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Abstract. The Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.0:
Digital Competence Framework for Citizens), presented by the European
Commission in 2016 and modernized in 2017 (DigComp 2.1) is supplemented
with examples of application in different European countries, is described.
Today, the Digital Competence Framework for Citizens 2.0 and 2.1 is one of
the latest modern European strategic documents developed by the European
community of countries that create educational standards and educational
technologies. The need to have digital competence as a teacher is today a
personal, professional need and challenge in a rapidly evolving technology.
It is important for modern educational reforms to meet this need through
a system of professional development, taking into account the need for lifelong
learning. Acquaintance with the achievements of the European community,
with the Digital Competence Framework for Citizens will contribute to a
holistic vision of this category and progress towards the formation of this
important key human capacity. Descriptors of learning outcomes in the field of
digital competence are described. Prospects for further research are identified,
which are the use of the Digital Competence Framework for citizens in the field
of educational policy and in practice in educational institutions.
Keywords: competence, digital competence, digital competence
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1 Вступ
Постановка проблеми. Сьогоднi в цифрову еру, перiод бурхливого
розвитку технологiй, впливу на економiку, полiтику, навчання та
щоденне життя засобiв масової iнформацiї, Iнтернету та технологiй
обiзнанiсть та компетентнiсть з цифровими засобами та можливостями
є ключовими для сучасної людини. З цим пов’язано навчання
особистостi, її розвиток, вибудовування успiшної життєвої траєкторiї.
Останнi тенденцiї в сферi цифрових засобiв та технологiй пов’язанi
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з такими поняттями сучасного свiту, як, цифрове громадянство
(Digital ctiizenship), цифровi споживачi (Digital consumers), цифрове
врядування (Difital governance), електронна торгiвля (e-commerce),
електронна безпека (cyber security), Iнтернет речей (Internet of things),
Iнтернет iграшок (Internet of toys), та iн. В перелiчених умовах
таких сучасних викликiв молодь має бути впевнена у своїй цифровiй
компетентностi та спрямовувати її на власний розвиток i становлення
в життi.
Європейськi органiзацiї та iнституцiї, серед яких — Європейський
дослiдницький центр (JRS ) — оголосили стратегiю виконання та
пiдтримки низки дослiджень й iнiцiатив пiд назвою «Навчання та
навички у цифрову еру» (Learning and Skills for the Digital Era) [7].
Останнi покликанi створити iнструменти для рiзних категорiй
спецiалiстiв з метою узагальнення свiтового i європейського досвiду
опанування навичками використання IКТ у навчаннi та працi. Такi
компетентностi та якостi людини, як творчiсть, пiдприємливiсть, вмiння
навчатися, цифрова компетентнiсть та iншi навички та компетентностi
ХХI ст. стають все важливiшими для розвитку iнновацiй, становлення
та участi особистостi в цифровому суспiльствi та економiцi. Для освiтян
важливо знати, як описувати згаданi категорiї, як вони пов’язанi
мiж собою, якi технологiї потрiбно застосовувати та як виявляти й
оцiнювати їхнiй рiвень впродовж життя людини.
У Концепцiї Нової української школи та Законi про освiту
(2017) наголошено на потребi володiння iнформацiйно-цифровою
компетентнiстю як ключовою рисою сучасного громадянина [1–3].
Тож система освiти в нашiй державi нацiлена на те, щоб молодь
вивчала сучаснi IКТ, пiдвищувала свою обiзнанiсть у сферi цифрових
технологiй.
Водночас, швидкий розвиток цифрового свiту спричиняє певну
кризу постiйного оновлення навчальної бази та знань для вчителiв
та учнiв, шкiльного середовища. Iснує кiлька важливих чинникiв,
що впливають на цi процеси: несистематично оновлюється арсенал
сучасних засобiв навчання (в тому числi цифрових) у шкiльнiй освiтi;
не придiляється достатньої уваги створенню та пiдтримцi цифрового
навчального середовища закладiв освiти; вчителi тих предметiв,
що не належать до сфери точних наук, недостатньо обiзнанi та
недостатньо застосовують цифровi засоби й технологiї для професiйної
дiяльностi й пiдвищення власної квалiфiкацiї. Саме в останньому
аспектi важливо розглянути можливостi та перспективи розвитку
цифрової компетентностi.
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Насамперед розглянемо документ, що окреслює Європейську
рамку цифрової компетентностi людини (далi — Рамку), яку можуть
застосовувати всi учасники навчального процесу: вiд учнiв — до
вчителiв, вiд батькiв — до тих, хто розробляє освiтню полiтику
держави. Згадана Рамка є продуктом спiльної дiяльностi мiжнародних
органiзацiй та рiзноманiтних авторiв — експертiв, науковцiв, учителiв,
представникiв громадянського суспiльства. Пiдґрунтям створення
цього документа стали консультацiї та досвiд шкiльної освiти багатьох
країн, де було зiбрано навчальнi практики з питань формування
цифрових навичок та компетентностi сучасного учня та дорослого
з точки зору, як можна їх застосувати в сучасному свiтi цифрових
технологiй.
Автори та розробники Рамки цифрової компетентностi людини
з’ясували, що сьогоднi немає чiтко усталеного визначення здатностi
людини використовувати IКТ. Тож пропонують оперувати поняттям
«цифрова компетентнiсть», яке синонiмiчне «iнформацiйно-цифровiй»,
«iнформацiйно-комунiкацiйнiй» та iншим визначенням, що окреслюють
здатнiсть людини застосовувати IКТ у життi, навчаннi та працi,
постiйно оновлювати її впродовж життя. Кожна нова ера технологiчних
та освiтнiх реформ надає нового звучання цiй здатностi — тобто
компетентностi.
Питанням формування й розвитку цифрової грамотностi та
iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi людини присвячено
працi вiтчизняних дослiдникiв В. Бикова, В. Петрук, Л. Пєтухової,
С. Сисоєвої, О. Сороко, О. Спiрiна. Проблеми оцiнювання iнформацiйнокомунiкацiйної компетентностi дослiджували О. Гриценчук, I. Iванюк,
С. Литвинова, I. Малицька, Н. Морзе, М. Лещенко, О. Кравчина та
iн. [4].
Метою статтi є опис Європейської рамки цифрової компетентностi
та її дескрипторiв у контекстi сучасної реформи освiти та викликiв
сьогодення, окреслення напрямiв використання рамки.

