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На зламі століть суспільство вступає у нову фазу свого розвитку. У всіх 

сферах життя (науковій, технологічній, економічній, політичній і культурній) 
помітні стрімкі зміни. Швидкими темпами відбувається перехід до 
інформаційно-технологічного суспільства, у якому збільшується потік 
інформації, створюються нові технології, випускається нова продукція, 
залучається новий капітал. Таке економічне середовище створює нову еру 
глобальної конкуренції через товари, послуги, знання і досвід. При 
формуванні нової економіки і здійсненні змін ключовим фактором стають 
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). 

Заклади педагогічної освіти беруть активну участь у процесі 
трансформування освіти шляхом плідного використання новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

У багатьох країнах світу намагаються змінити процес навчання і 
викладання з тим, щоб підготувати учнів до життя в інформаційно-
технологічному суспільстві. У всесвітній доповіді з освіти «Вчителі, 
педагогічна діяльність і нові технології» (ЮНЕСКО, 1998) відзначається, що 
нові технології впливають на традиційні концепції навчання. Вчителі та учні 
отримують новий доступ до знання, що, в свою чергу, призводить до зміни 
процесів навчання і викладання. Інформаційно-комунікаційні технології 
стають тією силою, що допоможе перетворити сучасні ізольовані, 
зосереджені на учителеві навчальні середовища на колегіальні, зосереджені 
на учневі, інтерактивні осередки. Для здійснення цієї мети школи у своїй 
діяльності повинні використовувати нові технології та інформаційні засоби 
навчання [1, 20]. 

У сучасних умовах відкритого доступу до інформації нові 
інформаційно-комунікаційні технології мають радикальне значення для 
процесів навчання і викладання. Доступ учнів і вчителів до знання й 
інформації зумовлює той факт, що нові технології кидають виклик 
традиційним процесам, методам і підходам до навчання і викладання, тому 
сучасні та майбутні вчителі мають бути підготовлені до використання нових 
ІКТ у процесі навчання. 

У країнах Заходу було виокремлено такі основні принципи розвитку й 
ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
педагогічну освіту: 

• ІКТ слід вводити до всіх програм педагогічної освіти. Студенти 
набувають власний педагогічний досвід у процесі навчання, тому вони мають 
навчитися плідно використовувати інформаційно-комунікаційні технології. 
Звуження технологічного досвіду до вивчення окремого курсу чи окремої 
сфери педагогічної освіти, наприклад занять з методики, неможливе, тому що 
вони повинні навчитися використовувати ІКТ у всіх сферах діяльності. 



Студенти педагогічних закладів мають ознайомитися із широким колом 
освітніх технологій у процесі власної професійної підготовки. 

• ІКТ мають впроваджуватися контекстно. Недостатньо опанувати 
лише базові навички використання традиційних операційних систем, 
електронної обробки тексту, крупноформатних таблиць, бази даних і 
телекомунікаційних засобів. У педагогічній професії, як і в будь-якій іншій, 
комп’ютерна грамотність – складова загального рівня освіченості та 
професійної грамотності, тому слід також навчитися застосовувати 
технології для того, щоб підтримувати зростання і розвиток студентів. 
Опановувати професійною грамотністю можливо лише у контексті. Студенти 
вчаться по-різному використовувати технології, що інтегровані у процес 
навчання і набування власного професійного досвіду. Саме учителі та 
викладачі стають моделями інноваційного використання технологій; саме 
вони творчо використовують технології у процесі викладання, таким чином 
заохочуючи студентів застосовувати інформаційно-комунікаційні технології 
у процесі навчання. Викладачі, педагоги і наставники вчать майбутніх 
учителів широко використовувати інформаційно-комунікаційні технології у 
школах. 

