. Лещенко, Л. Тимчук; формуваннѐ інформаційно-
комунікаційної, інформатичної компетентностей – М. Головань, О. Овчарук, 
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Л. Пютухова, О. Спірін; розвиток цифрової компетентності майбутніх 
учителів – М. Лещенко, І. Іваняк, О. Овчарук, С. Прохорова, Л. Тимчук; 
застосуваннѐ веб-оріюнтованих технологій в підготовці майбутніх учителів 
початкових класів – Н. Олефіренко, М. Ястребов;  зарубіжний досвід 
використаннѐ ІКТ та формуваннѐ інформаційно-комунікаційної 
компетентності суб’юктів навчально-виховного процесу – Н. Авшеняк, 
М. Лещенко, І. Малицька, О. Овчарук, А. Сбруюва.  

Аналіз вітчизнѐних наукових джерел даю підстави стверджувати, що в 
педагогічній теорії та практиці напрацьовано значний досвід модернізації 
педагогічної освіти, що може стати основоя вдосконаленнѐ та розвитку 
вмінь ХХІ століттѐ, професійної компетентності майбутніх учителів. 

Одночасно у вітчизнѐному освітньому просторі функціоную значна 
кількість визначень, пов’ѐзаних із професійноя компетентністя педагогів 
щодо використаннѐ сучасних технологій, зокрема: «інформаційна 
компетентність», «ІК-компетентность», «ІКТ-компетентність», 
«інформаційно-цифрова компетентністіь», «цифрова компетентність», що 
потребую ретельного вивченнѐ сутності цих понѐть.  

Мета статті – обґрунтувати сутність понѐттѐ «цифрова 
компетентність» ѐк важливої складової професійної компетентності 
сучасного педагога та проаналізувати підходи до використаннѐ ціюї 
категорії в зарубіжній та вітчизнѐній наукових джерельних базах. 

Методи дослідження:  теоретичний аналіз та узагальненнѐ науково-
методичної літератури й інтернет-джерел, узагальненнѐ та систематизаціѐ 
отриманих результатів. 

Виклад основного матеріалу.  Національна стратегіѐ  розвитку освіти в 
Україні на 2012–2021 роки передбачаю модернізація структури, змісту й 
організації освіти на засадах компетентністного підходу, а також 
інформатизація освіти, удосконаленнѐ інформаційного забезпеченнѐ освіти.  

Питаннѐ компетентнісного підходу в освіті активно вивчаютьсѐ в 
наукових колах вже не одне десѐтиріччѐ. Поширеноя та вдалоя ю 
періодизаціѐ становленнѐ та розвитку компетентнісного підходу 
(competence-based education  – CBE-підхід) І. Зимньої: 

• перший період – 1960–1970 pp. – уведеннѐ в науковий обіг понѐттѐ 
«компетенціѐ», а також розмежуваннѐ понѐть «компетенціѐ» та «компе-
тентність»; початок досліджень різних видів мовної компетенції в галузі 
лінгвістики; уведеннѐ понѐттѐ «комунікативна компетентність» (Д. Хаймс); 

• другий період – 1970–1990 pp. – використаннѐ понѐть 
«компетенціѐ» та «компетентність» у теорії та практиці вивченнѐ мови 
(особлива увага приділѐютьсѐ іноземній мові), а також длѐ означеннѐ рівнѐ 
професіоналізму в управлінні, менеджменті, у навчанні спілкуваннѐ 
(Д. Мертенс, А. Шелтон, Р. Бадер та інші); розробка змісту понѐттѐ 
«соціальна компетенціѐ» та «компетентність». Науковці починаять не 
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лише вивчати компетенції/компетентності, виокремляячи від трьох до 
тридцѐти семи видів (Дж. Равен), але й проектувати навчаннѐ, беручи за 
кінцеву мету навчаннѐ формуваннѐ компетентностей (Н. Кузьміна, 
А. Маркова, Л. Петровська); виокремленнѐ дослідниками різних видів 
компетентностей длѐ різних видів діѐльності;  

• третій – з 1990 pp. по теперішній час – характеристика та 
дослідженнѐ компетентності ѐк наукової категорії в освіті; фахова компе-
тентність особистості стаю об’юктом спеціального та всебічного розглѐду *3+. 

