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цифРОВІ КОМПЕТЕНцІї у СфЕРІ ВиЩОї ОСВІТи:  
ЗадуМ, РЕалІЗацІя, РЕЗульТаТ

DIGITAL COMPETENCES IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION: 
CONCEPTION, REALIZATION, RESULT

У статті обґрунтовано сутність цифровізації освіти як такої, що базується на використанні 
в освітньому процесі цифрових комп’ютерних технологій. Зміст цифрової компетентності об-
ґрунтовано з урахуванням того, що вона включає критичне й відповідальне використання циф-
рових технологій та взаємодію з ними в ході навчання, роботи і життя у соціумі. Розглянуто за-
вдання, що ставляться перед владою всіх рівнів економічної агрегації й потребують вирішення 
для прискореної цифровізації освіти. Охарактеризовані цифрові технології висувають на перший 

ЕКОНОМІчНа ТЕОРІя  
Та ІСТОРІя ЕКОНОМІчНОї дуМКи



5

Серія: Економіка та підприємництво, 2019 р., № 1 (106)

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Становлення циф-
рової освіти зумовлене розвитком технологій, 
що сприяють трансформації освітньої систе-
ми, створенню віртуально-реальних зав’язків 
між освітою, наукою, суспільством, владою, 
бізнесом та інноваціями. Саме цифрова освіта 
сприяє ефективній співпраці великої кількості 
викладачів, студентів, учнів, вчителів у царині 
здобуття нових знань, набуття цифрових ком-
петенцій.

Цифрова освіта робить ефективним та про-
зорим освітній процес, пропонує нові інстру-
менти для науково-освітнього співробітництва. 

Цифрова освіта передбачає радикальну транс-
формацію методології надання освітніх послуг 
за рахунок інтеграції технології ІКТ в освітній 
процес та використання Інтернет-культури від-
критості й обміну інформацією і знаннями, цим 
самим продукуючи цифрові компетенції.

Реформування та системна модернізація 
інституту освіти, основою яких усе частіше ви-
ступають сучасні цифрові технології, висувають 
на перший план питання про формування циф-
рових компетенцій. Процеси, що відбувають-
ся сьогодні, дають змогу ставити на порядок 
денний питання про становлення нової моде-
лі освіти, де домінуючого значення набувають 
відносини щодо обробки, зберігання, передачі 

план питання про формування цифрових компетенцій, необхідних для системної модернізації ін-
ституту освіти. Запропоновано модель формування й управління цифровою освітою в Україні, 
визначено зміст цифрових компетенцій, новітніх спеціальностей та цифрових професій.

Ключові слова: цифрова освіта, цифрові компетенції, цифрові професії, цифрові 
комп’ютерні технології.

В статье обоснована сущность цифровизации образования как такая, что основана на 
использовании в образовательном процессе цифровых компьютерных технологий. Содер-
жание цифровой компетентности обосновано с учетом того, что она включает крити-
ческое и ответственное использование цифровых технологий и взаимодействие с ними 
в ходе учебы, работы и жизни в социуме. Рассмотрены задачи, которые ставятся перед 
властями всех уровней экономической агрегации и требуют решения для ускоренной циф-
ровизации образования. Охарактеризованные цифровые технологии выдвигают на первый 
план вопрос о формировании цифровых компетенций, необходимых для системной модер-
низации института образования. Предложена модель формирования и управления цифро-
вым образованием в Украине, определено содержание цифровых компетенций, новейших 
специальностей и цифровых профессий.

Ключевые слова: цифровое образование, цифровые компетенции, цифровые профес-
сии, цифровые компьютерные технологии.

Digital education contributes to effective collaboration of a large number of teachers and students in 
the field of acquisition of new knowledge, acquisition of digital competences. Digital education makes an 
effective and transparent educational process, offers new tools for scientific and educational cooperation. 
Digital education implies a radical transformation of the methodology of providing educational services 
through the integration of ICT technology into the educational process and using of the Internet culture 
of openness and the exchange of information and knowledge. In the article is substantiated the essence 
of digitization of education, as such, based on the use of digital computer technologies in the educational 
process. Successful outcome of digital education is the expected successful functioning of the economy 
within the “digital triangle”: digital citizenship, digital creativity and digital entrepreneurship. The main re-
source of digital education is information. Digital education already changes the traditional system of edu-
cation in the direction of forming its new quality. Among the competencies that are fundamental as a result 
of reforming the education system of Ukraine are: personal, social and educational competence; civil 
competence; competence of cultural awareness and self-expression. Digital competence involves confi-
dent, critical and responsible use and interaction with digital technology for learning, work and community 
participation. The content of digital competence is sound, considering that it involves confident, critical 
and responsible use of digital technologies and interaction with them in the course of study, work and life 
in the society. Modern digital technologies described and characterized in a scientific article highlight the 
question of formation of digital competencies necessary for reforming and systemic modernization of the 
institute of education. Taking into account already existing scientific developments in the field of digital ed-
ucation, the authors proposed a model for the formation and management of digital education in Ukraine.