2 Результати
Мiжнароднi експерти застосовують поняття «цифрова грамотнiсть»,
як умiння людини орiєнтуватись у цифровому середовищi. У 2004 р.
вiце-президент Європейської комiсiї Нелi Крус застосувала термiн
«нова грамотнiсть» (англ. the new literacy) для опису майстерностi
особи в опануваннi цифровими (iнформацiйно-комунiкацiйними)
технологiями. На її думку, свiт он-лайн є великою частиною того, що
ми робимо сьогоднi, адже компетентностi та навички в сферi IКТ
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стають головними на ринку працi. Цифрову компетентнiсть вбачають
у свiдомому та критичному використаннi технологiй цифрового
суспiльства (англ. Information Society Technology (IST)) для працi,
вiльного часу i спiлкування [5]. Бути грамотним, з точки зору
застосування цифрових технологiй, є завданням освiти ХХI ст. Саме
в контекстi нових реформ освiти в Українi, вiдображених у планi
дiй на 2017–2019 рр., згаданий документ є важливим орiєнтиром.
Його розробив Об’єднаний дослiдницький центр (ОДЦ) Європейської
Комiсiї як науковий проект на основi консультацiй i активної спiвпрацi
iз широким колом зацiкавлених сторiн у вiдповiдь на запит суспiльства
щодо спiльного еталонного рамкового орiєнтиру, який дав би змогу
зрозумiти значення поняття «цифрова компетентнiсть» з огляду на
глобалiзацiйнi процеси та розвиток технологiй.
Цифрова компетентнiсть вимiрюється у громадян на рiзних рiвнях
для визначення вiдповiдностi умовам навчання та працi. Наприклад,
європейська мережа EUROPASS, призначена для всiх, хто створює
власне портфолiо у європейському форматi, пропонує дотримуватися
стандартiв цифрової компетентностi, де ключовими складовими є
здатнiсть особи здiйснювати:
• iнформацiйно-комунiкацiйнi процеси (використовувати, порiвнювати, класифiкувати, накопичувати, вiдтворювати);
• комунiкацiю (спiлкуватися за допомогою рiзних засобiв, спiвпрацювати, обмiнюватися iнформацiєю);
• створення контенту (розробляти цифровi тексти, вiдео-, аудiофайли, форматувати та редагувати тексти, застосовувати базовi
мови програмування, використовувати лiцензiї та копiрайти);
• безпечне користування (вмiти захищати iнформацiю, економно
використовувати енергiю, iдентифiкувати небезпечнi файли та
сайти, розумiти негативнi та позитивнi впливи IКТ, вмiти уникати
небезпеки в цифровому середовищi);
• розв’язання проблем (вмiти вирiшувати технiчнi та технологiчнi
проблеми, використовуючи рiзнi програмнi засоби, оновлювати й
поповнювати програмнi продукти та ресурси) [9].
У 2016 р. Європейська комiсiя запровадила так звану Рамку
цифрової компетентностi для громадян (скорочена назва — DigComp),
(DigComp 2.0: Digital Competence Framework for Citizens) [10], а у
2017 р. її було оновлено та представлено на конференцiї у Брюсселi
пiд назвою «Рамка цифрової компетентностi для громадян: вiсiм
∼ 28 ∼

