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ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК БАЗОВИЙ СКЛАДНИК ПРИ 
ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧОГО НАПРЯМУ 

 
У продовж останніх 20 років можна прослідкувати зміни, що відбулися 

наприкладі телефона, який швидко захопив за декілька десятиліть зміг стати: 
масовим пристроєм та зрівнятися за функціональним призначенням з 
персональними комп’ютерами. Аналогічно прогресували і стандарти зв’язку від 
покоління 2G до 5G.У найближчі десятиліттяпроривні зміни, пов’язують із 
розвитком цифрових технологій таких як: штучний інтелект за допомогою якого 
можна оптимізувати виробництво та логістику; масовим поширенням квантових 
комп’ютерів, що збільшить можливості здійснення обчислень; розвитком 
засобів зв’язку 5G, що покращить зв'язок та зменшить затримки сигналів, що 
можна використати; все більше розмиття між віртуальним та реальним світом 
[1]. Згідно зі звітом [2] існує ряд професії з високим ризиком зникнення: касири, 
майстри по ремонту годинників, бухгалтери, водії, спеціалісти з кредитування, 
нотаріуси, кур'єри, охоронці, секретарі, фасувальники, банківські працівники, 
коректори, оператори колл-центрів. Зникнення цих професій слід пов’язати з 
автоматизацією та цифровізацію багатьох процесів, тобто рутинна робота стане 
автоматизованою. Ускладнення життя людини пов’язано з появою нових 
технологій, що потребують нових навиків. Майбутнє безпосередньо пов’язане з 
цифровими технологіями і відповідно постають нові вимоги до професій [3]: 
«Через 10 років в нашому житті з'явиться набагато більше чудес, ніж за 
попередні два-три десятиліття. Інтернет почуттів, віртуалізація фізичних 
предметів, цифрові двійники і дійсно швидкий інтернет змінять світ назавжди». 
Хоча майбутнє і настане не так скоро, але сьогодні вчителі вже використовують 
технічні засоби у навчальному процесі. Якщо цифрові технології будуть 
розвиватися, то вчителям буде необхідно вчитися новим навикам впродовж 
життя.  

Як виклик на зміни на Світовому економічному форумі [4] економісти 
намагаються передбачити майбутнє (існує у відкритому доступі список із 
компетенція, що оновлюється у певний період часу) і склали орієнтовний список 
навичок, які потрібно для того, щоб бути успішним у свої професії. Це такі як: 
аналітичне мислення та інновації; активне навчання складне вирішення 
проблем; критичне мислення та аналіз; креативність, оригінальність та 
ініціативність; лідерство та соціальний вплив використання технології; 
проектування технологій та програмування; стійкість до стресів і гнучкість; 
розв’язання проблем; емоційний інтелект; виправлення неполадок та взаємодія з 
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користувачем; орієнтація на обслуговування; системний аналіз; ведення 
переговорів. У контексті інформаційного суспільства Дж. Равен виокремив 
ключові компетенція як важливий орієнтир для розвитку і вважав, що це 
система, що складається з багатьох компонентів, які не залежать одне від одного 
(емоційна, конгнітивна) [5,с. 253; 281–296].  

Однак, у звіті [6] ЄС виокремлюють 8 ключових компетентностей: знання 
мов як рідної так іноземної; математична компетентність і компетентність в 
науці, технологія та техніка цифрова компетентність; особистісні, соціальні та 
навички навчання компетентності; громадянська компетентність компетентність 
підприємництва; культурна обізнаність та компетентність висловлювання. На 
виклики часу і реагує й Україна. У концепції НУШ [7] було впроваджено вимоги 
для учнів:спілкування державною (і рідною у разі Відмінності) мовами; 
соціальних і культурних явищ; основні компетентності у природничих науках і 
технологіях; інформаційно-цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж 
життя; спілкування іноземними мовами; математична компетентність; 
ініціативність і підприємливість; обізнаність та самовираження у сфері 
культури; екологічна грамотність і здорове життя; соціальна та громадянська 
компетентності. У новому проекті професійного стандарту вчителя 
виокремлюють ряд компетенцій для вчителів: мовно-комунікативна 
компетентність; предметна компетентність; інформаційно-цифрова 
компетентність; психологічна компетентність; емоційно-етична компетентність; 

компетентність педагогічного партнерства; інклюзивна компетентність; 
здоров’язбережувальна компетентність. Звідси слідує, що різні організації 
вбачають, що навчальний процес у 21 столітті не можливий без цифрових 
технологій, які випливають із сучасних умов: актуальність ринку праці, 
детермінованості компетенцій, вчитися впродовж життя, бути конкурентним. 

Не менш важливим фактором, що зумовив звернути увагу на цифрові 
компетентності – це розвиток технічних засобів навчання та їх ускладнення (див 
табл. 1).   

