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ТЕСТ З САМОДІАГНОСТИКИ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ВИЗНАЧЕННЯ 

РІВНЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРА 

 
Анотація. Стрімкий розвиток цифрових технологій змінює вимоги до фахівців на робочих 

місцях. У сучасному світі конкурентоздатний фахівець має володіти не лише професійною 

компетентністю, а і цифровою, яка включає в себе не лише цифрові навички, але й набір 

навичок, знань, поглядів про природу і роль інформаційних технологій і  можливостей, які 

вони пропонують в повсякденних ситуаціях, а також відповідні правові та етичні принципи. 

У статті представлено основні складові цифрової компетентності, а саме інформація та 

інформаційна грамотність, спілкування та співпраця, створення цифрового контенту, безпека 

та вирішення проблем.  Детально описано один із інструментів визначення рівня 

сформованості цифрової компетентності магістрів університету за допомогою тесту 

самодіагностики, розробленого в Іспанії у 2014 році, що базується на концептуальній моделі 

цифрової компетентності громадян DigComp (The Digital Competence Framework for Citizens). 

Модель тесту самодіагностики на перевірку рівня цифрової компетентності узгоджується із 

визначеними стратегічними вказівками в Європейській цифровій програмі та визначає 

основні компоненти цифрової компетентності з точки зору знання, вміння та навичок, 

необхідних у цифровому суспільстві. Представлені результати рівня сформованості цифрової 

компетентності магістрантів по завершенню першого року навчання у розрізі обладнання – 

зв'язок – використання. Здійснено порівняння рівня цифрової компетентності магістрантів на 

початку навчального року та по його завершенню. Проаналізовано та виокремлено основні 

рекомендації для підвищення рівня цифрової компетентності магістрантів. В подальшому 

планується проведення тесту самодіагностики по завершенню навчання та розробка 

дорожньої карти підвищення рівня цифрової компетентності магістрантів під час навчання в 

університеті. 
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Вища освіта, як і освіта в цілому є силою для індивідуального зростання і 

суспільного прогресу,  яка сприяє економічному розвитку,  підвищенню рівня та якості 

життя населення. Під впливом стрімкого розвитку цифрових технологій,  з’являються 

нові професії та спеціальності, відбувається автоматизації та зміни у складі трудових 

ресурсів, що потребує нових умінь і компетентностей. Саме тому заклади вищої освіти 

мають готувати випускників до умов сьогодення – випускників з новими, цифровими, 

компетентностями необхідними на сучасному робочому місці.  

У доповіді про кваліфікацію фахівців у цифровому світі [7], Організація 

економічного співробітництва і розвитку (Organisation for Economic Cooperation and 

Development – OECD) виділяє чотири типи навичок, пов'язаних з ІКТ, які необхідні 

сучасному фахівцю на робочому місці. До них відносяться: 

− загальні навички ІКТ, які пов'язані з використанням цифрових технологій для 

професійних цілей, таких як доступ до інформації в мережі Інтернет або за 

допомогою спеціалізованого програмного забезпечення; 

− фахові навички в сфері ІКТ, які необхідні для створення продуктів та послуг, 

пов’язаних з інформаційними технологіями (наприклад, програмування, розробка 

додатків, управління мережами тощо); 
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− додаткові ІКТ навички, яких потребує виконання завдань, пов'язаних з 

використанням ІКТ (наприклад, обробка інформації, вирішення проблем і 

комунікації); 

− фундаментальні навички (цифрова грамотність, емоційні і соціальні навички, що 

дозволяють використовувати цифрові технології). 

Дослідженням понять «цифрова компетентність», «цифрова грамотність», 

вивченням їх специфіки та особливостей займаються як зарубіжні так і вітчизняні 

науковці: Дж. Стоммел [12], С. Скотт [10], А. Мартін [8], К. Ала-Мутка [1], А. Феррарі 

[5], [6], R. Vuorikari, Y. Punie, S. Carretero, L. Brande [13], В. Биков, М. Лещенко [2], Л. 