Експерти програми «Визначеннѐ та відбір компетентностей: 
теоретичні й концептуальні засади» «DeSeCo» (Федеральний статистичний 
департамент Швейцарії та Національного центру освітньої статистики США 
й Канади) визначаять понѐттѐ компетентності (competency) ѐк уміннѐ 
успішно задовольнѐти індивідуальні та соціальні потреби, діѐти та 
виконувати поставлені завданнѐ. Кожна компетентність створена на 
поюднанні взаюмовідповідних пізнавальних мотивів і практичних навичок, 
цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань та вмінь; всього того, 
що можна мобілізувати длѐ активної дії *20+.  

Л. Пютухова в роботі «Теоретико-методичні засади формуваннѐ 
інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів»  
зазначаю, що компетентність –  це здатність та усвідомлена готовність 
особистості до реалізації набутої системи знань, умінь, навичок і прагненнѐ 
розв’ѐзаннѐ актуальних завдань у конкретних умовах із передбачуваними 
можливими наслідками та відповідальністя за свої дії *10+. 

С. Скворцова даю таке визначеннѐ: професійна компетентність 
учителѐ – це властивість особистості, що виѐвлѐютьсѐ у здатності до 
педагогічної діѐльності; юдність теоретичної та практичної готовності педагога 
до професійної діѐльності; здатність результативно діѐти, ефективно 
розв’ѐзувати стандартні і проблемні ситуації, що виникаять у професійній 
діѐльності *13]. 

На думку В. Шарко, професійна компетентність учителѐ – це 
інтегративна професійно-особистісна характеристика вчителѐ, ѐка відбиваю 
його професіоналізм, готовність виконувати професійні функції й 
домагатисѐ високих результатів у професійній діѐльності. Професійна 
компетентність учителѐ інтегрую в собі комплекс професійних 
компетентностей: психологічну, методичну, предметну, комунікативну, 
інформаційно-технологічну, дослідницьку тощо [17]. 

Міжнародноя педагогічноя спільнотоя визначено певні знаннѐ, 
уміннѐ, навички, особистісні ставленнѐ, ціннісні оріюнтири, що дозволѐть 
педагогу бути компетентним у галузі ІКТ, однак слід зазначити, що їх перелік 
постійно уточняютьсѐ. І саме понѐттѐ компетентності, пов’ѐзаної з ІКТ, 
знаходитьсѐ в дискусійному полі ѐк длѐ зарубіжних, так і вітчизнѐних освітѐн. 
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К. Берстром, Г. Йедеског, провідні спеціалісти з питань ІКТ у 
загальноосвітніх закладах Швеції, визначаять понѐттѐ інформаційно-
технологічної компетентності ѐк інтегральну характеристику 
особистості, здатність до засвоюннѐ відповідних знань і розв’ѐзаннѐ задач у 
навчальній та професійній діѐльності за допомогоя комп’ятера, ѐка не 
зводитьсѐ до розрізнених знань і навичок роботи на комп’ятері *19; 22+. 

В. Хутмахер (Walo Hutmacher) серед п’ѐти клячових 
компетентностей, прийнѐтих Радоя Європи, ѐкими «маять бути озброюні 
молоді ювропейці», вирізнѐю й компетентності, пов’ѐзані з 
інформатизаціюя суспільства, що передбачаять володіннѐ новими 
інформаційними технологіѐми, розуміннѐ їхнього застосуваннѐ, критичне 
ставленнѐ до повідомлень засобів масової інформації та реклами [21].  

