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Ïîñòàíîâêà ïèòàííÿ. Öèôðîâ³çàö³ÿ îñâ³òè
ñüîãîäí³ – öå îäèí ³ç ïð³îðèòåò³â Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³
íàóêè Óêðà¿íè ó ðîçâèòêó ìîæëèâîñòåé äèñòàíö³éíîãî
íàâ÷àííÿ. Òîìó êëþ÷îâèìè çàâäàííÿìè º
âïðîâàäæåííÿ Êîíöåïö³¿ öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿
îñâ³òè ³ íàóêè, çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â îñâ³òè öèôðîâîþ
³íôðàñòðóêòóðîþ, ðîçâèòîê Âñåóêðà¿íñüêî¿ øêîëè
îíëàéí, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ öèôðîâî¿ êîìïåòåíòíîñò³
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â [4].

Öèôðîâ³ òåõíîëîã³¿ ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ïîñ³äàþòü
çíà÷íó ðîëü ñàìå â ãàëóç³ îñâ³òè. Âîíè çàáåçïå÷óþòü
¿¿ äîñòóïí³ñòü òà â³äêðèò³ñòü, ïîêðàùóþòü ÿê³ñòü
íàâ÷àííÿ. À öå, ó ñâîþ ÷åðãó, âèìàãàº â³ä ïåäàãîã³â
ï³äâèùåííÿ öèôðîâî¿ êîìïåòåíòíîñò³. Çàâäÿêè
ñòð³ìêîìó, ìàñøòàáíîìó ðîçïîâñþäæåííþ öèõ
òåõíîëîã³é âèíèêàº ïåðåáóäîâà ìåòîä³â íàäàííÿ ÿê³ñíî¿
îñâ³òè. Âïðîâàäæóþòüñÿ äèñòàíö³éí³ ñèñòåìè ðîáîòè,

äîáèðàþòüñÿ íåîáõ³äí³ òåõíîëîã³¿ òà ðåñóðñè,
ôîðìóºòüñÿ ñïðèÿòëèâå ñåðåäîâèùå äëÿ íàâ÷àííÿ.
Öèôðîâà òðàíñôîðìàö³ÿ íåîáõ³äíà òà îïåðàòèâíà, áî
ìîëîäü çàñòîñîâóº ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³
òåõíîëîã³¿ íå ëèøå â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, à é ó ñôåð³
ñîö³àë³çàö³¿ òà êîìóí³êàö³¿.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Çàêëàäó îñâ³òè
äëÿ êîíêóðåíòíî¿ ïåðåâàãè ó ñôåð³ îñâ³òí³õ
êîìïåòåíö³é ïîòð³áíî ñâîº÷àñíî âïðîâàäæóâàòè íîâ³
òåõíîëîã³¿ òà áóòè ãîòîâèì äî çíà÷íèõ çðóøåíü ó á³ê
çàòðåáóâàíî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè ìàéáóòíüîãî, ³ öÿ
òåíäåíö³ÿ áóäå íàðîñòàòè ç êîæíèì ðîêîì.

Òîìó íåîáõ³äíîþ º àäàïòàö³ÿ ñó÷àñíî¿ ñèñòåìè
îñâ³òè äî âèìîã ÷àñó òà î÷³êóâàíü ìîëîä³ ñàìå ÷åðåç
ìàñîâå é åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³éíèõ
îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é ³ äèäàêòè÷íèõ ìîäåëåé,
çàñíîâàíèõ íà ñó÷àñíèõ ²ÊÒ [3], ÷åðåç öèôðîâó

Ðèñóíîê 1. Ñòðàòåã³ÿ öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ îñâ³òè ³ íàóêè
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òðàíñôîðìàö³þ äëÿ ñïðîùåííÿ, àâòîìàòèçàö³¿ òà
çðó÷íîñò³  êîðèñòóâà÷³â.

ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ââàæàº öèôðîâó ãðàìîòí³ñòü
(öèôðîâó êîìïåòåíòí³ñòü) îäí³ºþ ç âîñüìè îñíîâíèõ
ñïðîìîæíîñòåé äëÿ ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³.

Çà êðà¿íàìè, äå çíèêíóòü ïåðåøêîäè ì³æ ëþäüìè,
ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè é òåõíîëîã³ÿìè, äå ãðîìàäÿíè
çìîæóòü áóòè åôåêòèâíèìè òà êðåàòèâíèìè íåçàëåæíî
â³ä òîãî, äå âîíè çíàõîäÿòüñÿ, – ìàéáóòíº [2].