Гаврілова, Я. Топольник [14], Є. Смірнова-Трибульська, П. Коммерс, Н. Морзе, Дж. 

Малах [11]. 

На основі здійсненого аналізу досліджень будемо розглядати цифрову 

компетентність, як компетентність яка включає в себе не лише цифрові навички, але 

набір навичок, знань, поглядів про природу і роль інформаційних технологій і  

можливостей, які вони пропонують в повсякденних ситуаціях, а також відповідні правові 

та етичні принципи. «Цифрова компетентність – це компетентність, яка включає в себе 

впевнене, критичне, відповідальне використання та взаємодію з цифровими 

технологіями для навчання, роботи, участі у суспільстві. Вона включає в себе: 

інформацію та грамотність в цифрових даних, спілкування та співпрацю, створення 

цифрового контенту, безпеку та вирішення проблем» [9]. 

Ключові складові цифрової компетентності представлені на рис.1 

 
Рис. 1. Складові цифрової компетентності 

 

До складової «Інформація та грамотність в цифрових даних» відносяться: 

− перегляд, пошук, фільтрація даних, інформації та цифрового вмісту, зокрема, 

формулювання інформаційних потреб, організація та здійснення пошуку у 

цифрових середовищах та доступ до них, створення персональної стратегії пошуку;  

− оцінка даних, інформації та цифрового вмісту (аналіз, порівняння, критичне 

оцінювання надійності джерел цифрового контенту, аналіз та інтерпретація 

цифрового вмісту); 

− управління даними, інформацією та цифровим контентом (організація, зберігання 

та отримання даних у цифрових середовищах, опрацювання даних та їх організація 

у структурованому цифровому середовищі). 
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Спілкування та співпраця включають в себе взаємодію через цифрові технології з 

розумінням засобів цифрового зв’язку для певного контенту; спільне використання 

цифрових технологій (обмін цифровим вмістом за допомогою різних цифрових 

технологій); участь у житті суспільства через використання цифрових послуг, пошук 

можливостей для самореалізації за допомогою цифрових технологій); співпраця за 

допомогою цифрових технологій з використанням цифрових інструментів і технологій 

для спільної діяльності, процесів, створення ресурсів та нових знань; нетикет (знання 

норм та ноу-хау при використанні цифрових технологій, взаємодії у цифрових 

середовищах, адаптувати комунікаційні стратегії для певних поколінь та у певних 

цифрових середовищах); управління цифровою ідентифікацією з можливістю захисту 

власної репутації. 

 Створення цифрового контенту складається зі створення та редагування 

цифрового вмісту у різних форматах; інтеграцію та перетворення цифрового контенту з 

метою створення оригінального, нового вмісту; розуміння і знання поширення 

авторського права та ліцензій, які застосовуються до цифрового вмісту; програмування. 

 Безпека включає в себе захист пристроїв; захист персональних даних та 

конфіденційності; захист здоров’я та благополуччя при використанні цифрових 

технологій; захист навколишнього середовища від впливу та використання цифрових 

технологій. 

 Вирішення проблем – це виявлення  та вирішення технічних проблем; визначення 

потреб та пошук і прийняття технологічних рішень, зокрема налаштування цифрових 

середовищ під особисті потреби (наприклад, доступність); креативне використання 

цифрових технологій для створення знань та інновацій, як колективно, так і 

індивідуально у цифрових середовищах; визначення прогалин цифрової компетентності 

з метою їх покращення та оновлення, шукаючи шляхи та можливості саморозвитку.  

 Вище описана оновлена у  2016 році концептуальна модель DigComp 2.0., в якій 

уточнені окремі області цифрової компетентності та більшість дескрипторів що мають 

відношення до кожної з областей [13]. 