Л. Пютухова пропоную авторське трактуваннѐ інформатичної 
компетентності – здатності до реалізації системного обсѐгу знань, умінь і 
навичок набуттѐ та трансформації інформації в різних галузѐх лядської 
діѐльності длѐ ѐкісного виконаннѐ професійних функцій та усвідомленого 
передбаченнѐ наслідків своюї діѐльності. 

Розроблена в дисертації класифікаціѐ інформатичних компетентностей 
вклячаю основні засоби роботи, ѐкими майбутній учитель маю оволодіти длѐ 
успішної реалізації інформаційно-комунікаційних технологій у своїй 
професійній діѐльності. Це – інформатично-збиральна, інформатично-
перетворявальна, інформатично-зберігаяча, інформатично-презентувальна, 
інформатично-мережна компетентності. 

Компонентами інформатичних компетентностей учителѐ виступаять 
умотивована професійна спрѐмованість, креативність мисленнѐ, здатність 
до рефлексії, потреба в самовдосконаленні тощо; вони акумуляять у собі 
інтеграція досвіду, теоретичних знань, практичних умінь і значущих длѐ 
педагога особистісних ѐкостей *10]. 

О. Спірін інформатичну компетентність розглѐдаю ѐк 
підтверджену здатність особистості задовольнѐти власні індивідуальні 
потреби й суспільні вимоги щодо формуваннѐ професійно-спеціалізованих 
компетентностей лядини в галузі інформатики  *14+. 

М. Головань інформатичну компетентність характеризую ѐк 
інтегративне утвореннѐ особистості, ѐке інтегрую знаннѐ про основні методи 
інформатики та інформаційні технології, уміннѐ використовувати наѐвні знан-
нѐ длѐ розв’ѐзаннѐ прикладних задач, навички використаннѐ комп’ятера і 
технологій зв’ѐзку, здатності представлѐти повідомленнѐ і дані у зрозумілій 
длѐ всіх формі і проѐвлѐютьсѐ у прагненні, здатності й готовності до ефектив-
ного застосуваннѐ сучасних засобів інформаційних та комп’ятерних техно-
логій длѐ розв’ѐзаннѐ завдань у професійній діѐльності і повсѐкденному жит-
ті, усвідомляячи при цьому значущість предмету й результату діѐльності *2]. 
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Здійсняячи аналіз питаннѐ визначеннѐ інформаційно-
комунікаційної компетентності в міжнародних та вітчизнѐних освітніх 
колах, О. Овчарук зробила висновок, що здебільшого дослідники під 
цим понѐттѐм розуміять доведену здатність працявати індивідуально 
або колективно, використовуячи інструменти, ресурси, процеси та 
системи, ѐкі відповідаять за доступ та оціняваннѐ інформації 
(відомостей та даних), отриманої через будь-ѐкі медіаресурси, та 
використовувати таку інформація длѐ вирішеннѐ проблем, спілкуваннѐ, 
створеннѐ інформаційних рішень, продуктів та систем, а також длѐ 
отриманнѐ нових знань *7]. 

У наказі  МОН № 665 від 01.06.2013 року «Про затвердженнѐ 
кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-
педагогічних працівників навчальних закладів» інформаційна компетентність 
належить до головних складових компетентностей педагогічних і науково-
педагогічних працівників та даютьсѐ таке визначеннѐ: 

Інформаційна компетентність – ѐкість дій працівника, що забезпечуять 
ефективний пошук, структуруваннѐ інформації, її адаптація до особливостей 
педагогічного процесу й дидактичних вимог, формуляваннѐ навчальної 
проблеми різними інформаційно-комунікативними способами, кваліфіковану 
роботу з різними інформаційними ресурсами, професійними інструментами, 
готовими програмно-методичними комплексами, що дозволѐять 
проектувати рішеннѐ педагогічних проблем і практичних завдань, 
використаннѐ автоматизованих робочих місць педагогічного та науково-
педагогічного працівника в освітньому процесі; регулѐрну самостійну 
пізнавальну діѐльність, готовність до веденнѐ дистанційної освітньої 
діѐльності, використаннѐ комп’ятерних і мультимедійних технологій, 
цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі, веденнѐ документації 
навчального закладу на електронних носіѐх *11+. 

