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Анотація 

DigComp 2.0: Система цифрової компетентності громадян 

Європейська система цифрової компетентності громадян, відома також як DigComp, є інструментом 
підвищення рівня компетентності громадян у галузі цифрових технологій. Система DigComp була вперше 

оприлюднена у 2013 році й стала орієнтиром для багатьох ініціатив із цифрової компетентності як на 

загальноєвропейському рівні, та і на рівні держав-членів ЄС. У цьому документі представлена версія 

DigComp 2.0. Вона відображає перший етап оновлення системи, який зосереджений на концептуальній 

еталонній моделі, новому словнику та оптимізованих дескрипторах. У цьому документі також наведено 

приклади застосування системи DigComp на європейському, національному і регіональному рівнях. 
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Передмова 
 

У Повідомленні Європейської Комісії «Новий план дій для Європи щодо навичок: 

Працюємо разом для зміцнення людського капіталу, можливості працевлаштування 

та конкурентоспроможності» запропоновано шляхи вирішення проблем, які наразі 

постали перед Європою у царині забезпечення кваліфікованими кадрами. Мета 

цього документу – забезпечити, щоб кожен мав ключовий набір компетенцій, 

необхідних для особистісного розвитку, соціальної інтеграції, активної громадянської 

позиції та зайнятості. До таких компетенцій належать знання рідної мови, 

математики, природничих наук та іноземних мов, а також наскрізні компетенції, як-

от обізнаність у цифрових технологіях, підприємливість, критичне мислення, 

вирішення проблем, уміння вчитися. 

Європейська система цифрової компетентності громадян, відома також як DigComp, - 

це інструмент підвищення рівня компетентності громадян у галузі цифрових 

технологій1. У галузях освіти та підготовки кадрів і зайнятості виникла потреба у 

спільній еталонній рамковій системі, яка б дозволяла зрозуміти, що означає 

«цифрова кмітливість» у світі, ступінь глобалізації та комп’ютеризації якого постійно 

зростає. 

DigComp була розроблена Об’єднаним дослідницьким центром (ОДЦ) Європейської 

Комісії як науковий проект на основі консультацій і активної співпраці з широким 

колом зацікавлених сторін і нормотворців із таких сфер, як промисловість, освіта і 

підготовка кадрів, зайнятість, а також соціальних партнерів тощо. Проект був 

започаткований ГД з питань освіти та культури, а далі опрацьовувався за 

дорученням ГД з питань зайнятості, соціальних справ та інтеграції. Уперше система 

була оприлюднена у 2013 році й стала орієнтиром для розвитку стратегічного 

планування ініціатив із цифрової компетентності як на загальноєвропейському рівні, 

так і на рівні держав-членів ЄС. Проте, оскільки комп’ютеризація нашого 

суспільства, роботи та освіти просувається швидкими темпами, поняття і словник 

системи DigComp необхідно оновити. У цьому документі представлено перший етап 

процесу оновлення системи до версії 2.0, що зосереджений на концептуальній 

еталонній моделі. У звіті також наведено приклади запровадження системи на 

європейському, національному і регіональному рівнях. 

Розпочалась ця робота у 2006 році, коли Європейський Союз запропонував вісім 

ключових сфер компетентності для неперервного навчання, однією з котрих є 

цифрова компетентність. 

ГД з питань зайнятості, соціальних справ та інтеграції співпрацює з Інститутом 

перспективних технологічних досліджень (ІПТД) ОДЦ над розширенням масштабів 

запровадження і використання системи DigComp у Європі. DigComp 2.0 і перший звіт 

щодо «Європейської системи підприємницької компетентності» (EntreComp)2
 

публікуються одночасно. Обидва інструменти дозволяють державним органам і 

приватним суб’єктам покращувати послуги з профорієнтації, навчання і 

наставництва, що їх вони надають громадянам, молоді та шукачам роботи. Ми 

вважаємо, що вони можуть допомогти вирішити деякі з головних проблем щодо 

забезпечення кваліфікованими кадрами, з якими наразі стикається Європа. 