 У 2017 році для концептуальної моделі цифрової компетентності громадян були 

розроблені рівні володіння та приклади знань, умінь та навичок до кожної із областей 

компетентностей [3]. Якщо у DigComp 1.0 було визначено чотири  основних рівня 

володіння, то у DigComp 2.1 – їх уже вісім:  

1-й Базовий, дозволяє розв’язувати прості завдання за допомогою набутих знань; 

2-й Базовий, дає змогу вирішувати чітко визначені рутинні завдання та прямі 

завдання не лише через набуті знання, а й розуміючи суть завдання; 

3-й Середній – характерним є виконання чітко визначених завдань та проблем 

завдяки розумінню ситуації; 

4-й Середній – розв’язування завдань різними способами в залежності від 

застосування; 

5-й Просунутий – розв’язування найбільш відповідних завдань, крізь оцінювання 

ситуації; 

6-й Просунутий – вирішення складних проблем з обмеженими рішеннями, завдяки 

вмінню створювати знання; 

7-й Високоспеціалізований – вирішення складних проблем з багатьма 

взаємодіючими факторами на рівні створення знань; 

8-й Високоспеціалізований – створює рішення для розв’язання проблеми, пропонує 

нові ідеї, процеси тощо. 

Сучасні фахівці мають володіти цифровою компететністю, яка сьогодні є 

складовою професійної компетентності спеціаліста будь-якого профілю.  
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Цифрова компетентність є однією з восьми ключових компетентностей, 

визначених Європейською Комісією для сучасного громадянина, а саме: 

 спілкування та зв'язок  рідною мовою; 

 зв'язок іноземними мовами; 

 математична компетентність та основні компетентності в науці та техніці; 

 цифрова компетентність; 

 вміння вчитися; 

 соціальні та громадянські компетентності; 

 сенс ініціативності та підприємницького духу; 

 культурне усвідомлення та вираження. 

Основою цифрової компетентності є навички використання цифрових технологій, 

засобів комунікації, управління, інтеграції, оцінки, створення та передачі інформації 

етично та на законних підставах задля активної участі у суспільстві інформації та знань.  

У Київському університеті імені Бориса Грінченка розроблені корпоративні 

стандарти цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу [16]. Але, 

оскільки перший варіант розроблявся ще у 2014 році, то відповідно мова йшла не про 

цифрову компетентність, а про ІК-компетентність, яка розглядалася як здатність 

ефективно використовувати ІКТ у навчальній, дослідницькій і повсякденній діяльності 

задля вирішення інформаційних та професійних задач [17, c. 1].  

Ознайомитись із моделлю корпоративного стандарту ІК-компетентності магістра 

Київського університету імені Бориса Грінченка у розрізі основних аспектів діяльності: 

вивчення та розуміння ІКТ, їх застосування у навчальній, науковій та громадській 

(соціально-гуманітарній) діяльності можна на офіційному порталі Університету 

(http://kubg.edu.ua) [15]. 

Оскільки нашим завданням є визначення рівня сформованості цифрової 

компетентності, то зупинимось детально на описі і використанні одного із найпростіших 

інструментів, який є доступним і забезпечує персоналізовану оцінку цифрового 

профілю. Таким інструментом нами обрано тест самодіагностики, який рекомендується 

проходити магістрантам університету на початку та в кінці навчання (рис.2).  

 
Рис.2. Тест самодіагностики на перевірку рівня цифрової компетентності 

 

http://kubg.edu.ua/
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Для проведення самодіагностики магістрантам пропонується пройти 

безкоштовний онлайн тест на перевірку рівня цифрової компетентності, що базується на 

системі DigComp [4].  Даний онлайн інструмент розроблений у 2014 році в Іспанії.  

Модель тесту самодіагностики на перевірку рівня цифрової компетентності 

узгоджується із визначеними стратегічними вказівками в Європейській цифровій 

програмі та визначає основні компоненти цифрової компетентності з точки зору знання, 

вміння та навичок, необхідних у цифровому суспільстві. 