О. Спірін пропоную таке трактуваннѐ: інформаційна компетентність – 
підтверджена здатність особистості використовувати інформаційні технології 
длѐ гарантованого опануваннѐ та донесеннѐ інформації з метоя 
забезпеченнѐ власних індивідуальних потреб і задоволеннѐ суспільних вимог 
щодо формуваннѐ загальних та професійно-спеціалізованих компетентностей 
лядини.  Зазначаю, що загальні компетентності часто називаять клячовими 
або базовими, а професійно-спеціалізовані – предметними; інформаційні 
технології доцільно трактувати в широкому сенсі – ѐк сукупність 
інтелектуальних та інформатичних технологій *14+. 

М. Лещенко та Л. Тимчук, досліджуячи розвиток інформаційно-
комунікаційних і медіа-компетентностей учителів у міжнародному 
освітньому просторі, інформаційно-комунікаційну компетентність 
розглѐдаять ѐк комплексне понѐттѐ, а саме – сукупність знань і розуміннѐ, 
умінь і навичок, а також особистісних ставлень і ціннісних оріюнтацій лядини 
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в галузі ІКТ та здатність автономно й відповідально демонструвати їх длѐ 
практичної, професійної діѐльності та навчаннѐ впродовж життѐ *5+.      

В Основах стандартизації інформаційно-комунікаційних 
компетентностей у системі освіти України визначено, що інформаційно-
комунікаційна компетентність ю результатом різнобічних здатностей 
лядини і маю такі складові:  

 здатності й уміннѐ: здобувати інформація з різних джерел у 
зрозумілому виглѐді; працявати з різними відомостѐми; критично 
оцінявати відомості; використовувати у професійній діѐльності 
інформаційно-комунікаційні технології;  

 знаннѐ: особливостей інформаційних потоків у своїй галузі; основ 
ергономіки й інформаційної безпеки; функціональних можливостей ІКТ;  

 конкретні навички з використаннѐ комп’ятерної техніки та ІКТ; 
ставленнѐ особистості до застосуваннѐ ІКТ длѐ відповідальної 
соціальної взаюмодії й поведінки (О. Овчарук, О. Спірін) *8+.  

О. Спірін ототожняю понѐттѐ інформаційно-комунікаційної та 
інформаційно-комунікаційно-технологічної компетентності: підтверджена 
здатність особистості використовувати на практиці інформаційно-
комунікаційні технології длѐ задоволеннѐ власних індивідуальних потреб і 
розв’ѐзуваннѐ суспільно-значущих, зокрема професійних, задач у певній 
предметній галузі.  

Однак, на думку С. Петренко, жодна зі схарактеризованих 
компетентностей окремо не відповідаю повноя міроя тим професійним 
вимогам, ѐкі постаять перед учителѐми на сучасному етапі модернізації 
освіти. Тому актуальним ю обґрунтуваннѐ й активне використаннѐ понѐттѐ 
«інформатично-комунікаційно-технологічна компетентність» (ІКТ-
компетентність), оскільки в сучасному інформаційному суспільстві 
особливу роль відіграю компетентність педагога в галузі інформаційних і 
комунікаційних технологій. При цьому особливого значеннѐ набуваю 
використаннѐ інформатичних технологій ѐк технологій роботи з 
абстрактними даними в інформатичних системах. 

На думку С. Петренко, інформатично-комунікаційно-технологічну 
компетентність варто розглѐдати  ѐк частину професійної компетентності 
вчителѐ взагалі, що ю інтегративноя властивістя особистості і виѐвлѐютьсѐ в 
сукупності компетенцій технологічної, педагогічної і предметної сфери *9+.  

