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У статті розкрито та проаналізовано основні шляхи формування цифрової 
компетентності майбутніх фахівців. Наведено інструменти та засоби розвитку 
цифрової компетентності: системи відкритої освіти, хмарні технології, 
науково-освітні інформаційні мережі, глобальні мережі освітян, технології 
електронного та дистанційного навчання, сучасні мобільні засоби, технології 
підтримки віртуальної навчальної діяльності, е-комунікацій, електронні ресурси, 
персоналізовані віртуальні середовища, спеціальні технології мобільного та 
змішаного навчання. 
Ключові слова: STEM-освіта, цифрова компетентність, відкриті освітні 
ресурси, дистанційна освіта, мобільне навчання. 
The author have described and analyzed the main ways of forming the digital 
competence of future specialists. The tools and means of development of digital 
competence have been presented. They are the open education systems, cloud 
technologies, scientific and educational information networks, global educational 
networks, electronic and distance learning technologies, modern mobile tools, 
technologies of support of virtual educational activity, e-communications, electronic 
resources, personalized virtual environments, special mobile and blended learning 
technologies. 
Key words: STEM Education, digital competence, Open Educational Resources 
(OER), distance education, mobile learning (m-learning). 

 
Модернізація освітніх систем високорозвинених країн на засадах STEM- 
освіти спричинена зародженням в їх економіках VI технологічного укладу. Вона 
передбачає фундаменталізацію освіти, формування у працівників здатності до 
науково-технічної творчості та винахідництва (National Network for Manufacturing 
Innovation (NNMI) Program Strategic Plan (2016); Science for a Sustainable Future 
(UNESCO, 2018), STEM Education Consultati on Report (2017)). При цьому в 
зазначених програмних документах наголошується, що тільки ті держави, що 
виявляться спроможними осучаснити національні системи освіти відповідно до 
аксіологічних імперативів цивілізаційного розвитку людства в ІІІ тисячолітті, 
зможуть побудувати потужну економіку й успішне громадянське суспільство. З 
огляду  на  зазначене  цілком  умотивованим  є  включення  до  проблемного  поля 



Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 12грудня 2019 року 

197

 

 

національних і зарубіжних досліджень питань щодо розвитку цифрової 
компетентності майбутніх спеціалістів. 
Сьогодні цифровізація освіти відкриває нові перспективи для будь-якої 
професійної сфери, оскільки дає можливість розширити контекст діяльності, 
організовувати міжнародну співпрацю, створювати віртуальні групи та спільноти, 
форуми та чати, забезпечувати доступ до матеріалів різних форматів – текстів, 
мультимедіа, телебачення, подкастів, можливості спілкуватися з носіями мови 
через різноманітні Інтернет-системи тощо. ЗВО несуть відповідальність за 
перетворення своїх студентів на активних «цифрових громадян», що у своє чергу 
потребує оновлення змісту освітніх програм, підвищення професійної 
майстерності викладачів для надання студентам відповідних послуг та ресурсів. 
До найбільш важливих інструментів і засобів розвитку цифрової 
компетентності належать такі: системи відкритої освіти, хмарні технології, 
науково-освітні інформаційні мережі, глобальні мережі освітян-новаторів, 
технології електронного та дистанційного навчання, сучасні мобільні засоби, 
спеціальні технології підтримки віртуальної навчальної діяльності, засоби 
підтримки е-комунікацій, електронні предметно-інформаційні ресурси, 
персоналізовані віртуальні середовища, спеціальні технології підвищення 
ефективності проектування та використання мобільних навчальних систем тощо. 
З огляду на те, що основним завданням сучасної освіти є сприяння особистості в 
самореалізації за допомогою створення умов для якісного навчання, одним із 
пріоритетів розробки дистанційних курсів є визначення критеріїв якості освіти [4, 
с. 5]. 
Особливу увагу необхідно приділяти інтегрованим освітнім проектам і 
дослідженням. При цьому під час роботи важливо забезпечувати дотримання 
таких вимог: активна взаємодія учасників (дискусії, дебати тощо); висока якість 
методичних матеріалів (рекомендації, посібники, глосарії та ін.); обґрунтованість і 
повнота структури навчального матеріалу, його відповідність вимогам 
навчальних стандартів, науковість, глибина та посильна складність змісту, ясність 
і чіткість викладення; адаптованість навчального матеріалу до рівня обізнаності 
студентів; достатній ступінь наочності навчального матеріалу, обґрунтованість 
використання мультимедійних засобів, динамічність медіаконтенту; можливість 
реалізації формувального та підсумкового оцінювання; стимулювання самостійної 
роботи студентів. 
Важливим критерієм якісної роботи викладача є врахування ним технічних 
особливостей електронного навчання, зокрема тривалості і складності підготовки 
та завантаження електронних матеріалів, необхідності опрацюванню е-портфоліо, 
блогів, форумів та інших рефлексивних засобів здійснення інноваційних підходів 
у реалізації дистанційного навчання. 
Вагоме значення має введення до навчальних планів підготовки бакалаврів і 
магістрів навчальних дисциплін, метою яких є формування та розвиток у 
студентів цифрової культури. Так, з 2018-2019 навчального року в Харківському 
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди в межах 
навчальної дисципліни «Педагогіка» введено змістові модулі «Засоби цифрової 
підготовки» для бакалаврів та «Кібербезпека в освіті» для магістрів. Студентам 
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пропонуються тематики лекційних та практичних занять: «Цифрове 
громадянство», «Цифрова грамотність та цифрова компетентність», «Мережеві 
можливості для навчання», «Основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні 
та світі», «Кібербезпека інформаційних технологій та систем», «Кібербезпека в 
системі освіти» тощо [1]. 