• Студенти повинні ознайомитись із інноваційним технологічним 
навчальним середовищем при проходженні програм педагогічної освіти. 
Інформаційно-комунікаційні технології можна використовувати для 
підтримки традиційних форм навчання, а також для трансформації процесу 
навчання. Наприклад, презентація з використанням програми Power Point 
може урізноманітнити та зробити традиційну лекцію цікавішою, але вона не 
обов’язково призведе до зміни навчального досвіду. З іншого боку, 
використання мультимедійних засобів у процесі подальшого засвоєння і 
закріплення того матеріалу, що був представлений у лекції, може стати 
прикладом формування навчального досвіду під впливом технологій. 
Студенти мають опанувати обидва типи використання інформаційно-
комунікаційних технологій. Однак при підтримці новітніх, інноваційних, 
творчих форм навчання і викладання інформаційно-комунікаційні технології 
відіграють найважливішу роль [2, 33]. 

Саме ці основні принципи враховуються при введенні ІКТ у програми 
підготовки учителів і розробці освітніх стандартів у США, де в останні 
десятиріччя активно відбуваються процеси стандартизації. 

Взагалі поняття «стандарт» тлумачиться американськими ученими 
дуже широко і передбачає стандарти: 

1) дошкільної підготовки учнів; 
2) змісту освіти; 
3) якості його засвоєння учнями; 
4) матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів. 
Опрацювання нових стандартів освіти має кінцевою метою розв’язання 

таких завдань глобального характеру, як забезпечення всім дітям США 
найвищого у світі рівня освіти, досягнення повної грамотності населення, 
озброєння його знаннями, необхідними для життя у сучасному 



високотехнологізованому суспільстві, для реабілітації своїх прав і обов’язків 
тощо [3, 9]. 

У Сполучених Штатах розробкою, впровадженням і опрацюванням 
освітніх стандартів займаються Національна рада з професійних стандартів 
викладання (National Board for Professional Teaching Standards – NBPTS), 
Новий міжштатовий консорціум з питань оцінювання і підтримки вчителів 
(Interstate  New  Teacher  Assessment  and  Support  Consortium  –  INTASK),  
Національна рада з акредитації педагогічної освіти (National Council for 
Accreditation of Teacher Education – NCATE), Національна рада з питань 
стандартизації та вдосконалення освіти (National Council for Raising Standards 
in Education – NCRSE), Міжнародне об’єднання з питань використання 
технологій у освіті (International Society for Technology in Education – ISTE) 
тощо.  

Крім того, у 90-х роках ХХ ст. уряд США прийняв рішення щодо 
зміцнення науково-дослідної бази процесу реформування. На практиці це 
означало не лише виділення значних коштів, але й створення чотирьох нових 
дослідних інститутів для безпосередньої розробки та впровадження 
стандартів освіти, а саме:  

– Національного інституту навчальних програм, оцінки якості 
навчання та підготовки студентів до професійної діяльності;  

– Національного інституту дефектології;  
– Національного інституту управління, фінансування та менеджменту 

освіти; 
– Національного інституту професійної освіти, бібліотечної справи та 

неперервного навчання [4, 158]. 
Розглянемо стандарти, що встановлюють вимоги до планування 

процесу введення інформаційно-комунікаційних технологій у програми 
педагогічної освіти та визначають місце ІКТ в освіті.  

Міжнародним об’єднанням з питань використання технологій у освіті 
(International Society for Technology in Education – ISTE) було розроблено 
стандарти управління і погодженості програм. У декількох країнах Заходу 
активно користуються цими стандартами, а у Сполучених Штатах Америки 
вони стали Національними освітніми технологічними стандартами (National 
Educational Technology Standards – NETS). Учнівські національні освітні 
технологічні стандарти Міжнародного об’єднання з питань використання 
технологій в освіті (ISTE NETS’S) визначають, що учні (з дитячого садка до 
12 класу школи) повинні знати про технології та їхнє використання. 
Учнівські стандарти забезпечують базу для розвитку технологічних 
стандартів для вчителів (NETS’T) й адміністраторів освіти (NETS’A). Ці 
стандарти є основою для інтеграції інформаційно-комунікаційні технології в 
освітні програми штатів, округів, шкіл та закладів педагогічної освіти.  