Намаганнѐм українського соціуму інтегруватисѐ з міжнародним 
освітнім простором поѐсняютьсѐ поширеннѐ категорії «цифрова 
компетентність», наѐвність ѐкої передбачаю у фахівцѐ вміннѐ 
використовувати цифрові технології у професійній діѐльності. 

Цифрова компетентність названа Європейським Парламентом та 
Радоя Європейського Соязу у 2006 році одніюя з клячових 
компетентностей длѐ навчаннѐ впродовж життѐ. Згідно з поданим ними 
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визначеннѐм, вона передбачаю впевнене та критичне застосуваннѐ 
технологій інформаційного суспільства (англ. Information Society 
Technology) длѐ роботи, відпочинку та спілкуваннѐ [23].  

І. Іваняк у своюму дослідженні, присвѐченому використання он-лайн 
інструментів длѐ оціняваннѐ цифрової компетентності вчителів і керівників 
навчальних закладів у Норвегії *4+, вживаю термін «цифрова компетентність» 
та, спираячись на визначеннѐ Європейської Комісії, характеризую таким 
чином: цифрова компетентність – упевнене застосуваннѐ технологій інфор-
маційного суспільства длѐ роботи, дозвіллѐ та спілкуваннѐ. Вона вклячаю 
базові навички у сфері ІКТ: використаннѐ комп’ятерів длѐ отриманнѐ, 
оціняваннѐ, зберіганнѐ, виробленнѐ, представленнѐ й обміну інформа-
ційними даними, спілкуваннѐ й участі у спільних мережах через Інтернет *25+.  

У Концепції Нової Української Школи (2016 р.) вживаютьсѐ термін 
«інформаційно-цифрова компетентність», ѐкий передбачаю впевнене, а 
водночас критичне застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій 
длѐ створеннѐ, пошуку, обробки, обміну інформаціюя на роботі, в публічному 
просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіа-грамотність, 
основи програмуваннѐ, алгоритмічне мисленнѐ, роботи з базами даних, 
навички безпеки в Інтернеті та  кібербезпеку; розуміннѐ етики роботи з 
інформаціюя (авторське право, інтелектуальна власність тощо) *6+. 

В аналітичній записці Інституту перспективних технологічних  
досліджень Об’юднаного дослідницького центру Європейської Комісії 
«Цифрова компетентність длѐ навчаннѐ впродовж життѐ» («Digital 
Competence for Lifelong Learning») вказано, що професійна підготовка всіх 
майбутніх учителів маю вклячати формуваннѐ високого рівнѐ цифрової 
компетентності, концентруячись не лише на навичках користувача 
інформаційно-комунікаційних технологій, а й на вміннѐх використовувати ІКТ 
у їх професійній діѐльності. Підготовка повинна враховувати два напрѐми 
використаннѐ ІКТ: ѐк засобу навчаннѐ при викладанні та ѐк засобу, що 
використовуютьсѐ учнѐми у класі й позашкільній навчальній діѐльності [18]. 

С. Прохорова у своюму дослідженні цифрової компетентності 
педагога робить висновок, що більшість дослідників відносѐть до даної 
категорії здатність учителѐ ефективно та результативно використовувати ІКТ у 
своїй педагогічній діѐльності та длѐ свого професійного розвитку. До 
складових елементів цифрової, серед ѐких технічні навички роботи з ІКТ, 
здатність застосовувати вказані ресурси в навчально-виховному процесі, та 
здатність планувати, компетентності також  входѐть додаткові знаннѐ, уміннѐ, 
здатності та ставленнѐ, аналізувати та керувати освітнім та виховним 
процесом за допомогоя інформаційно-комунікаційних  технологій.  