Keywords: digital education, digital competencies, digital professions, digital computer technologies.
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і використання зростаючого обсягу даних, які 
пришвидшують інноватизацію та цифровізацію 
економіки України.

аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Із досліджен-
ням загальних аспектів структурних змін і комп-
лексної модернізації системи освіти й науки в 
напрямі їх інноваційності й цифровізації і про-
блем адаптації сучасної освіти України до ви-
кликів, що ставляться глобальним простором, 
пов’язані імена А. Бабкіна [1], В. Гройсмана [2], 
О. Голобородька [9], А. Добриніна [3], М. Згу-
ровського [4], А. Петренка [5], Н. Краус, К. Краус 
[10], П. Купріянського, А. Райкова, В. Сухомли-
на [3], Л. Устинова [6] та ін.

Водночас значна кількість проблем, таких як 
модель формування й управління цифровою 
освітою в Україні, зміст цифрових компетенцій, 
новітніх спеціальностей та цифрових профе-
сій, які може продукувати дана освіта, й зага-
лом становлення якісної цифрової віртуально-
реальної національного освітньої платформи 
в межах глобальної світ-системи, залишаються 
недостатньо розкритими. До того ж відсутнє чіт-
ке трактування категоріального ряду, що супро-
воджує розкриття змісту понять «цифрова ком-
петенція» та «освітні цифрові технології».

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розроблення автор-
ського бачення змісту актуальних цифрових 
компетенцій та визначення їхніх характерних 
особливостей. До завдань наукового дослі-
дження належать: необхідність визначення но-
вітніх цифрових професій, які є найбільш запи-
туваними на світовому ринку праці в провідних 
країнах світу; надання авторського розуміння 
економічних категорій «цифрова компетенція» 

й «освітні цифрові технології»; виявлення за-
вдань, що ставляться перед владою всіх рівнів 
економічної агрегації і потребують вирішення 
з метою прискореної цифровізації освіти.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Цифрова освіта – освіта, яка 
забезпечує інноваційні можливості комуніка-
цій, обміну знаннями, ідеями і досвідом між ви-
кладачем та студентом шляхом використання 
цифрових комп’ютерних технологій. Цифрові-
зація освіти – це не тренд, а спосіб розвитку, 
прогресу та переходу на новий цивілізаційний 
етап у середній і вищій школах. Зміст та мета, 
яку переслідують реформатори в ході цифро-
візації освіти, полягає у застосуванні програм-
ного забезпечення й ІТ-рішень, які зроблять 
навчання якісним і цікавішим, проживання 
у містах – комфортнішим, ведення бізнесу – 
легшим, та виведуть на якісно новий рівень 
взаємодію громади й влади.

Цифровізація освіти дає змогу інтенсифікува-
ти освітній процес, збільшити швидкість та якість 
сприйняття, розуміння і засвоєння знань. Уда-
лим результатом цифровізації освіти буде успіш-
не функціонування економіки в рамках «цифро-
вого трикутника», що представлений на рис. 1.

Основним ресурсом цифрової освіти є ін-
формація. Цифровізація освіти вже міняє тра-
диційну систему освіти у напрямі формування її 
нової якості. Це проявляється у такому:

- збільшується кількість віртуальних освіт-
ніх площадок;

- ВНЗ необов’язково бути великим, щоб 
успішно конкурувати;

- один і той самий електронний ресурс 
може бути використаний багато разів для на-
дання різних за змістом освітніх послуг;

 

Цифрове громадянство
(використання цифрових технологій у повсякденному 

житті для взаємодії один з одним, спілкування, 
перегляду цифрового контенту)

Цифрова творчість
(використання цифрових технологій 

для створення контенту, медіа, 
застосувань тощо)

Цифрове підприємництво
(використання цифрових 
технологій для бізнесу, 
професійної діяльності)

Рис. 1. Базова модель цифрового трикутника, що продукує цифрова освіта 
Джерело: (розробка авторів)
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- упровадження нових технологій в освіті та 
цифрових освітніх платформ для надання послуг.

