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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

А.В. Черненко 

здобувачка третього рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків 

Зо останній рік пандемія привела до найбільшого за всю історію збою у 

функціонуванні системи освіти. На даний момент системи освіти в усьому світі 

вживають заходів щодо організації освітнього процесу в умовах карантину, а 

саме впровадження дистанційної форми навчання.  

Одночасно, поряд з очевидними викликами і проблемами, дистанційна 

форма навчання надає широкий спектр можливостей та перспектив для зміни і 

вдосконалення освітніх систем. 

Згідно з Положенням про дистанційну освіту, «дистанційне навчання − це 

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 

процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [2].  

З огляду на те, що реалізація дистанційної форми навчання відбувається 

на основі використання ІКТ, слід виокремити інформаційно-цифрову 

компетентність як важливу складову для успішного впровадження нового 

формату навчання.  

У 2016 році представлено проєкт нового освітнього стандарту «Нова 

українська школа» [1]. До понятійного апарату цього документу, відповідно до 

сучасних вимог, включено ключові компетентності та наскрізні вміння 

вчителів. Однією з ключових серед груп компетентностей виділено 

інформаційно-цифрову. 

У документі зазначено, що «інформаційно-цифрова компетентність 

включає інформаційну й медіа-грамотність, основи програмування, 

алгоритмічне мислення, уміння працювати з базами даних, навички безпеки в 

Інтернеті та кібербезпеці, розуміння етики роботи з інформацією (авторське 

право, інтелектуальна власність тощо), а також використання ІКТ для роботи з 

інформацією». [1, c.11].  

Таким чином, кроком до формування інформаційно-цифрової 

компетентності є впровадження емпіричних методів констатації педагогічної 

діяльності, а саме вивчення цифрових продуктів діяльності учасників 

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.  
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Для забезпечення педагогічної діяльності використовується як 

спеціалізована інфраструктура, так і деякі «повсякденні» цифрові сервіси, що 

набули широкого поширення в останні роки. Фахівці ЮНЕСКО, у зв'язку з цим, 

пропонують таку класифікацію цифрових продуктів організації дистанційного 

навчання, зокрема: 

− ресурси, що забезпечують психосоціальну підтримку учасників 

освітніх відносин в умовах пандемії; 

− керуванням цифровими навчанням (Google classroom, Moodle, 

Blackboard, Canvas); 

− додатки для навчання на базі мобільних пристроїв; 

− програми з розширеною оффлайн-функціональністю; 

− масові відкриті онлайн-курси; 

− сервіси самонавчання; 

− електронні рідери; 

− програми, що забезпечують можливість спільної роботи в режимі 

онлайн (Skype, Zoom та інші); 

− інструменти для створення цифрового навчального контенту і 

численні електронні бази навчальних матеріалів [3].  

Таким чином, застосування цифрових продуктів діяльності учасників 

освітнього процесу в умовах дистанційного навчання надає можливості 

вдосконалення цілей, змісту, методів, організаційних форм, технологій, засобів 

підготовки, а також виступають одним з показників формування інформаційно-

цифрової компетентності педагога. 

Тому запорукою успішної реалізації дистанційної форми навчання є 

формування інформаційно-цифрової компетентності педагога.  

При цьому важливо розуміти, що формування інформаційно-цифрової 

компетентності в умовах дистанційного навчання завдяки використанню 

цифрових продуктів діяльності педагогів вимагає: системного вивчення 

досвіду; оцінки ефективності застосування цих продуктів; розробки критеріїв і 

показників ефективного застосування різних цифрових продуктів у 

педагогічній діяльності. 
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