Стандарти допомагають значно полегшити процес планування, якщо 
університет вводить нову програму педагогічної освіти, що спеціалізується 
на питаннях управління ІКТ, або ж переробляє стару програму педагогічної 
освіти і вводить до неї інформаційно-комунікаційні технології. Наприклад, 



учительські національні освітні технологічні стандарти Міжнародного 
об’єднання з питань використання технологій в освіті (ISTE NETS’T) 
описують той рівень компетентності, який учителі повинні 
продемонструвати та прищепити своїм учням при роботі з ІКТ.  

У таблиці 1 наведено стандарти і діяльнісні показники рівня знань і 
навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій учителями, 
які працюватимуть у системі освіти після завершення програми педагогічної 
підготовки. 

 
Таблиця 1 

Вчительські національні освітні технологічні стандарти  
Міжнародного об’єднання з питань використання технологій в освіті 

(ISTE NETS’T) 
 

Діяльність усіх учителів повинна відповідати наступним стандартам і показникам 
І. Технологічні операції і концепції: учителі демонструють глибоке розуміння технологічних операцій і 
концепцій: 
1) демонструють первинні знання, навички і розуміння концепцій, що мають відношення до 
технологій; 
2) демонструють постійне накопичення і збільшення кількості технологічних знань і навичок, 
відслідковуючи зміни у сучасних і новітніх технологіях. 
ІІ. Планування і формування навчальних середовищ і досвіду: учителі планують і формують ефективні 
навчальні середовища і досвід з урахуванням технологічних змін: 
1) розробляють і формують відповідні навчальні можливості, використовують технологічно розвинуті 
навчальні стратегії для підтримки різноманітних потреб учнів; 
2) використовують сучасні дослідження проблем використання технологій у процесі викладання і 
навчання при плануванні і формуванні навчальних середовищ і досвіду; 
3) визначають і використовують технологічні ресурси та оцінюють їхню точність і придатність; 
4) розробляють і використовують технологічні ресурси у певному контексті навчальної діяльності; 
5) розробляють стратегії керування процесом навчання учнів у технологічнозорієнтованому 
середовищі. 
ІІІ. Навчання, викладання і навчальний план: учителі вводять навчальні плани, які враховують методи і 
стратегії використання технологій з метою підвищення ефективності процесу навчання учнів: 
1) сприяють розповсюдженню технологічного досвіду, який враховує стандарти змісту і стандарти 
використання технологій учнями; 
2) використовують технології для підтримки зорієнтованих на учня стратегій, у яких враховуються 
різноманітні потреби учнів; 
3) використовують технології для розвитку в учня навичок вищого порядку і творчості; 
4) скеровують навчальну діяльність учня у технологічнозорієнтованому середовищі. 
ІV. Оцінювання і атестація: учителі застосовують технології для полегшення використання 
різноманітних ефективних стратегій атестації й оцінювання: 
1) застосовують технології у процесі оцінювання знань учня з предмету, використовуючи різноманітні 
стратегії оцінювання; 
2) використовують технологічні ресурси для збору і аналізу даних, обробки результатів і повідомлення 
отриманих даних про те, як покращити процес навчання і підвищити ефективність навчання учнів; 
3) застосовують різноманітні методи оцінювання діяльності учнів й ефективності використання ними 
технологічних ресурсів для навчання, комунікації і продуктивності. 
V. Продуктивність і професійна практика: учителі застосовують технології для підвищення власної 
продуктивності праці і професійної практики: 
1) використовують технологічні ресурси для того, щоб брати участь у процесі постійного професійного 
розвитку і навчання впродовж життя; 
2) постійно обдумують і розмірковують над власною професійною практикою для того, щоб приймати 
правильні рішення щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання 
учнів; 
3) використовують технології для того, щоб підвищити продуктивність; застосовують технології при 
спілкуванні й співпраці з колегами, батьками і громадою для того, щоб навчати учнів. 
VІ. Соціальні, етичні, юридичні і загальнолюдські проблеми: учителі розуміють проблеми соціального, 



етичного, юридичного і загальнолюдського характеру, що виникають при використанні інформаційно-
комунікаційних технологій у школі, а також переносять це розуміння на процес практичної діяльності: 
1) моделюють і викладають юридичні й етичні практичні проблеми, що виникають при використанні 
технологій; 
2) використовують технологічні ресурси для того, щоб надати можливість і залучити до навчання учнів 
різного соціального статусу, які мають різні особливі риси, можливості та здібності; 
3) визначають і використовують технологічні ресурси, що підтверджують і сприяють збереженню 
різноманітності; 
4) забезпечують безпечне і розумне використання технологічних ресурсів; 
5) сприяють тому, щоб усі учні мали доступ до технологічних ресурсів. 