Educational Dimension. 2020. Issue 3 (55)

рiвнiв майстерностi з прикладами використання» (DigComp 2.1:
Digital Competence Framework for Citizens) [8]. Сьогоднi — це один iз
найсучаснiших європейських стратегiчних документiв, розроблених
європейською спiльнотою країн, якi створюють освiтнi стандарти.
Рамка цифрової компетентностi 2.0 включає такi рiвнi: базовий
користувач, незалежний користувач, професiйний користувач. Вона
окреслює п’ять сфер цiєї компетентностi: iнформацiя та цифрова
грамотнiсть, комунiкацiя та спiвробiтництво, створення цифрового
контенту, безпечнiсть, вирiшення проблем.
Рамка 2.1 мiстить дескриптори з восьми рiвнiв майстерностi.
Такi вiсiм рiвнiв майстерностi кожної компетентностi було визначено
у формi результатiв навчання (з використанням дiєслiв дiї, за
таксономiєю Блума) за допомогою формулювання Європейської
системи квалiфiкацiй (EQF ). Крiм того, опис кожного рiвня мiстить
знання, вмiння та навички, описанi в одному дескрипторi для кожного
рiвня кожної компетентностi: в сумi це 168 дескрипторiв.
В оприлюднених документах 2016 та 2017 рр. висвiтлено три
основнi напрями запровадження Рамки: 1) формування та пiдтримка
полiтики; 2) планування навчання у сферi освiти та пiдготовка кадрiв,
зайнятiсть; 3) оцiнювання та атестування. Наведено й приклади
впровадження DigComp у країнах ЄС, де цю Рамку запроваджено
у практику, примiром, побудови загальноєвропейського показника
«цифровi навички», який допомагає вiдстежувати та складати звiт
Цифрової економiки й суспiльства. Ще один прикладом є iнтеграцiя
Рамки в систему Europass, що дає змогу шукачам роботи, а також учням
та студентам, оцiнювати власну цифрову компетентнiсть i наводити
результати цiєї оцiнки.
Рамка цифрової компетентностi має таку структуру: сфери
(визначенi як компоненти цифрової компетентностi — їх п’ять);
дескриптори та назви компетентностей (стосуються
кожної сфери); рiвнi грамотностi (за кожною компетентнiстю);
приклади знань, навичок та ставлення (застосованi до кожної
з компетентностей) (Табл. 1).
Рамка цифрової компетентностi 2.1. описує 8 рiвнiв цифрової
компетентностi у прогресiї та вiдповiдно до пiзнавальної проблеми
i складностi завдань, якi особи можуть виконувати, а також iз огляду
на їх автономiю у виконаннi завдання. Наприклад, особа на 2-му рiвнi
здатна запам’ятовувати та виконувати просте завдання з допомогою
iншої людини, у якої розвинена цифрова компетентнiсть, лише в тому
разi, коли вона цього потребує. Однак вже на 5-му рiвнi ця особа
∼ 29 ∼