 

 

Детлеф Еккерт,  

Директор ГД із питань зайнятості, соціальних справ 

та інтеграції 

 

 

 

 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/jrc/digcomp 
2 https://ec.europa.eu/jrc/entrecomp 
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Резюме 
 

Політичний контекст 

Стратегія «Європа 2020» спрямована на створення умов для розумного, сталого і 

всеохоплюючого зростання. Вони націлена, зокрема, на такі сфери, як зайнятість, 

освіта, соціальна інтеграція та зменшення бідності. Кожна з цих сфер швидко 

змінюється через комп’ютеризацію нашого суспільства. Людям потрібно бути 

компетентними у царині цифрових технологій, щоб брати участі у цьому процесі та 

користуватися можливостями, надаваними цими технологіями, а також знижувати 

можливі ризики. Це, безперечно, є масштабною проблемою, яку треба вирішувати 

сьогодні. Майже половина (44,5%) населення ЄС віком від 16 до 74 років має 

недостатні навички користування цифровими технологіями, як видно з показника 

«цифрові навички» загальноєвропейського Індексу цифрової економіки та 

суспільства (DESI) (дані Євростату за 2015 рік)3. 

  

Прискорений розвиток цифрових навичок – один із пріоритетів Європейської Комісії. 

Її найостанніші пропозиції з цього питання викладені у Повідомленні «Новий план дій 

для Європи щодо навичок: Працюємо разом для зміцнення людського капіталу, 

можливості працевлаштування та конкурентоспроможності». 

Головні висновки 

Система цифрової компетентності громадян, відома також під скороченою назвою 

DigComp, вперше була оприлюднена Європейською Комісією у 2013 році. Вона є 

інструментом для підвищення рівня цифрової компетентності громадян, сприяння 

політикам у формуванні політики, підтримуючої розбудову цифрової компетентності, 

планування освітньо-навчальних ініціатив задля підвищення рівня цифрової 

компетентності конкретних цільових груп. Система DigComp також передбачає 

спільний підхід до визначення і описування основних сфер цифрової компетентності 

й, отже, надає загальний орієнтир на європейському рівні. 

У цьому звіті висвітлено версію 2.0 Системи цифрової компетентності громадян (етап 

1). Цей етап передбачає оновлення концептуальної еталонної моделі, перегляд 

словника і оптимізацію дескрипторів. Крім того, подано ряд прикладів використання 

DigComp на європейському, національному та регіональному рівнях. 

Основні результати 

З 2013 року і до цього часу система DigComp застосовується для широкого спектру 

цілей, зокрема у контексті зайнятості, освіти та підготовки кадрів і неперервного 

навчання. 

У даному звіті висвітлено цей процес впровадження у трьох основних напрямках: 1) 

формування та підтримка політики; 2) планування навчання в сфері освіти, 

підготовки кадрів і зайнятості; 3) оцінка і атестація. У звіті наведено більше десяти 

прикладів такого впровадження DigComp у державах-членах, що дозволяє надати 

загальне уявлення про те, як наразі застосовується ця система. 

Крім того, DigComp запроваджена у практику на рівні ЄС, наприклад, для побудови 

загальноєвропейського показника «цифрові навички», за допомогою котрого 

ведеться моніторинг Цифрової економіки та суспільства. Ще один приклад – 

інтеграція у систему Europass CV, що дозволяє шукачам роботи оцінювати власну 

цифрову компетентність і наводити результати цієї оцінки у своїй автобіографії. 

До того ж, на основі DigComp створено нові рамкові системи для нових контекстів, у 

яких потрібна цифрова компетентність. У співробітництві з Генеральним 

директоратом із питань юстиції та захисту прав споживачів ОДЦ працює над 

Системою цифрової компетентності споживачів (DigCompConsumers), яка має 

допомогти споживачам активно, рішуче та без ризику діяти на електронному ринку. 

ОДЦ також працює, за дорученням Генерального директорату з питань освіти та 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi 
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культури, над створенням Системи цифрової компетентності вчителів 

(DigCompTeach). 

 

Суміжні дослідження та подальша робота ОДЦ 

Після оприлюднення концептуальної еталонної моделі DigComp 2.0 (етап 1) ОДЦ 

продовжить працювати над другим етапом оновлення. Він включатиме подальше 

уточнення рівнів вправності за DigComp для 8 рівнів результатів навчання, що буде 

перевірено впродовж 2016 року. ОДЦ також продовжить вести моніторинг 

впровадження системи DigComp на регіональному й національному рівнях (див. 