Îñîáëèâî àêòóàëüíîþ ñòàëà öÿ ïðîáëåìà ï³ä ÷àñ
âèìóøåíîãî ïåðåõîäó íà äèñòàíö³éíó ôîðìó

íàâ÷àííÿ, çóìîâëåíó ïîøèðåííÿì COVID-19. Ñàìå
ïàíäåì³ÿ â³äêðèëà ïðîáëåìè ó ôóíêö³îíóâàíí³
ñèñòåìè îñâ³òè é àêòóàë³çóâàëà ïîòðåáó ¿¿ âèâàæåíî¿
öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ [3]. À çàðàç, êîëè íàøà
êðà¿íà ïåðåæèâàº íàéñêëàäí³øó ñòîð³íêó ñâîº¿
³ñòîð³¿, – öå ñòàëî ïðîñòî íåîáõ³äíèì.

Òîìó ñó÷àñí³ ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè ïîâèíí³
ìàéñòåðíî âîëîä³òè öèôðîâèìè êîìïåòåíòíîñòÿìè òà
ïîñò³éíî ¿õ óäîñêîíàëþâàòè.

Ìîæåìî âèîêðåìèòè ï’ÿòü íàéâàæëèâ³øèõ
ñêëàäîâèõ öèôðîâèõ êîìïåòåíö³é (ðèñ. 2).

Ðèñóíîê 2. Îñíîâí³ áëîêè öèôðîâèõ êîìïåòåíö³é [2]
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Ïîêðàùèòè ï³äãîòîâêó îñâ³òÿí äî åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ öèôðîâèõ ðåñóðñ³â ó ïðîôåñ³éí³é
ä³ÿëüíîñò³ äîïîìàãàº ï³ñëÿäèïëîìíà ïåäàãîã³÷íà
îñâ³òà. Ñàìå âîíà çàáåçïå÷óº çàïèò äåðæàâè ùîäî
ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³îíàë³çìó ïåäêàäð³â, ÿê³ ìîæóòü
îá³çíàíî é â³äïîâ³äàëüíî âèêîíóâàòè ïðîôåñ³éí³
îáîâ’ÿçêè, çàïðîâàäæóâàòè ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿ â
îñâ³òí³é ïðîöåñ. ÏÏÎ òàêîæ çàäîâîëüíÿº ³íäèâ³äóàëüí³
îñâ³òí³ ïîòðåáè â÷èòåë³â ó ïðîôåñ³éíîìó òà
îñîáèñò³ñíîìó çðîñòàíí³. Âèêîðèñòàííÿ öèôðîâèõ
òåõíîëîã³é íà êóðñàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïîòðåáóº
âðàõóâàííÿ íèçêè ¿õ îñîáëèâîñòåé (ðèñ. 3) [1].

Ìîæíà âèîêðåìèòè êëþ÷îâ³ íàïðÿìè çàñòîñóâàííÿ
öèôðîâèõ òåõíîëîã³é ï³ä ÷àñ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó â
çàêëàäàõ ÏÏÎ (ðèñ. 4) [1].

Ðèñóíîê 4. Íàïðÿìè âèêîðèñòàííÿ öèôðîâèõ òåõíîëîã³é

Çàñòîñóâàííÿ öèõ òåõíîëîã³é ó ï³ñëÿäèïëîìí³é
îñâ³ò³ îð³ºíòîâàíî íà ³íäèâ³äóàë³çàö³þ íàâ÷àííÿ â
óìîâàõ êîëåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ìåæàõ ºäèíîãî
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó. Çàâäÿêè öüîìó êîæåí ñëóõà÷ êóðñ³â
çàëó÷àºòüñÿ äî àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [1].

Íàïðÿìè ðîçâèòêó ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é ñïîíóêàþòü
âèêëàäà÷³â âèêîðèñòîâóâàòè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ öèôðîâ³
òåõíîëîã³¿ (ÖÒ), à òàêîæ îñâîþâàòè ïëàòôîðìè ìàñîâèõ
â³äêðèòèõ îíëàéí-êóðñ³â (àíãë. Massive open online courses,
MOOC). Òàêå ð³çíîñòîðîííº çàñòîñóâàííÿ ÖÒ ñïðèÿº
ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñëóõà÷³â, à òàêîæ
ñïîíóêàº äî ðîçâèòêó äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â.