Педагог повинен також критично оцінявати ресурси та бути добре 
ознайомленим із соціальними та етичними аспектами їх використаннѐ. 
Важливу роль при підборі й аналізі матеріалів та інструментів відіграять 
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також такі показники, ѐк специфіка і тематика конкретного занѐттѐ, 
особливості класу та групи, де це занѐттѐ буде проведено, а також особисті 
вподобаннѐ та професійні вміннѐ вчителѐ *12]. 

У статті В. Бикова, М. Лещенко «Цифрова гуманістична педагогіка 
відкритої освіти» наголошуютьсѐ, що завдѐки використання сучасних 
технологій навчальна діѐльність (формальна, неформальна та інформальна) 
відбуваютьсѐ на перетині двох світів: реального й віртуального. Методологіѐ 
та методи педагогічних досліджень класичної педагогіки потребуять 
переглѐду й удосконаленнѐ в контексті сучасних реалій навчально-виховного 
процесу, потреб та інтересів усіх його суб’юктів. У статті проаналізовано 
розвиток цифрової гуманістики в міжнародному освітньому просторі, 
окреслено зміст нової галузі педагогічного знаннѐ – цифрової гуманістичної 
педагогіки ѐк складової цифрових гуманістичних досліджень, визначено 
методи й актуальні напрѐми наукового пошукух *1+.  

Важливим напрѐмом досліджень гуманістичної цифрової педагогіки ю 
творча реалізаціѐ особистості у віртуальному просторі. Одному із шлѐхів 
розв’ѐзаннѐ цього  завданнѐ присвѐчено дисертаційне дослідженнѐ 
Л. Тимчук «Теоретико-методичні засади проектуваннѐ цифрових наративів у 
навчанні майбутніх магістрів освіти» *15; 16+. За Л. Тимчук, «цифрова 
компетентність у майбутніх магістрів освіти щодо проектуваннѐ біографічних 
цифрових наративів трактуютьсѐ ѐк усвідомленнѐ доцільності створеннѐ й 
поширеннѐ цифрових біографічних наративів, знаннѐ правових засад їх 
проектуваннѐ та поширеннѐ, уміннѐ знаходити, аналізувати, відбирати, 
перетворявати і зберігати інформаційні повідомленнѐ необхідні у процесі 
проектуваннѐ, уміннѐ застосовувати цифрові технології длѐ проектуваннѐ 
нових біографічних цифрових наративів; здатність залучати учнів до 
створеннѐ біографічних цифрових наративів; уміннѐ реалізувати освітні 
функції біографічних цифрових наративів у педагогічній діѐльності» *16, 27]. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Цифрові 
технології розвиваятьсѐ в небаченому досі темпі: невпинно зростаю кількість 
користувачів Інтернету, ляди маять цілодобовий доступ до різноманітної 
інформації, постійно з’ѐвлѐятьсѐ нові швидкі та потужні пристрої, покликані 
полегшувати життѐ сучасної лядини. Ці зміни впливаять абсолятно на всі 
сфери життѐ, трансформуячи запити суспільства відповідно до актуальних 
потреб. Вимоги до особистості сучасного вчителѐ також зазнали змін. Учи-
тель, ѐкий не володію вільно сучасними технологіѐми та не може їх викорис-
товувати у своїй професійній діѐльності, наврѐд чи зможе забезпечити 
ефективний навчально-виховний процес. Закономірно, що високий рівень 
сформованості цифрових умінь ѐк важливої складової професійної 
компетентності став нагальноя вимогоя  до підготовки сучасних освітѐн. 

У результаті аналізу наукових  досліджень можна зауважити, що не 
існую юдиного підходу до визначеннѐ компетентності педагогів щодо 
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використаннѐ цифрових технологій у професійній діѐльності. Водночас, 
визначеннѐ професійної компетентності сучасних педагогів, що 
сформульовані зарубіжними й вітчизнѐними науковцѐми, ю типологічно 
спорідненими, відрізнѐячись при цьому компонентноя структуроя.  