«Галерею реалізацій»4) і забезпечить її актуальність і стратегічну доречність у 

майбутньому. 

Крім того, ОДЦ розробляє аналогічні системи компетентності у таких галузях, як 

освіта і підготовка кадрів, зайнятість та неперервне навчання. Серед прикладів цієї 

роботи – Система підприємницької компетентності (EntreComp5) та Європейська 

система цифрової компетентності освітніх організацій (DigCompOrg6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation 
5 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/ 
6 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg 
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1. Вступ 
 

У 2015 році майже половина (44,5%) населення ЄС віком від 16 до 74 років мала 

недостатні навички користування цифровими технологіями для участі у житті 

суспільства та економічній діяльності7. Серед активної робочої сили (зайнятих і 

незайнятих громадян) ця цифра становить понад третину (37%). 12% європейської 

молоді віком від 11 до 16 років, імовірно, зазнавало кіберзалякування, причому цей 

показник порівняно з 2010 роком збільшився8. Робота, можливість 

працевлаштування, освіта, дозвілля, залучення та участь у житті суспільства – всі ці 

сфери та багато інших аспектів діяльності нашого суспільства трансформуються 

через широке запровадження цифрових технологій. Як наслідок, цифрова 

компетентність – або впевнене та ґрунтовне користування засобами інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) у цих сферах – є життєво необхідною для участі у 

сьогоднішньому соціально-економічному житті (European Parliament and the Council, 

2006). 

Система цифрової компетентності громадян, відома також під скороченою назвою 

DigComp, вперше була оприлюднена Європейською Комісією у 2013 році. Вона була 

задумана як інструмент для підвищення рівня цифрової компетентності громадян, 

сприяння політикам у формуванні політики, підтримуючої розбудову цифрової 

компетентності, планування освітньо-навчальних ініціатив задля підвищення рівня 

цифрової компетентності конкретних цільових груп. Система DigComp також 

дозволила запровадити спільний підхід до визначення і описування основних сфер 

цифрової компетентності й, отже, запропонувала загальний орієнтир на 

європейському рівні. 

З 2013 року й понині (2016 рік) DigComp використовується для безлічі цілей, 

зокрема у контексті зайнятості, освіти та підготовки кадрів, а також неперервного 

навчання. Проте, стрімке запровадження цифрових технологій у різних аспектах 

життя суспільства висуває нові вимоги, отже, й обумовлює потребу у версії DigComp 

2.0. 

У цьому звіті ми висвітлюємо двохетапний процес оновлення системи DigComp 2.0 

(розділ 2). Потім ми описуємо перший етап оновлення, на якому представляємо 

концептуальну еталонну модель DigComp з 21 оновленими дескрипторами 

компетенцій (розділ 3). Розділ 4 знайомить читача з новим словником і містить 

детальний опис усіх змін у назвах і дескрипторах компетенцій. Нарешті, у розділі 5 

ми наводимо ряд прикладів реалізації системи на національному та європейському 

рівнях як ілюстрацію широкого спектру її можливих застосувань. 

У Системі цифрової компетентності громадян використовується багатостороння 

модель урядування, в якій Генеральний директорат із питань зайнятості, соціальних 

справ та інтеграції спільно з ІПТД ОДЦ виконує функції управління та забезпечення 

якості. Керівний механізм, що охоплює всі генеральні директорати (ГД), дозволяє 

задіяти інші зацікавлені ГД, а саме ГД з питань освіти та культури (EAC), з яким 

здійснювалося початкове впровадження системи DigComp, ГД з питань 

комунікаційних мереж, контенту та технологій (CNECT), ГД з питань внутрішнього 

ринку, промисловості, підприємництва та МСБ (GROW) і ГД з питань юстиції та 

захисту прав споживачів (JUST). Така схема врядування, що охоплює всі ГД, відіграє 

важливу роль у забезпеченні взаємодоповнюваності чинних і нових напрямків 

діяльності (як-от e-Skills for growth and jobs [«Електронні навички для зростання і 