Освітні цифрові технології дають змогу зро-
бити процес навчання мобільним, диференційо-
ваним, індивідуальним, цікавим та насиченим. 
При цьому освітні новітні технології не заміню-
ють викладача, а доповнюють його. Таким за-
няттям притаманні адаптивність, керованість, 
інтерактивність, поєднання індивідуальної та 
групової роботи, часова необмеженість навчан-
ня. Освітні цифрові технології відкривають пе-
ред викладачем нові можливості, дають змогу 
разом зі студентами отримувати задоволення 
від спілкування та пізнання в ході навчання.

Освітні технології дають змогу викладачу 
автоматизувати більшу частину своєї роботи, 
вивільняючи людський ресурс на пошук, спіл-
кування, індивідуальну роботу зі студентами, 
уможливлюють отримання миттєвого зворотно-
го зв’язку, поліпшують ефективність управління 
навчальним і дослідним процесами та освітою 
у цілому.

Серед компетенцій, які є базовими в резуль-
таті реформування системи освіти України, 
такі: грамотність; мовна компетентність; мате-
матична компетентність і компетентність у на-
укових технологіях, інженерії; цифрова компе-
тентність; особистісна, соціальна та навчальна 
компетентність; громадянська компетентність; 
компетентність культурної обізнаності та само-
вираження. Цифрова компетенція має низку 
структурних складників, якими повинен воло-
діти та вміти оперувати індивідуум у результаті 
успішної реалізації на практиці цифрової осві-
ти. Їх зміст подано в табл. 1.

Цифрова компетентність включає у себе 
впевнене, критичне та відповідальне викорис-
тання та взаємодію із цифровими технологіями 
для навчання, роботи й участі в суспільстві. Ін-
дивідууми мають розуміти, як цифрові техноло-
гії можуть підтримувати комунікацію, творчість 
та інноваційність, усвідомлювати їхні можли-
вості, обмеження, наслідки і ризики.

Особи, що володіють цифровими компе-
тенціями, повинні розуміти загальні принципи, 
механізми та логіку, що лежить в основі цифро-
вих технологій, які розвиваються, а також знати 
основи функціонування й використання різних 
пристроїв, програм і мереж [7].

Щоб реалізувати задум щодо становлення 
цифрової освіти в Україні та розширити перелік 
наявних компетенцій, потрібно вирішити низку 
завдань, серед яких:

- упровадження підходу з урахуванням 
компетентності, наскрізної (кросплатформової) 
цифрової компетентності, тобто коли вивчен-
ня предметів відбувається через використання 
цифрових технологій, у ході чого розвиваються 
й цифрові навички;

- збільшення частки та підвищення якості під-
готовки спеціалістів у сфері інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ): збільшення держав-
ного замовлення на підготовку ІКТ-спеціалістів, 
залучення до ІКТ-сфери дівчат і жінок;

- розроблення системи «соціального та 
інноваційного ліфтів» в ІКТ-сфері, у т. ч. ін-
формування школярів та студентів щодо мож-
ливого стажування й проходження практики 
в ІКТ-компаніях, стимулювання розвитку моло-
діжного ІКТ-підприємництва;

Таблиця 1
цифрові компетенції, що продукує цифрова освіта

цифрові компетенції Зміст та загальна характеристика цифрових компетенцій

Цифровий контент
Вміння змінювати, поліпшувати, використовувати цифровий контент для створення 
нового контенту; обізнаність щодо авторських прав та політики ліцензування відносно 
даних; уміння писати програмний код.

Вирішення проблем

Вміння вирішувати технічні проблеми, що виникають із комп’ютерною технікою, про-
грамним забезпеченням, мережами; вміння вирішувати потреби та знаходити відпо-
відні технічні рішення або кастимізувати цифрові технології до власних потреб; кре-
ативне користування; вміння самостійно визначати потребу в отриманні додаткових 
нових цифрових навичок.

Комунікація та взаємодія
Вміння спілкуватися, використовуючи цифрові технології; вміння ділитися інформацією, 
використовуючи цифрові технології; вміння контактувати із суспільством, користувати-
ся державними і приватними послугами завдяки використанню цифрових технологій.

Інформаційна грамот-
ність та грамотність щодо 
роботи з даними

Вміння шукати, фільтрувати дані; вміння оцінювати інформацію; вміння використову-
вати та управляти даними й цифровим контентом.

