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Стан інформаційно-комунікаційної компетентності (ІК-компетентність) учнів ЗНЗ є 

основною темою Звітів країн щодо використання ІКТ в освіті (наприклад, «Lithuania 
Country Report on ICT in 
Education» (http://cms.eun.org/shared/data/pdf/cr_lithuania_2009_final_proofread_2_colu
mns.pdf); «Survey of Schools: ICT in Education. Country Profile: 
Estonia» (https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/Estonia%20country%20profile.pdf)). В них акцентується увага на таких 
основних питаннях: використання учнями ІКТ (наприклад, мобільних телефонів, програм 
пакету Microsoft, Веб-технологій, електронних підручників та ін.), участь учнів у 
віртуальних навчальних середовищах (локальних середовищах загальноосвітнього 
навчального закладу та тих, що пропонуються в мережі Інтернет). Вони аналізуються і 
зводяться в так званий «Зв'язаний звіт» (Related Documents) «Дослідження шкіл: ІКТ в 
освіті» (Survey of schools: ICT in Education-Technical Report) для країн ЄС, пропонований 
на офіційному сайті ЄС Digital Agenda for Europe. Нижче, на рисунку 1, представлений 
інтерфейс сторінки сайту. 

 

 
Рис. 1. Інтерфейс сторінки сайту Digital Agenda for Europe, на якому розміщується 

зв’язаний звіт. 
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У цьому звіті описані основні анкети для оцінювання та моніторингу інформатизації 
освіти та розвитку ІК-компетентності суб’єктів навчально-виховного процесу шкіл країн 
ЄС, запропонований статистичний метод для оброблення анкет і показані результати 
статистичного аналізу цих анкет для всіх країн ЄС [1]. 

Слід зазначити, що результати оцінювання ІК-компетентністі учнів відображаються 
також у Звітах міжнародних навчальних проектах, таких як, наприклад, European 
Schoolnet (http://www.eun.org), eТwinning (http://www.etwinning.com.ua) та ін. 
Наприклад, мета проекту eТwinning: міжнародне співпраця шкіл при використанні 
проекту як методу в навчально - виховному процесі та сприяння у підготовці вчителів у 
сфері ІКТ і мов. Щороку в рамках проекту проводиться статистична обробка даних по 
кожній країні ЄС, яка включає такі основні пункти: скільки шкіл були зареєстровані у 
проекті, скільки користувачів було зареєстровано (рис. 2. Таблиця зі звіту проекту 
eTwinning) 

 
Рис. 2. Таблиця зі звіту проекту eTwinning 

 
Цікавим є статистичний аналіз предметів, з яких учні найбільше беруть участь у 

проекті eТwinning, що показує, крім активності їх в межах навчальних дисциплін, 
використання ІКТ для навчальної діяльності (рис.3) 
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Рис.3. Тематичне охоплення респондентів поточного проекту: відсоток від 

загального числа за віком учнів, по предмету навчання (проекти можуть охоплювати 
кілька предметів) 

Естонські дослідники [2] виокремлюють міжнародні проекти, які допомагають у 
здійсненні оцінювання моніторингу та корегуванні моделі формування та розвитку ІК-
компетентності учнів ЗНЗ. Це проекти Mediappro, ЄС Діти Інтернет II (EU Kids Online II), 
Діти та вплив на них медіа (Children and their Changing Media) та ін. 

Литовські вчені [3], крім анкетування учнів у межах міжнародних проектів, 
пропонують здійснювати оцінювання ІК-компетентності учнів за «Стандартом  загальної 
комп'ютерної грамотності учнів» («Students’ General Computer Literacy Standard»), який 
затверджено Наказом № 124 Міністра освіти і науки Литовської Республіки від 31 січня 
2002. Він охоплює чотири напрямки: 

1. Навчання і практичні навички;  
2. Комунікативні навички;  
3. Рішення проблем і дослідницькі навички;  
4. Критичне мислення і оцінка навичок.  
Основна увага приділяється використанню ІКТ на уроках з різних предметів, 

діяльності учнів після школи; використанню учнями ІКТ в шкільних бібліотеках. 
Отже проблема оцінювання ІК-компетентності учнів у країнах ЄС (Литви та Естонії) має 
міждисциплінарний, дискусійний характер та набуває актуальності у здійсненні 
завдання щодо формування моделі розвитку ІК-компетентності учнів ЗНЗ для їх 

реалізації як конкурентоспроможних фахівців на сучасному ринку праці. 
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