зайнятості»], Digital Single Market [«Єдиний цифровий ринок»], ESCO [Європейська 

класифікація навичок, компетенцій та професій] тощо). Здійснюється також 

співробітництво з широким колом зовнішніх зацікавлених сторін, як-от національні 

органи влади, тематичні групи (наприклад, DIGITALEUROPE9, eSkills Association10, 

                                                           
7 Показник DESI щодо «цифрових навичок», дані Євростату за 2015 рік: http://digital-agenda- 
data.eu/datasets/desi/indicators 
8 EU  Kids  Online  (2014):  findings,  methods,  recommendations.  EU  Kids  Online,  LSE. 
http://eprints.lse.ac.uk/60512/ 
9 http://www.digitaleurope.org/ 
10http://eskillsassociation.eu/  

http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators
http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators
http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators
http://eprints.lse.ac.uk/60512/
http://www.digitaleurope.org/
http://eskillsassociation.eu/
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Telecentre-Europe11, ECDL12) та інші ключові актори. Наприклад, у процесі оновлення 

існуючої системи до версії 2.0 задіяні інші системи цифрової компетентності, 

наприклад, Європейська система електронної компетентності фахівців з ІКТ 

(European e-Competence Framework for ICT Professionals)13, та надавачі навчальних 

послуг. 
 
 
 

2. Двохетапний процес оновлення 
 

Система цифрової компетентності громадян побудована у чотирьох вимірах. Виміри 1 

і 2 представляють концептуальну еталонну модель DigComp (див. у табл. 1 текст на 

сірому фоні). Процес оновлення DigComp здійснюється у два етапи. У цьому 

документі висвітлено перший етап – оновлення «концептуальної еталонної моделі» - 

інакше кажучи, оновлення сфер компетентності, дескрипторів компетенцій та їхніх 

назв. 

 
Табл. 1. Основні виміри системи DigComp 2.0 

 

Вимір 1: Сфери, визначені як компонент цифрової 

компетентності 

Вимір 2: Дескриптори та назви компетенцій, що 

стосуються кожної сфери 

Вимір 3: Рівні вправності за кожною компетенцією 

Вимір 4: Приклади знань, навичок і ставлень, 

застосовних до кожної компетенції 

 

Етап 1 оновлення передбачає три головні задачі: оновлення словника, оптимізацію 

дескрипторів компетенцій шляхом зменшення надмірності, включення відповідних 

нововведень щодо законодавства ЄС (наприклад, щодо реформи захисту даних у 

ЄС14). Решта системи буде оновлена і перевірена протягом 2016 року (див. рис. 1). 

Цей процес включатиме оновлення рівнів вправності, зокрема включення 8 рівнів 

результатів навчання (вимір 3) і прикладів знань, навичок і ставлень (вимір 4). 
 

  

Рис. 1. Двохетапний процес оновлення системи DigComp до версії 2.0 

                                                           
11http://www.telecentre-europe.org/  
12http://www.ecdl.com/  
13 http://www.ecompetences.eu/  
14 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm  

http://www.telecentre-europe.org/
http://www.ecdl.com/
http://www.ecompetences.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm
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Процес оновлення DigComp розпочався у перші місяці 2015 року з урахуванням 

зауважень Робочої групи з наскрізних навичок за Програмою співробітництва у 

галузі освіти та підготовки кадрів на період до 2020 року15. На трьох окремих 

засіданнях (у лютому, червні та жовтні 2015 року) було отримано коментарі до 

різних компонентів процесу оновлення (наприклад, застосування практичних 

прикладів на національному рівні, рівнів вправності, концептуальної еталонної 

моделі). Робочі групи за вищезгаданою програмою є компонентом «Відкритого 

методу координації» - механізму співробітництва Європейської Комісії та держав-

членів ЄС у вирішенні основних завдань у сфері освіти на національному та 

європейському рівнях. Їхнє залучення до впровадження DigComp має важливе 

значення, як буде показано у частині 5, де наведено ряд прикладів регіонального, 

національного рівнів і рівня ЄС. Варто також зазначити, що Тематична робоча група, 

що працювала за напрямком «ІКТ і освіта» вже схвалила версію 1.0 Системи 

цифрової компетентності громадян. 