 
Зазначимо, що стандарт І стосується набуття технічної компетенції; 

стандарти ІІ, ІІІ і ІV відносяться до підготовки, уведення й оцінювання 
змістовного навчання, ефективних педагогічних стратегій та практики 
інформативного оцінювання діяльності; стандарт V регламентує 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у різноманітній 
професійній, комунікаційній і співробітницькій діяльності учителів; стандарт 
VI відноситься до проблем соціальних, етичних, юридичних і 
загальнолюдських, які виникають при глобальному розширенні можливостей 
комунікації і навчання завдяки використанню технологій [2, 52-53].  

Окрім стандартів введення інформаційно-комунікаційних технологій у 
педагогічну освіту у США розробляються і впроваджуються національні 
акредитаційні стандарти ІКТ. Цими стандартами займається Національна 
рада з акредитації педагогічної освіти (National Council for Accreditation of 
Teacher Education – NCATE), яка проводить акредитацію університетських 
програм з метою визначення їхньої якості. Національна рада з акредитації 
педагогічної освіти встановлює національні акредитаційні стандарти 
педагогічної освіти і програм педагогічної освіти, до яких входять і програми 
підготовки спеціалістів з інформаційно-комунікаційних технологій, а також 
активно співпрацює з професійними асоціаціями та Міжнародним 
об’єднанням з питань використання технологій в освіті (ISTE) і використовує 
стандарти, розроблені цією організацією. Міжнародне об’єднання з питань 
використання технологій в освіті (ISTE) розробляє для Національної ради з 
акредитації педагогічної освіти стандарти програм підготовки учителів 
обчислювальної техніки й інформатики для середньої школи, стимуляторів 
(фасилітаторів) навчальної роботи учнів із інформаційно-комунікаційними 
технологіями та директорів окружних та регіональних шкіл. Міжнародне 
об’єднання з питань використання технологій в освіті (ISTE) розглядає 
програмні звіти Національної ради з акредитації педагогічної освіти, у яких 
приймаються рішення щодо національного визнання університетських 
програм ІКТ. 

Результатом співпраці Національної ради з акредитації педагогічної 
освіти (NCATE) із Міжнародним об’єднанням з питань використання 
технологій в освіті (ISTE) стає поява спільних директив щодо акредитації 
програм використання технологій у педагогічній освіті та програм підготовки 
керівників з планування і введення інформаційно-комунікаційних технологій 
у навчальне середовище. Визначаються вимоги щодо інтеграції 
інформаційно-комунікаційних технологій у програми підготовки учителів, а 



у травні 2000 р. було прийнято нові діяльніснозорієнтовані стандарти 
Національної ради з акредитації педагогічної освіти (NCATE). Для того, щоб 
пройти акредитацію, кожен відділ чи педагогічний коледж має подати звіт, у 
якому обґрунтовано (з філософської і педагогічної точки зору) необхідність 
певної програми; указано напрям програм, курсів, викладання, вимоги до 
вступу, до отримання стипендій, надання різних послуг і звітності; коротко 
описано концептуальні засади роботи того закладу, до якого відноситься 
відділ чи педагогічний коледж.  

Одним із шісти головних показників ефективності програми підготовки 
учителів є „Технологічні зобов’язання” (Commitment to Technology), а саме: 
концептуальні засади роботи відділу враховують зобов’язання відділу 
готувати вчителів, які уміють використовувати освітні та інформаційно-
комунікаційні технології для того, щоб допомагати учням учитися; а також 
добре розуміють, як знання і навички використання освітніх та 
інформаційних технологій інтегруються у навчальний план, процес 
викладання, досвід роботи, клінічну практику і процес оцінювання [5, 13]. 