Освiтнiй вимiр. 2020. Випуск 3 (55)

може застосувати знання, виконувати рiзнi завдання та розв’язувати
проблеми, а також допомагати iншим [8].
Таблиця 1. Концептуальна еталонна модель
DigComp 2.0 [10, с. 8–9]
Сфера
компетентностi
Вимiр 1
1. Iнформацiя
та вмiння
працювати
з даними

Компетентнiсть
Вимiр 2

Перегляд, пошук i фiльтрацiя даних, iнформацiї та
цифрового контенту
Формулювати iнформацiйнi потреби, шукати данi,
iнформацiю та контент у цифрових середовищах,
здiйснювати доступ до даних, iнформацiї та контенту
i перемiщуватися мiж ними. Створювати i оновлювати
особистi стратегiї пошуку.
Оцiнювання даних, iнформацiї та цифрового
контенту
Аналiзувати, порiвнювати та критично оцiнювати
достовiрнiсть i надiйнiсть джерел даних, iнформацiї
та цифровий контент. Аналiзувати, тлумачити та
критично оцiнювати данi, iнформацiю та цифровий
контент.
Управлiння даними, iнформацiєю та цифровим
контентом
Органiзовувати, зберiгати та вибирати данi,
iнформацiю та контент у цифрових середовищах.
Органiзовувати та обробляти їх у структурованому
середовищi.
2. Комунiкацiя та Взаємодiя за допомогою цифрових технологiй
спiвробiтництво
Взаємодiяти за допомогою широкого спектра цифрових технологiй та розумiти, якi засоби цифрового
зв’язку доречнi для даного контексту.
Обмiн за допомогою цифрових технологiй
Обмiнюватися даними, iнформацiєю та цифровим
контентом з iншими за допомогою вiдповiдних
цифрових технологiй. Дiяти в якостi посередника,
знати практичнi методи посилання та атрибуцiї.
Реалiзацiя громадянської позицiї за допомогою
цифрових технологiй
Брати участь у життi суспiльства шляхом використання державних i приватних цифрових послуг.
Шукати можливостi самовдосконалення та реалiзацiї
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3. Створення
цифрового
контенту

4. Безпека

активної громадянської позицiї за допомогою
вiдповiдних цифрових технологiй.
Спiвробiтництво за допомогою цифрових технологiй
Використовувати цифровi засоби та технологiї для
процесiв спiвробiтництва, а також для спiльної
розбудови й спiльного створення ресурсiв i знань.
Мережевий етикет
Знати правила поведiнки та ноу-хау щодо користування цифровими технологiями та взаємодiї
у цифрових середовищах. Адаптувати стратегiї
комунiкацiї пiд конкретну аудиторiю та враховувати
культурну рiзноманiтнiсть i протирiччя поколiнь у
цифрових середовищах.
Управлiння цифровою iдентичнiстю
Створювати одну чи кiлька цифрових iдентичностей
та управляти ними, умiти захистити власну репутацiю,
працювати з даними, створеними за допомогою
декiлькох цифрових засобiв, середовищ i служб.
Розроблення цифрового контенту
Створювати та редагувати цифровий контент у рiзних
форматах, самовиражатися цифровими засобами.
Iнтеграцiя та перероблення цифрового контенту
Змiнювати, уточнювати, вдосконалювати й iнтегрувати iнформацiю та контент у iснуючий масив знань
для створення нових, оригiнальних i доречних знань
та контенту.
Авторське право i лiцензiї
Розумiти, як авторське право i лiцензiї поширюються
на данi, iнформацiю та цифровий контент.
Програмування
Планувати й розробляти послiдовнiсть зрозумiлих
iнструкцiй для розв’язання обчислювальною системою
певної проблеми чи для виконання нею конкретного
завдання.
Захист пристроїв
Захищати пристрої та цифровий контент, розумiти
ризики й загрози у цифрових середовищах. Знати
про заходи безпеки та захисту i належним чином
ураховувати питання надiйностi та приватностi.
Захист персональних даних i приватностi
Захищати персональнi данi та приватнiсть у цифрових середовищах. Розумiти, як користуватися та
обмiнюватися iнформацiєю, яка дає змогу встановити
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5. Розв’язання
проблем