У листопаді 2015 р. на веб-порталі ОДЦ EU Science Hub16 було оприлюднено доволі 

стабільну версію концептуальної еталонної моделі DigComp 2.0 і встановлено термін 

надання коментарів – 15 березня 2016 р. Для отримання коментарів упродовж цього 

періоду застосовувалися різні засоби: бесіди, електронна пошта, зведені коментарі 

міністерських робочих груп, сторонні рецензенти. Крім того, на щорічному форумі 

«Управління системами цифрової та підприємницької компетентності ЄС» у лютому 

2016 р. зацікавленим сторонам було повідомлено про оновлення і запропоновано 

надати коментарі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Детальніше про Робочі групи за цією програмою див. http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-

framework/expert-groups_en.htm  

16 https://ec.europa.eu/jrc/digcomp/ 
 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/expert-groups_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/digcomp/
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3. Концептуальна еталонна модель DigComp 2.0 
 

У цьому розділі ми представляємо оновлену концептуальну еталонну модель для 

Системи цифрової компетентності громадян. Внесені зміни пояснюються і 

обговорюються у наступному розділі. 

 

Сфери 
компетентності 

Вимір 1 

Компетенції 

Вимір 2 

1. Інформація та 
уміння 
працювати з 
даними 

1.1 Перегляд, пошук і фільтрація даних, інформації та цифрового контенту 

Формулювати інформаційні потреби, шукати дані, інформацію та контент у 
цифрових середовищах, здійснювати доступ до даних, інформації та контенту і 
переміщуватися між ними. Створювати і оновлювати особисті стратегії пошуку. 

1.2 Оцінка даних, інформації та цифрового контенту 

Аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність джерел 
даних, інформації та цифровий контент. Аналізувати, тлумачити та критично 
оцінювати дані, інформацію та цифровий контент. 

1.3 Управління даними, інформацією та цифровим контентом 

Організовувати, зберігати та вибирати дані, інформацію та контент у цифрових 
середовищах. Організовувати та обробляти їх у структурованому середовищі. 

2. Комунікація та 
співробітництво 

2.1 Взаємодія за допомогою цифрових технологій 

Взаємодіяти за допомогою широкого спектра цифрових технологій та розуміти, які 
засоби цифрового зв'язку доречні для даного контексту. 

2.2 Обмін за допомогою цифрових технологій 

Обмінюватися даними, інформацією та цифровим контентом з іншими за 
допомогою відповідних цифрових технологій. Діяти в якості посередника, знати 
практичні методи посилання та атрибуції. 

2.3 Реалізація громадянської позиції за допомогою цифрових технологій 

Брати участь у житті суспільства шляхом використання державних і приватних 
цифрових послуг. Шукати можливості самовдосконалення та реалізації активної 
громадянської позиції за допомогою відповідних цифрових технологій. 

2.4 Співробітництво за допомогою цифрових технологій 

Використовувати цифрові засоби та технології для процесів співробітництва, а також 
для спільної розбудови та спільного створення ресурсів і знань. 

2.5 Мережевий етикет 

Знати правила поведінки та ноу-хау щодо користування цифровими технологіями та 
взаємодії у цифрових середовищах. Адаптувати стратегії комунікації під конкретну 
аудиторію та враховувати культурну і поколінську різноманітність у цифрових 
середовищах. 

2.6 Управління цифровою ідентичністю 

Створювати одну чи декілька цифрових ідентичностей та управляти ними, уміти 
захистити власну репутацію, працювати з даними, створеними за допомогою 
декількох цифрових засобів, середовищ і служб. 
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3. Створення 
цифрового 
контенту 

3.1 Розробка цифрового контенту 

Створювати та редагувати цифровий контент у різних форматах, самовиражатися 
цифровими засобами. 

3.2 Інтеграція та перероблення цифрового контенту 

Змінювати, уточнювати, вдосконалювати та інтегрувати інформацію та контент у 
існуючий масив знань для створення нових, оригінальних і доречних знань та 
контенту. 

3.3 Авторське право і ліцензії 

Розуміти, як авторське право і ліцензії поширюються на дані, інформацію та 
цифровий контент. 

3.4 Програмування 

Планувати і розробляти послідовність зрозумілих інструкцій для розв’язання 
обчислювальною системою даної проблеми чи для виконання нею конкретного 
завдання. 

4. Безпека 4.1 Захист пристроїв 

Захищати пристрої та цифровий контент, розуміти ризики та загрози у цифрових 
середовищах. Знати про заходи безпеки та захисту і належним чином ураховувати 
питання надійності та приватності. 