À öå, ó ñâîþ ÷åðãó, äîïîìàãàº ñòâîðåííþ íîâî¿
äèäàêòè÷íî¿ òà ìåòîäè÷íî¿ áàçè ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â îñâ³òè,
êîòðà â³äïîâ³äàº âèìîãàì öèôðîâ³çàö³¿. Ðåçóëüòàòîì

Ðèñóíîê 3. Îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ öèôðîâèõ òåõíîëîã³é
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º çàñâîºííÿ öèôðîâèõ êîìïåòåíòíîñòåé  íàáîðó âì³íü ³
çíàíü, íåîáõ³äíèõ äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿì
öèôðîâèõ òåõíîëîã³é. Òàê³ êîìïåòåíòíîñò³ âêëþ÷àþòü ó
ñåáå íàâè÷êè ðîáîòè ç ïðèêëàäíèìè ïðîãðàìàìè,
öèôðîâèì îáëàäíàííÿì, öèôðîâîþ ³íôîðìàö³ºþ (ïîøóê,
ïåðåòâîðåííÿ, ïåðåäàííÿ, âêëþ÷åííÿ äî íîâîãî ìàñèâó
³íôîðìàö³¿), íàâè÷êè êîìóí³êàö³¿ ó öèôðîâîìó
ñåðåäîâèù³, ñòâîðåííÿ âëàñíèõ öèôðîâèõ ïðîäóêò³â òà ³í.

Îòæå, öèôðîâå ïåðåòâîðåííÿ â îñâ³ò³ ïîâèííî
ïî÷èíàòèñÿ ç ïåäàãîã³â, òîìó ùî ëèøå â÷èòåëü, ÿêèé
âîëîä³º öèôðîâèìè îñâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè òà «öèôðîâèì»
ìèñëåííÿì, ìîæå äîáðå ï³äãîòóâàòè ó÷íÿ. Äëÿ öüîãî
ïåäàãîãó ïîòð³áíî âîëîä³òè ÿê çàãàëüíîþ òåõí³÷íîþ ³
òåõíîëîã³÷íîþ êîìïåòåíòíîñòÿìè, òàê ³ ñó÷àñíèìè
³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèìè òåõíîëîã³ÿìè. Áî ñàìå
âîíè ïîòð³áí³ äëÿ òåõí³÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ îñâ³òíüîãî ïðîöåñó
â äèñòàíö³éí³é ôîðì³. Ñþäè ìîæíà âêëþ÷èòè íàâè÷êè
ðîáîòè â åëåêòðîííîìó ñåðåäîâèù³ íàâ÷àííÿ,
êîðèñòóâàííÿ ïðîãðàìàìè äëÿ àóä³î- òà â³äåîêîíôåðåíö³é,
ïðîãðàìàìè äëÿ ñòâîðåííÿ åëåêòðîííèõ íàâ÷àëüíèõ
ìàòåð³àë³â (ãðàô³÷íî¿, çâóêîâî¿ òà â³äåî³íôîðìàö³¿).

Â Óêðà¿í³ ïèòàííÿ ðîçâèòêó öèôðîâî¿ îá³çíàíîñò³
ïåäàãîã³â º äóæå íàãàëüíèì. Çîêðåìà, Ì³í³ñòåðñòâî
öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ îïðèëþäíèëî äëÿ ãðîìàäñüêîãî
é åêñïåðòíîãî îáãîâîðåííÿ ìåæ³ öèôðîâî¿
êîìïåòåíòíîñò³ äëÿ ïåäàãîã³÷íèõ òà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â, ÿêà îïèðàºòüñÿ íà ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè
öèôðîâî¿ äîñâ³ä÷åíîñò³ äëÿ îñâ³òÿí òà º íàñë³äêîì

äîñë³äæåíü ì³æíàðîäíèõ ïðîºêò³â Åðàçìóñ+ «Ðàìêîâà
ñòðóêòóðà öèôðîâèõ êîìïåòåíòíîñòåé äëÿ óêðà¿íñüêèõ
â÷èòåë³â òà ³íøèõ ãðîìàäÿí» (dComFra), «Ìîäåðí³çàö³ÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ âèùî¿ îñâ³òè ç âèêîðèñòàííÿ ³ííîâàö³éíèõ
³íñòðóìåíò³â âèêëàäàííÿ» (MoPED), íàïðàöþâàííÿ
ðîáî÷èõ ãðóï Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.