особу, зi збереженням можливостi захистити себе
та iнших вiд шкоди. Розумiти, що цифровi служби
послуговуються «Правилами дотримання приватностi» для iнформування про те, як використовуються
персональнi данi.
Захист здоров’я i благополуччя
Вмiти уникати ризикiв для здоров’я i загроз для
фiзичного та психологiчного благополуччя пiд час
користування цифровими технологiями. Вмiти захистити себе та iнших вiд можливих небезпек у цифрових
середовищах (наприклад, вiд кiберзалякування).
Знати про цифровi технологiї для забезпечення
соцiального благополуччя й соцiальної iнтеграцiї.
Захист навколишнього середовища
Усвiдомлювати вплив цифрових технологiй та їхнього
користування на навколишнє середовище.
Розв’язання технiчних проблем
Виявити технiчнi проблеми у процесi роботи
пристроїв та використання цифрових середовищ, а
також їх розв’язання (вiд виявлення несправностей
до вирiшення бiльш складних проблем).
Визначення потреб та пошук технологiчних
вiдповiдей
Оцiнювати потреби та виявляти, оцiнювати,
вибирати й використовувати цифровi iнструменти
та можливi технологiчнi вiдповiдi для їх вирiшення.
Налаштування цифрових середовищ на особистi
потреби (наприклад, доступнiсть).
Креативне використання цифрових технологiй
Використовувати цифровi iнструменти й технологiї
для створення знань та iнновацiйних процесiв i
продуктiв. Iндивiдуально та колективно брати участь
у пiзнавальнiй дiяльностi, щоб розумiти i розв’язувати
концептуальнi проблеми та проблемнi ситуацiї в
цифрових середовищах.
Визначення прогалин цифрової компетентностi
Усвiдомлювати потребу покращення або оновлення
власної цифрової компетентностi. Бути здатним
пiдтримати iнших у їхньому розвитку своєї
цифрової компетентностi. Шукати можливостi для
саморозвитку та бути обiзнаним щодо сучасної
цифрової еволюцiї.
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Отже, представлену Рамку можна використовувати для
розроблення програм навчання на рiзних рiвнях з урахуванням того,
що перерахованi вище дескриптори є такими, яких можна досягнути
через iнтегрування в рiзнi предмети та дiяльнiсть iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй. Крiм того, важливим є вiдображення
дескрипторiв на рiвнi оцiнювання ключових компетентностей
людини, що сьогоднi досягається стандартами початкової та
середньої освiти, а також вимогами до професiйної квалiфiкацiї.
Примiром, керуючись останнiми розробками у сферi оцiнювання
та стандартизацiї iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi та
цифрової компетентностi (серед яких — DigiComp), пiд час пiдготовки
та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв до показникiв,
якi особа має продемонструвати, варто включати такi:
• керування iнформацiєю (Information management). Охоплює
знання, вмiння й навички для пошуку необхiдних вiдомостей
та даних, їх аналiзу та використанню вiдповiдно до цiлей
професiйної дiяльностi;
• спiвробiтництво (Collaboration). Охоплює знання, вмiння й
навички для вiдповiдальної участi в онлайн-спiльнотах та
взаємодiї з iншими користувачами в мережi Iнтернет;
• комунiкацiя (Communication). Охоплює знання, вмiння й
навички для спiлкування за допомогою он-лайн-iнструментiв, з
урахуванням конфiденцiйностi, безпеки та мережевого етикету;
• створення контенту i знань (Creation of content and knowledge).
Охоплює знання, вмiння й навички для творчостi та створення
нових знань i контенту через використання IКТ, якi поширюються
за допомогою сервiсiв Iнтернет;
• етика та вiдповiдальнiсть (Ethics and responsibility). Охоплює
знання, вмiння й навички для належної етичної поведiнки в
мережi Iнтернет;
• оцiнювання та розв’язання проблем (Evaluation and Problemsolving). Проявляється у доцiльному пiдборi IКТ для оцiнювання
й самооцiнювання знань, вмiнь i навичок у межах рiзних
навчальних дисциплiн для вирiшення проблем, опрацювання
результатiв оцiнювання за допомогою IКТ й надання вiдповiдних
консультацiй;
• технiчне оперування (Technical Operation). Охоплює знання,
вмiння й навички, необхiднi для ефективного, безпечного та
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доцiльного використання IКТ у професiйнiй та навчальнiй
дiяльностi.
Спираючись на опис цифрової компетентностi у рамцi
та керуючись сучасними розробками у сферi оцiнювання та
стандартизацiї iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi та
цифрової компетентностi (серед яких — DigiComp 2.0 та 2.1), пiд
час пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв до показникiв,
якi педагог має досягнути, варто вiднести: керування iнформацiєю
(Information management) — знання, вмiння й навички для пошуку
необхiдних вiдомостей та даних, їх аналiзу та використанню вiдповiдно
до цiлей професiйної дiяльностi; спiвробiтництво (Collaboration) —
знання, вмiння й навички для вiдповiдальної участi в он-лайнспiльнотах та взаємодiї з iншими користувачами в мережi Iнтернет;
комунiкацiя (Communication) — знання, вмiння й навички для
спiлкування за допомогою он-лайн-iнструментiв, з урахуванням
конфiденцiйностi, безпеки та мережевого етикету; створення
контенту i знань (Creation of content and knowledge) — знання,
вмiння й навички для творчостi та створення нових знань i контенту
через використання IКТ, якi поширюються за допомогою сервiсiв
Iнтернет; етика та вiдповiдальнiсть (Ethics and responsibility) —
знання, вмiння й навички для належної етичної поведiнки в мережi
Iнтернет; оцiнювання та розв’язання проблем (Evaluation and
Problem-solving) — виявляється у здатностi доцiльного пiдбору IКТ
для оцiнювання й самооцiнювання знань, вмiнь i навичок у межах
рiзних навчальних дисциплiн для вирiшення проблем, опрацюваннi
результатiв оцiнювання за допомогою IКТ й надання вiдповiдних
консультацiй; технiчне оперування (Technical Operation) — знання,
вмiння й навички, необхiднi для ефективного, безпечного та доцiльного
використання IКТ у професiйнiй та навчальнiй дiяльностi.