Безпека
Вміння захистити пристрої та контент, знання заходів безпеки, розуміння ризиків і за-
гроз; захист персональних даних і приватності; розуміння впливу цифрових технологій 
на екологію; знання та навички для збереження свого здоров’я.

Джерело: згруповано авторами на основі [2; 3; 7; 8]
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Держава та регіони

- вимірювання і сертифікація цифрових на-
вичок. Адаптація методології вимірювання та 
впровадження незалежної сертифікації рівня 
цифрових навичок відповідно до потреб ринку 
праці;

- гармонізація нормативно-правової бази, 
яка регулює сертифікацію цифрових навичок 
у державних службовців, педагогічних праців-
ників, інших верств, із міжнародними вимога-
ми, а також нормативної бази, що стосується 
додаткових нарахувань до заробітної плати за 
умов підтвердження цифрових компетенцій;

- оновлення державного класифікатора 
професій, тобто розроблення та затвердження 
переліку «цифрових» професій (на основі ви-
мог ринку праці, сучасних цифрових трендів), їх 
запровадження у закладах вищої освіти.

Серед сучасних «цифрових» професій, що 
є актуальними та запитуваними на світовому 
ринку праці в провідних країнах світу, варто 
назвати такі: оператор дронів, консультант із 
питань роботів, інженер сонячних електро-
станцій, спеціаліст із сонячних технологій, 
консультант із цифрової валюти, інженер із 
3D-друку, механік електромобілів, проекту-
вальник медичних роботів, аналітик дорож-
ніх даних, аналітик автотранспорту, дизай-
нер ігрофікації, естетист, шкільний дієтолог, 
персональний web-менеджер, ренатураліза-
тор, вірусний аналітик, аеробіолог, менеджер 
у сфері великих даних, спеціаліст з обслуго-
вування людей срібного віку, екодизайнер, 
цифровий мемуарист, герокінезіолог, місто-
планувальник, посол із культури компанії, 
міський фермер, аудитор екосистем, експерт 
зі спрощення, архітектор віртуальної реаль-
ності, цифровий бібліотекар.

Ключові зміни, які простежуються нині в укра-
їнські освіті, такі: виші не лише повинні забезпе-
чити навчальний процес, а й стати майданчи-
ком для створення інновацій, що неможливо без 
злиття з наукою і практикою; об’єднання ресур-
сів для реалізації спільних проектів, створення 
науково-освітніх on-line платформ; з’явилася 
змога вибудовування персоніфікованих освіт-
ніх траєкторій; розвиток рівневої системи тема-
тичних модулів; нарівні з традиційною освітою 
суспільство користується нетрадиційною, що 
можна пояснити зростанням їхніх компетенцій 
до інновацій [9; 10].

Набуває все більшого поширення дистанцій-
на форма навчання, чому сприяє розвиток ін-
формаційних технологій і комунікацій. Цифрові-

зація навчання дає змогу збільшити віртуальну 
мобільність студентів, дає можливість студен-
там університетів України навчатися в універси-
тетах інших країн та проходити там стажування. 
Цифровізація освітніх послуг в Україні дає змо-
гу гідно конкурувати в межах єдиного європей-
ського освітнього простору.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
У підсумку зазначимо, що цифрова освіта є ак-
селератором соціально-економічного життя 
суспільства у сучасному світі і здатна стрімко 
підвищити ВВП країни. Однак у цій справі не 
повинно бути пауз і парадоксів. Прагматизм ор-
ганізаційної та інституціональної дії разом із со-
ціальною відповідальністю повинні бути в осно-
ві інституціонального забезпечення цифрових 
компетенцій у сфері вищої освіти.

Інституціоналізація сучасного господарсько-
го порядку в напрямі становлення і розвитку 
цифрових компетенцій має враховувати осо-
бливості еволюції соціальних цінностей, які до-
мінують у господарському порядку сьогодення, 
і базуватися на якісному інституті освіти і креа-
тивних інноваторах.

Незважаючи на масштабність наукових 
здобутків, що вже є, все ж важливо провес-
ти в майбутньому дослідження, спрямовані 
на розроблення «дорожньої карти» цифрової 
трансформації освіти України, щоб на базі цьо-
го пізнання сформувати цифрове суспільство, 
для членів якого притаманні цифрові навики 
та вища освіта за новітніми спеціальностями. 
До того ж цифрова освіта повинна бути «інсти-
туціонально оформлена», тобто у вигляді стан-
дартів, норм і правил. А даний етап є досить за-
тяжним у часі та потребує долучення до нього 
великої кількості провідних науковців, дослідни-
ків та фахівців-практиків.
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