Тест самодіагностики дозволяє перевірити рівень цифрової компетентності за 

компонентами: 

- обладнання; 

- співробітництво та співпраця; 

- потенціал для розвитку цифрової компетентності; 

- підготовка в галузі ІКТ; 

- інформація та інформаційна грамотність; 

- зв'язок, комунікації; 

- створення контенту; 

- безпека; 

- вирішення проблем. 

Персональні результати тесту кожен магістрант отримує у візуалізованому вигляді 

(Рис.3). Також у результатах тесту представлено рівень (базовий, проміжний 

(поглиблений), передовий (професійний) за компонентами цифрової компетентності 

(Рис.4), а у додатку для зручності для кожної компетентності описано дескриптори 

(Рис.5). 

 
 

Рис.3. Приклад подання персональних результатів тесту самодіагностики (за 

результатами проходження тесту автором статті Буйницької О.) 
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Рис.4. Представлення деталізації результатів тесту самодіагностики 
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Рис.5. Опис дескрипторів у результатах тесту самодіагностики 

 

Результати проходження магістрантами тесту самодіагностики, після першого року 

навчання представлено на рис 6. У більшості респондентів розвинуто навички 

використання ІКТ. 
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Рис.6. Цифрова компетентність магістрантів 

 

Порівняння рівня сформованості цифрової компетентності магістрантів за рік 

навчання в університеті представлено на рис.7 (період: вересень 2017 р.– червень 2018 

р.) 

 

 
Рис.7. Порівняння рівня сформованості цифрової компетентності магістрантів за рік 

навчання 

Усі респонденти отримали детальні рекомендації щодо підвищення власного рівня 

цифрової компетентності. Найбільш поширені рекомендації для магістрів щодо 

покращення рівня цифрової компетентності представлені на рис. 8. 
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Рис.8 Рекомендації для магістрів щодо покращення рівня цифрової компетентності 

 

Отримані рекомендації дадуть змогу магістрантам опанувати необхідні знання, 

покращити власні навички й бути успішними фахівцями у сучасному суспільстві. 

В подальшому плануємо проходження тесту самодіагностики магістрантами по 

завершенню навчання з метою визначення рівня цифрової компетентності випускника та 

розробку дорожньої карти для підготовки конкурентоздатних фахівців з 

високосформованим рівнем цифрової компетентності. 

  

Подяка 

Дослідження, що призводять до цих результатів, отримано в рамках міжнародного 

проекту MoPED (Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних 

інструментів викладання MoPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) 
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Abstract. The rapid development of digital technology changes the requirements for professionals 

in the workplace. In today's world, a competitive specialist must possess not only professional 

competence, but also digital, which includes not only digital skills but also a set of skills, knowledge, 

views on the nature and role of information technology and the opportunities that they offer in 

everyday situations, and as well as relevant legal and ethical principles. The article presents the main 

components of digital competence, namely, information and information literacy, communication 

and collaboration, digital content creation, security and problem solving. One of the tools for 

determining the level of formation of the digital competency of the masters of the university is 

described in detail using the self-diagnostic test developed in Spain in 2014 based on DigComp (The 

Digital Competence Framework for Citizens). The self-diagnostic test model for testing digital 

competence is consistent with the defined strategic guidance in the European Digital Agenda and 

identifies the key components of digital competence in terms of knowledge, skills and competences 

required in a digital society. The results of the level of formation of digital competency of masters 

after the completion of the first year of study in terms of equipment - communication - use are 

presented. Comparison of the level of digital competency of graduate students in the beginning of 

the academic year and after its completion is made. The main recommendations for improving the 

level of digital competence of masters are analyzed and singled out. In the future, it is planned to 

carry out a self-diagnostic test on completion of training and to develop a roadmap to increase the 

level of digital competency of masters during university studies. 

 

Keywords: digital competence; DigComp; components of digital competence; self-diagnostic test; 

results of the digital profile. 
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