На нашу думку, важливим компонентом професійної компетентності 
сучасного педагога  ю цифрова компетентність, що поюдную вміннѐ:  

 використовувати цифрові технології длѐ створеннѐ ефективного 
пізнавально-активного, привабливого длѐ учнів навчально-виховного 
процесу; 

 критично оцінявати цифрові ресурси в аспекті доцільності їх 
застосуваннѐ у професійній діѐльності; 

 засвоявати технологічні інновації. 
Натомість вважаюмо, що готовність до оволодіннѐ й застосуваннѐ 

цифрових технологій належить до психологічної передумови формуваннѐ 
цифрової компетентності і потребую спеціально організованої 
мотиваційно-просвітницької діѐльності серед освітѐн.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо у вивченні зару-
біжного досвіду з розвитку цифрових компетентностей майбутніх учителів 
початкових класів щодо навчаннѐ учнів з різними пізнавальними стилѐми. 
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РЕЗЮМЕ 
Гринько Виктория. Профессиональнаѐ компетентность учителѐ в современном 

информационном обществе. 
В статье описываетсѐ понѐтие «цифроваѐ компетентность» как важнаѐ 

составлѐящаѐ профессиональной компетентности современного педагога. Указано, 
что не существует единого подхода к определения компетентности педагогов по 
использования цифровых технологий в профессиональной деѐтельности, а 
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существуящие ѐвлѐятсѐ типологически родственными, отличаѐсь при этом 
компонентной структурой. Цифроваѐ компетентность характеризуетсѐ умением 
использовать цифровые технологии длѐ созданиѐ эффективного познавательно-
активного, привлекательного длѐ учащихсѐ учебно-воспитательного процесса, 
критически оценивать цифровые ресурсы в аспекте целесообразности их применениѐ в 
профессиональной деѐтельности, усваивать технологические инновации. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональнаѐ компетентность, 
информационнаѐ компетентность, ИК-компетентность, ИКТ-компетентность, 
информационно-цифроваѐ компетентность, цифроваѐ компетентность. 

SUMMARY 
Hrynko Viktoriia. Professional competence of the teacher in the modern information 

society. 
Digital technology is developing at unprecedented pace: the number of Internet users 

is steadily increasing, people have non-stop access to diverse information, and new fast and 
powerful devices, designed to alleviate the life of a modern person, are constantly emerging. 
These changes affect absolutely all spheres of life, transforming the demands of society in 
accordance with the current needs. The requirements for the personality of a modern teacher 
have also changed. A teacher who does not operate modern technology fluently and cannot 
use them in his or her professional activities is unlikely to be able to provide an effective 
educational process. It is natural that the high level of the formation of digital skills as an 
important component of professional competence became an urgent requirement for 
modern educators’ training. 

The aim of the article is to substantiate the essence of the concept of “digital 
competence” as an important component of the professional competence of a modern 
teacher and to analyse the approaches to the use of this category in foreign and domestic 
scientific sources. 

Methods of research: theoretical analysis and generalization of scientific and 
methodological literature and Internet sources, generalization and systematization of the 
obtained results. 

As a result of the analysis of scientific works, it has been determined that there is no 
single approach to determining the educators’ competence regarding the digital technology 
using in professional activities. At the same time, the definitions of professional competence 
of modern educators, formulated by foreign and domestic scientists, are typologically related 
and differ on the component structure. 

An important component of the modern teacher’s professional competence is digital 
competence, which combines the ability to use digital technology in order to create an 
effective cognitive and active educational process, that is attractive for students; to evaluate 
digital resources critically in terms of expediency of their application in professional activities; 
to master technological innovations. 

The author notes that the readiness to master and apply digital technology relates to 
the psychological precondition of digital competence forming and requires specially 
organized motivation and educational activities among teachers. 

Prospects for further research are seen in studying foreign experience in improving 
the future primary school teachers’ digital competences in teaching students with different 
cognitive styles. 

Key words: competence, professional competence, information competence, IC-
competence, ICT-competence, information and digital competence, digital competence. 

 
  