4.2 Захист персональних даних і приватності 

Захищати персональні дані та приватність у цифрових середовищах. Розуміти, як 
користуватися та обмінюватися інформацією, яка дозволяє встановити особу, зі 
збереженням можливості захистити себе та інших від шкоди. Розуміти, що цифрові 
служби користуються «Правилами дотримання приватності» для інформування про 
те, як використовуються персональні дані. 

4.3 Захист здоров’я і благополуччя 

Уміти уникати ризиків для здоров’я і загроз для фізичного та психологічного 
благополуччя при користуванні цифровими технологіями. Уміти захистити себе та 
інших від можливих небезпек у цифрових середовищах (наприклад, від 
кіберзалякування). Знати про цифрові технології для забезпечення соціального 
благополуччя та соціальної інтеграції. 

4.4 Захист навколишнього середовища 

Усвідомлювати вплив цифрових технологій та їхнього користування на навколишнє 
середовище. 
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5. Розв’язання 
проблем 

5.1 Розв’язання технічних проблем 

Виявляти технічні проблеми при експлуатації пристроїв і користуванні цифровими 
середовищами та розв’язувати їх (від пошуку несправностей до розв’язання 
складніших проблем). 

5.2 Визначення потреб і технологічних заходів реагування 

Оцінювати потреби, визначати, оцінювати, відбирати та використовувати цифрові 
засоби й можливі технологічні заходи реагування для задоволення цих потреб. 
Налагоджувати та пристосовувати цифрові середовища згідно з особистими 
потребами (наприклад, для забезпечення доступності). 

5.3 Творче використання цифрових технологій 

Використовувати цифрові засоби та технології для створення знань і внесення 
новаторських змін у процеси та продукцію. Брати індивідуальну і колективну участь у 
пізнавальному опрацюванні з метою розуміння і розв’язання концептуальних 
проблем і проблемних ситуацій у цифрових середовищах. 

5.4 Виявлення прогалин у цифровій компетентності 

Розуміти, в яких аспектах цифрову компетентність особи необхідно підвищити або 
оновити. Уміти підтримувати інших у розвитку їхньої цифрової компетентності. 
Шукати можливості для саморозвитку та не відставати від процесу еволюції 
цифрових технологій. 
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4. Від DigComp 1.0 до DigComp 2.0 
 

Система цифрової компетентності була вперше опублікована у 2013 році Інститутом 

перспективних технологічних досліджень Об’єднаного дослідницького центру 

Європейської Комісії. У цьому розділі ми розяснюємо зміни, внесені на етапі 1 

оновлення стосовно концептуальної еталонної моделі, що складається зі сфер 

компетентності, назв компетенцій та їхніх дескрипторів. 
 

4.1. DigComp 2.0: новий словник і оптимізовані 
дескриптори, що забезпечують краще визначення 

компетенцій 

За період після першого оприлюднення у 2013 році системи DigComp у процесі 

еволюції цифрових технологій відбулися докорінні зміни, виникли нові потреби та 

вимоги, що відображені у словнику, який має динамічний характер. Навіть при тому, 

що система DigComp є концептуальною еталонною системою доволі високого рівня, 

стало очевидно, що деякі терміни у словнику необхідно відкоригувати. Це не залежить 

від змін у функціональних можливостях засобів, програмного забезпечення і додатків 

як таких: цей процес має відображати більш абстрактні зміни на концептуальному 

рівні. Глосарій нових термінів поданий у табл. 2. 

Табл. 2. Оновлений словник системи DigComp 2.0 

Контент у різних форматах = наприклад, текстовий документ, графіка, зображення, 
відео, музика, мультимедіа, веб-сторінки, збережені у форматі стандартного файлу, 
тривимірна роздруківка (патентована, безкоштовна і (або) відкрита). Додаткову 
інформацію див. за посиланням https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_formats. 

Дані = послідовність з одного чи кількох символів, якій конкретний акт (акти) 
тлумачення надає (надають) певне значення. Дані можна аналізувати або 
використовувати з метою отримання знань чи прийняття рішень. Цифрові дані 
представляються за допомогою двійкової системи числення, де використовуються 
одиниці (1) та нулі (0), на відміну від аналогового представлення. (Джерела:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_%28computing%29;  
http://www.thefreedictionary.com/data). 