Ö³ ìåæ³ ìàþòü ñòàòè ³íñòðóìåíòîì äëÿ ôîðìóâàííÿ
îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â, ó òîìó ÷èñë³ ïðîôåñ³éíèõ, ðîçðîáêè
îñâ³òí³õ ïðîãðàì äëÿ ï³äãîòîâêè òà ïîäàëüøîãî
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, à òàêîæ äëÿ ñàìîîñâ³òè
ïåäàãîã³÷íèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. ̄ õ ùå
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè äëÿ îö³íþâàííÿ öèôðîâî¿
êîìïåòåíòíîñò³, ó òîìó ÷èñë³ ï³ä ÷àñ àòåñòàö³¿, äëÿ
ïîêðàùåííÿ ñòàíäàðò³â ñåðòèô³êàö³¿, ôîðìóëþâàííÿ
âèìîã ùîäî ð³âíÿ âîëîä³ííÿ öèôðîâîþ îá³çíàí³ñòþ â
ïîñàäîâèõ îáîâ’ÿçêàõ ï³ä ÷àñ íàéìó ïåðñîíàëó òîùî.

Òàêèé ïîðÿäîê íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíèé íà âåëèêó
ñàìîñò³éíó ï³çíàâàëüíó ä³ÿëüí³ñòü çäîáóâà÷³â îñâ³òè, ùî
ñïðèÿòèìå ¿õíüîìó ³íòåëåêòóàëüíîìó òà òâîð÷îìó
ðîçâèòêîâ³ [3].

Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ öèôðîâà ï³ñëÿäèïëîìíà îñâ³òà
ìàº ÿê ñâî¿ ïåðåâàãè, òàê ³ íåäîë³êè (òàáë. 1) [2].

Âèñíîâêè. Çàâäÿêè öèôðîâ³çàö³¿ íàâ÷àííÿ
îíîâëþºòüñÿ ì³ñ³ÿ çàêëàä³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿
ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè. ¯¿ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òà
øâèäê³ñòü óïðîâàäæåííÿ öèôðîâèõ òåõíîëîã³é ó
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè çàëåæàòèìå
â³ä óñï³øíîãî âèð³øåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïðîáëåì.
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Òàáëèöÿ 1
Öèôðîâ³çàö³ÿ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè

(ïåðåâàãè òà íåäîë³êè)

Переваги Недоліки 
1. Персоніфікація. Слухач курсів підвищення кваліфікації, використовуючи 
технології цифрового навчання, може самостійно визначити: швидкість вивчення 
навчального матеріалу; коли він хоче проходити навчання; які саме розділи 
навчального матеріалу і в якій послідовності йому необхідно вивчити. 
2. Можливість проходження навчання без відриву від виробництва. 
3. Можливість комбінування навчального вмісту куратором-тьютором, 
викладачем-тьютором для формування різноманітних навчальних програм, 
адаптованих під конкретного слухача. 
4. Для викладача – можливість отримати набагато більше інформації, необхідної 
для оцінки знань, навичок і вмінь слухачів. У тому числі: час витрачається  
на питання, кількість спроб, питання або завдання, які викликали найбільші 
труднощі, і т. д. Наявність такої інформації дозволяє набагато гнучкіше керувати 
освітнім процесом. 
5. Вартість. Незважаючи на необхідність високих початкових інвестицій, 
навчання, яке проводиться з використанням технологій електронного навчання, 
виявляється значно дешевшим порівняно з традиційним очним. 
6. Використання широкого діапазону різноманітних засобів навчання. 
7. Можливість його використання для навчання осіб, які мають обмежені можливості. 
8. Надання доступу до якісного навчання особам, які не мають можливості 
навчатися у традиційній очній формі (наприклад, у місці їх проживання немає 
закладу освіти з якісним інтернетом). 
9. Побудова ефективної системи управління навчанням 

1. Складність внесення оперативних змін, у випадку 
якщо навчання вже почалося. 
2. Необхідність формування додаткової мотивації у 
слухачів, які навчаються з використанням технологій 
цифрового навчання, порівняно з іншими формами. 
3. Необхідність високих інвестицій при побудові 
середовища цифрового навчання.  
4. Висока залежність від технічної інфраструктури. 
Збій в інфраструктурі може призвести до зниження 
ефективності чи взагалі зриву навчання. 
5. Відсутність достатньої кількості фахівців у закладі 
післядипломної педагогічної освіти у сфері 
технологій цифрового навчання. 
6. Високі інвестиції на внесення змін у навчальний 
вміст 