3 Висновки та перспективи подальших дослiджень
Отже, в умовах сучасних викликiв та швидкого розвитку цифрових
технологiй перед системою освiти постає важливе питання пiдготовки
громадян до життя та дiяльностi в цифровому свiтi. Педагоги мають
мобiльно вирiшувати такi питання та виклики, як, скажiмо, дбати
про власну та учнiвську конфiденцiйнiсть, захист особистих даних в
он-лайн середовищi, взаємодiю та обережнiсть в Iнтернетi; як боротися
з Iнтернет-ризиками (примiром, iз залякуваннями в Iнтернетi), де
поставити межу онлайн-взаємодiї в нашому життi; як вiдкрити
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для дiтей можливостi створення власних ресурсiв та розширення
цих можливостей, що пропонує цифровий свiт? Всi цi питання
лежать в межах необхiдностi формування цифрової компетентностi
людини. Тому описана нами Рамка цифрової компетентностi для
громадян (DigComp 2.0), яка є загальною еталонною моделлю для
європейських країн з метою створення спiльної мови з розвитку
цифрових компетентностей, вкрай важлива i для вiтчизняних освiтян.
Нинi її використовують багато країн для розроблення стратегiї
формування цифрових навичок, перегляду та створення навчальних
програм, розвитку цифрової компетентностi вчителiв та пiдтримки
можливостей працевлаштування. Подальшi дослiдження варто
розгортати у сферi використання Рамки цифрової компетентностi для
громадян 2.0 фахiвцями у сферi педагогiки та освiтньої полiтики, а
також зосередити увагу на Рамцi цифрової компетентностi для освiтян
(2018 р.), що окреслила основнi орiєнтири для освiтян щодо розбудови
освiтнього процесу, зокрема щодо органiзацiї роботи з учнями та
взаємодiї з колегами у закладi освiти.
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