Цифровий зв'язок = зв'язок за допомогою цифрових технологій. Існують різні способи 
зв'язку, наприклад, синхронний зв'язок (зв'язок у реальному масштабі часу, приміром, 
за допомогою скайпу або відеочату чи технології Bluetooth) та асинхронний зв'язок 
(неодночасний зв'язок, наприклад, за допомогою електронної пошти, форуму для 
надсилання повідомлень, СМС-повідомлень) з використанням, наприклад, режимів 
«один до одного», «один до багатьох» або «багато до багатьох». 

Цифровий контент = будь-який вид контенту, що існує у формі цифрових даних, які 
закодовані у форматі, читаному комп’ютером, і які можна створювати, передивлятися, 
розповсюджувати, змінювати та зберігати за допомогою компютерів і цифрових 
технологій, наприклад, інтернету. Такий контент може бути безкоштовним або платним. 
Приклади цифрового контенту: веб-сторінки та веб-сайти, соціальні мережі, дані та 
бази даних, цифрові звукозаписи, як-от файли у форматі mp3, електронні книги, 
цифрові зображення, цифрові відеозаписи, відеоігри, комп’ютерні програми та 
програмне забезпечення.  

Цифрове середовище = контекст, або «місце», існування котрого забезпечують 
технології та цифрові пристрої, що часто передається за допомогою інтернету чи інших 
цифрових засобів, наприклад, мережі мобільного зв'язку. Записи та докази взаємодії 
особи з цифровим середовищем утворюють так званий «цифровий слід». У системі 
DigComp термін «цифрове середовище» використовується як фон для цифрових дій 
без зазначення конкретної технології чи конкретного засобу. 

Цифрові послуги (державні або приватні) = послуги, що можуть надаватися за 
допомогою цифрового зв'язку, наприклад, інтернету чи мережі мобільного зв'язку, та 
включати надання цифрової інформації (наприклад, даних або контенту) і (або) послуги 
розрахункового обслуговування. Вони можуть бути або державними, або приватними, 
як-от електронне врядування, цифрові банківські послуги, електронна торгівля, музичні 
послуги (наприклад, Spotify), кінематографічні/телевізійні послуги (наприклад, Netflix). 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_formats
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_%28computing%29
http://www.thefreedictionary.com/data
http://www.thefreedictionary.com/data
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Цифрова технологія = будь-який продукт, за допомогою якого можна створювати, 
переглядати, розповсюджувати, змінювати, зберігати, вибирати, передавати і 
отримувати інформацію електронними засобами у цифровій формі. Приклади: 
персональні комп’ютери та пристрої (наприклад, настільний комп’ютер, ноутбук, нетбук, 
планшет, смартфони, ПЕА з засобами мобільного зв'язку, ігрові консолі, медіаплеєри, 
пристрої для читання електронних книг), цифрове телебачення, роботи. Наведено зі 
змінами з наступного джерела:  http://www.tutor2u.net/business/ict/intro_what_is_ict.htm. 
Цифрові засоби = цифрові технології (див. «цифрова технологія»), використовувані для 
конкретної цілі або для виконання конкретної функції обробки інформації, зв'язку, створення 
контенту, забезпечення безпеки чи розв’язання проблем. 
Правила дотримання приватності  = термін, що стосується захисту персональних даних, 
наприклад, способу, в який надавач послуг збирає, зберігає, захищає, розкриває, передає та 
використовує інформацію (дані) про своїх користувачів, виду даних, які збираються, тощо. 
Розв’язання проблем = «спроможність особи брати участь у пізнавальному опрацюванні з 
метою розуміння і усунення проблемних ситуацій у випадку, якщо метод вирішення не є 
відразу очевидним. Це, зокрема, готовність займатися усуненням таких ситуацій з метою 
реалізації свого потенціалу як конструктивного і мислячого громадянина» (OECD, 2014). 
Благополуччя = термін, пов'язаний з терміном «здоров’я», що ВООЗ визначає як стан 
повного фізичного, душевного і соціального благополуччя17, а не тільки відсутність хвороб і 
фізичних дефектів. Соціальне благополуччя означає почуття взаємодії з іншими та з 
громадами (наприклад, доступ до соціального капіталу і його використання, суспільну довіру, 
наявність суспільних зв'язків та соціальні мережі). 
Соціальна інтеграція = процес покращення умов участі осіб і груп осіб у житті суспільства 
(визначення Світового банку18). Соціальна інтеграція спрямована на розширення прав і 
можливостей бідних і маргіналізованих осіб для використання ними переваг зростаючих 
глобальних можливостей. Вона забезпечує можливість висловлення людьми своїх думок при 
прийнятті рішень, які впливають на їхнє життя, та їхнього рівного доступу до ринків, послуг, 
політичного, соціального і фізичного простору. 
Структуроване середовище = середовище, де дані розміщені у полі фіксованого розміру в 
запису чи файлі, наприклад, реляційні бази даних та електронні таблиці. 
Технологічний захід реагування/технологічне рішення = означає спробу розв’язати 
проблему за допомогою технології (та (або) інженерних засобів). 