До інших показників належать такі:  
– спільність поглядів;  
– послідовність; 
– професійні зобов’язання;  
– різноманітність;  
– майстерність.  
Всі університети, які мають пройти акредитацію, повинні окреслити 

технологічні зобов’язання. Більшість із них при підготовці звітів щодо 
технологічних зобов’язань посилаються на учительські національні освітні 
технологічні стандарти Міжнародного об’єднання з питань використання 
технологій в освіті (ISTE NETS’T).  

На нашу думку, розповсюдження інформаційно-комунікаційних 
технологій у школах вимагає формування нової генерації керівників, які б 
уміли використовувати нові засоби підвищення власної продуктивності й 
активнішої участі у прийнятті рішень та розуміли б важливість інтегрування 
інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання.  

Керівництво – найважливіший фактор успішної інтеграції 
інформаційно-комунікаційних технологій у шкільну практику і навчальні 
плани. Без ефективного і підтримуючого керівництва навряд можна буде 
здійснити зміни у процесах навчання і викладання та ефективно 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання. 

Для того, щоб підготувати педагогів до виконання керівної функції, 
Комітет з акредитації і професійних стандартів (Accreditation and Professional 
Standards Committee) при Міжнародному об’єднанні з питань використання 
технологій в освіті (ISTE) розробив акредитаційні стандарти програм 
підготовки учителів, що спеціалізуються на питаннях використання ІКТ. 
Національна рада з акредитації педагогічної освіти (National Council for 
Accreditation of Teacher Education – NCATE) запозичила основні напрямки 
технологічної спеціалізації і використовує їх під час оцінювання програм 



підготовки вчителів. 
До акредитаційних стандартів ISTE/NCATE для програм з освітнього 

програмування і технологій включають: 
• Стандарти ISTE/NCATE для програм базової підтримки освітнього 

програмування і технологій (Standards for Educational Computing and 
Technology Facilitationinitial Endorsement Program) створені для того, щоб 
готувати учителів, які викладатимуть технологічну грамоту, чи керівників, 
які підтримуватимуть і допомагатимуть учителеві здійснювати процес 
інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у класне середовище; 

• Стандарти ISTE/NCATE для управлінських програм освітнього 
програмування і технологій підвищеного рівня (Standards for Educational 
Computing and Technology Leadership-Advanced Program) створені для того, 
щоб готувати координаторів з освітніх технологій для округів, штатів чи 
регіонів; 

• Стандарти ISTE/NCATE освітнього програмування, технологій, 
обчислювальної техніки та інформатики у середній освіті базового чи 
ступеневого рівня (Educational Computing and Technology Secondary Computer 
Science Education Standards-Initial Endorsement or Degree Programs) створені 
для того, щоб готувати учителів обчислювальної техніки й інформатики для 
середньої школи [2, 53]. 

Крім того, у сучасному суспільстві виникає потреба розробки 
технологічного стандарту для освітніх адміністраторів. Міжнародне 
об’єднання з питань використання технологій в освіті (ISTE) працює також 
над розробкою технологічних стандартів для шкільних адміністраторів 
(Technology Standards for School Administrators – TSSA), в яких окреслено 
вимоги до технологічних знань, навичок і схильностей освітніх 
адміністраторів. Разом із TSSA було розроблено стандарти для шкільних 
адміністраторів, до яких включено спеціальні покажчики для директора, 
шкільного адміністратора й окружного адміністратора. Шкільні 
адміністратори повинні розуміти і підтримувати використання технологій на 
усіх рівнях таким чином, щоб співпрацювати з колегами із університетів і 
допомагати учителям вводити інформаційно-комунікаційні технології у 
процес навчання у класі. 

Таким чином, провідною характеристикою системи освіти США є 
стандартизація педагогічної освіти. На сучасному етапі формування 
високотехнологізованого інформаційного суспільства педагоги приділяють 
усе більше уваги індивідуальним особливостям учнів, здатності 
співпрацювати у колективі, вмінню спілкуватися з іншими людьми в 
атмосфері все більшого розповсюдження інформаційно-комунікаційних 
технологій.  
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