Таблиця 1 

Трансформація технічних засобів навчання 

 

Тип засобу 
Приклад аналогових 

засобів 

Приклад цифрових 
засобів 

Аудіозасоби 
Диктофони, вінілові 

пластинки, магнітофони 

Цифрові диктофони, 
електронні карти пам’яті, 

плеєри 

Проекційні 
засоби 

Фотоапарати, Фотоскопи, 
діапроектори, діафільми, 

слайди, діапроектори, 
кінокамери, кінопроектори, 

кіноплівки, телевізори, 
монітори 

Цифрові фотоапарати та 
відеокамери, 

мультимедійні 
проектори, Led-

телевізори. 
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Носії Відеокасети, Аудіокасети 
Диски, електронні карти 

пам’яті 
Книги Друковані Електронні 
 

Розвиток технічних засобів та доступність інформації розширив поняття 
«цифрова трасформація» (див. таблиця 2). 

Таблиця 2 

Поняття «цифрова компетентість» 

Автор Значення 

Erasmus[8] Це одна з восьми ключових компетенцій, що стосується 
використання всього спектру цифрових технологій для 
інформації, спілкування та вирішення основних проблем 
у всіх аспектах життя. 

Europian 

Commsion[9] 

Сукупністьзнань, навичок, ставлення (такимчином, 

включаючиздібності, стратегії, цінностітаобізнаність), 

необхіднихпривикористанніІКТтацифровихносіївдлявико
наннязавдань; вирішенняпроблем; спілкування; роботи з 
інформацією; створенняконтенту. Більшість рамок 
базується на розвитку навичок та вмінні використовувати 
певний набір інструментів та або додатків.  

Welsh 

Government’s 
[10] 

Набір навичок, знань та ставлення, що дозволяють, 
творчо та критично використовувати технології та 
системи. Саме набір навичок дозволяє людині бути 
впевненим у собі цифровим громадянином, взаємодіяти 
та співпрацювати в цифровій формі, виробляти роботу в 
цифровому вигляді та бути впевненим у роботі з даними 
та обчислювальному мисленні (вирішення проблем). 

 

При складні навчальної програми для педагогічної спеціальності не менш 
важливо звернути увагу на компоненти цифрової компетентності [11] які 
повинні бути закріпленні переліку навчальних цілях:  

1) Інформаційна та інформаційна грамотність: сформулювати 
інформаційні потреби, знаходити та отримувати цифрові дані, інформацію та 
вміст. судити про актуальність джерела та його змісту; для зберігання, 
управління та упорядкування цифрових даних, інформації та вмісту;           

2) Спілкування та співпраця: взаємодіяти, спілкуватися та співпрацювати 
за допомогою цифрових технологій, знаючи культурне різноманіття та 
різноманітність поколінь; брати участь у суспільстві через державні та приватні 
цифрові послуги та громадянське участь; управління цифровою ідентичністю та 
репутацією;  

3) Створення цифрового вмісту: створення та редагування цифрового 
вмісту; для вдосконалення та інтеграції інформації та вмісту в існуючу 
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сукупність знань, одночасно розуміючи, як застосовуватимуться авторські права 
та ліцензії. Знати, як дати зрозумілі вказівки для комп’ютерної системи; 

4) Безпека: для захисту пристроїв, вмісту, персональних даних та 
конфіденційності в цифрових середовищах; захищати фізичне та психологічне 
здоров’я та знати про цифрові технології соціального благополуччя та 
соціальної інклюзії; бути в курсі впливу цифрових технологій на навколишнє 
середовище та їх використання; 

5) Вирішення проблем: виявлення потреб та проблем та вирішення 
концептуальних проблем та проблемних ситуацій у цифрових середовищах; 
використовувати цифрові інструменти для інновацій процесів та продуктів бути 
в курсі цифрової еволюції . 

Отже, цифрові компетентності – це одна із важливих ключових 
компетенцій, яка потребуватиме постійного перегляду змісту цифрових 
компетентностей, що обумовлено розвитком обчислювальної техніки. При 
підготовці вчителів природничого напряму необхідно побудувати навчальний 
процес таким чином, щоб у студентів сформувалися загальні принципи, 
механізми та логіку, основи розвитку цифрових технологій. 
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Анотація.З кінця ХХ століття драйверами змін є цифрові технології. 
Цифрові технології – це складові життя без якої важко уявити сучасне 
сьогодення. Різні прогнози від авторитетних міжнародних організацій 
включають до свого списку цифрові компетентності. Оскільки вчителі вже 
використовують технічні засоби у навчальному процесі. Тому важливо 
приділити увагу розвитку цифрових компетентностей у майбутніх фахівців.  

Ключові слова:цифрова компетенція, цифрова трансформація в освіті, 
цифрові технології. 

Bardadim Oleg. Digital competencies as a basic component in the training 
of natural teachers. Since the end of the twentieth century, digital technologies have 

been the drivers of change. Digital technologies are components of life without which 

it is difficult to imagine the modern present. Various forecasts from reputable 

international organizations include digital competencies in their list. Because teachers 

already use technical means in the educational process. Therefore, it is important to 

pay attention to the development of digital competencies in future professionals. 

Key words: digital competence, digital transformation in education, digital 

technologies. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

 

Нова українська школа вимагає модернізаціїі всієї освітньої галузі, а від її 
фахівців – умінь і навичок здійснювати професійну діяльність у неоднорідному 
середовищі, керуючись принципами толерантності, на підставі діалогу і 
співпраці.  

Отже, запровадження поняття «педагогічна толерантність» в освітній 
перебіг та наповнення його новітнім змістом у сьогоденні є актуальним.  
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