Очікувані результати курсу включають: 
 наявність знань щодо теорії цифрового покоління, розуміння 

особливостей змін мислення, уваги й пам’яті у цифрового покоління; знання 
структури цифрової грамотності, розуміння специфіки цифрового споживання, 
цифрової безпеки, цифрової компетентності; знання видів інтернет-комунікації, 
видів ризиків в Інтернеті, розуміння особливостей цифрової поведінки 
особистості; знання споживчих можливостей і ризиків Інтернет-шопінгу; 
напрямків досліджень цифрової грамотності в Україні та за кордоном; 

 сформованість умінь щодо: 1) аналізу структури цифрової грамотності; 
проведення SWOT-аналіз цифрової грамотності, аналізу цифрової безпеки, 
сильних та слабких сторін, ризиків для користувачів, аналіз практичних ситуацій 
інтернет-комунікації; володіння цифровою грамотністю, самомотивацією щодо 
оновлення практичних умінь використання нових навчальних програм; 2) аналізу 
наукових статей; дослідження проблемних ситуацій та засобів їх вирішення 
(ментальні карти, Smart-діаграми тощо); 3) моделювання структури цифрової 
грамотності, проектування принципів цифрового громадянства, поточного 
прогнозу розвитку цифрового суспільства, цифрового навчання; проектування 
алгоритмів розв’язування задач цифрової комерції, навчання, комунікації; оцінка 
практичних ситуацій цифрової взаємодії учнів, можливостей цифрової комерції, 
оцінка ризиків і ситуацій цифрової агресії — тролінг і кібербулінгу, створення 
ліній допомоги. 
На лекційних та практичних заняттях використовуються кейс метод, метод 
мозкової  акати,  методи  критичного  мислення  (сенкан,  кубування,  метод  прес, 
«шість капелюхів» тощо). 
На кафедрі інформаційних технологій заплановано проведення інноваційних 
проектів: 

1. Впровадження відкритих ресурсів в освіту (завданням проекту є перехід 
до екосистеми персоналізованої освіти на основі відкритих освітніх ресурсів.). 
Очікувані результати: готовність педагогічних кадрів до інтеграції в освітній 
простір е-ресурсів (відео- та фотохостинги, музеї, бібліотеки тощо) та MOOCs 
(масових онлайн відкритих курсів), реалізації ігрових підходів щодо 
інклюзивного навчання, гейміфікації, перспективам розбудови STEM, STEAM, 
SMART та дизайн-освіти. 

2. Науково-методичні основи розвитку електронної педагогіки (проект 
спрямований на створення єдиного електронного освітнього середовища 
університету, що дозволить забезпечити новий рівень інформаційної підтримки 
навчального процесу). Очікувані результати: підвищення ефективності підготовки 
педагогічних кадрів відповідно НУШ та європейських вимог. 

3. Формування цифрової компетентності майбутнього вчителя (проект 
спрямований на організацію  інноваційних  заходів  щодо формування цифрової 
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компетентності студентів 1-2 курсів: створення дистанційних курсів, проведення 
вебінарів, інтернет-конференцій та майстер класів). Очікувані результати: 
вдосконалення цифрової підготовки викладача педагогічного університету до 
застосування сучасних засобів технічного і програмного забезпечення у науково- 
дослідній та викладацькій діяльності для різних профілів освітніх програм, 
зокрема: засобів безпечного кіберпростору; опрацювання текстової, числової та 
графічної інформації (МО, Google), мультимедійних освітніх ресурсів; засобів 
ефективної інтелектуальної діяльності (інтелект-карти, інфографіка, керування 
контенту тощо) у персоналізованій навчальній мережі. 
У зв’язку з тим, що цифровий технологічний прогрес вимагає абсолютно 
іншого рівня компетентності від майбутніх фахівців, однією зі значущих 
компетентностей є цифрова, яка поєднує в собі цілий ряд спеціальних умінь та 
навичок,  що  сприяють  підвищенню  якості  процесу  навчання  за  допомогою 
«вдалого» застосування цифрових технологій у майбутній діяльності. 
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