 
 

У новому словнику, наприклад, замість висловів «у режимі онлайн» або 

«використання ІКТ» для опису фону, на якому виконуються цифрові дії, 

застосовується всеосяжний термін «цифрове середовище». У цьому випадку не 

обов’язково потрібно називати конкретну технологію чи засіб, і, отже, цей термін 

охоплює не лише користування персональними комп’ютерами (наприклад, настільним 

комп’ютером, ноутбуком, нетбуком чи планшетом), а й застосування мобільних 

пристроїв (наприклад, смартфонів та носимих пристроїв із функціями мобільної роботи 

у мобільних), ігрових консолей, медіаплеєрів або пристроїв для читання електронних 

книг, які в більшості випадків також об’єднані у мережі і (або) підключені до 

інтернету. 

Більше того, у результаті такої цифрової трансформації з’явилися нові вимоги до 

цифрової компетентності. Порівняно з 2013 роком, наприклад, для зберігання даних і 

цифрового контенту частіше, ніж раніше, використовується хмарна система 

зберігання. Крім того, дедалі більше зростає потреба в умінні працювати з даними, 

причина чого – появлення нових засобів візуалізації інформації та збільшення обсягів 

наявних даних. Інші важливі інновації стосуються  можливості доступу та соціальної 

інтеграції. Питання приватності та законодавства щодо персональних даних також не 

стояли на місці після публікації версії 1.0 DigComp: варто згадати лише декілька 

інновацій, що стосуються нових тенденцій (детальніше про це див. у додатку 1). 

Крім того, еволюціонував і зріс попит на працівників, які можуть розв’язувати 

проблеми на робочому місці. Ці проблеми дедалі більше з’являються у середовищах, 

насичених технологіями. Зокрема, з одного боку, існує попит на людей, які можуть 

оцінювати потреби та (або) існуючі проблеми і пропонувати рішення з використанням 

                                                           
17 http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/ 
18 http://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/social-inclusion 

http://www.tutor2u.net/business/ict/intro_what_is_ict.htm
http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/
http://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/social-inclusion
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цифрових засобів і технологій. З іншого боку, є потреба у людях, які можуть за 

допомогою цифрових технологій створювати нові знання та інноваційні процеси й 

продукти, яких раніше не було. Тому дескриптори компетенцій у сфері «Розв’язання 

проблем» оновлені так, щоб виділити розв’язання проблем як частину цифрової 

компетентності. Крім цього, концептуальна еталонна модель DigComp 2.0 тепер 

узгоджена з визначенням терміну «розв’язання проблем», прийнятого ОЕСР. 

У Міжнародній програмі з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA) за 2012 

рік компетенція щодо розв’язання проблем визначена як «…спроможність особи 

брати участь у пізнавальному опрацюванні з метою розуміння і усунення 

проблемних ситуацій у випадку, якщо метод вирішення не є відразу 

очевидним. Це, зокрема, готовність займатися усуненням таких ситуацій з 

метою реалізації свого потенціалу як конструктивного і мислячого 

громадянина» (OECD, 2014, p. 30). 

Що стосується концептуальних оновлень, то назву сфери компетентності, яка раніше 

звучала як «1. Інформація», замінено на «1. Інформація та уміння працювати з 

даними». Це – важливий крок із узгодження, який робить зв'язок між інформаційною 

грамотністю та системою DigComp більш видимим і чітким. Як і робота ЮНЕСКО з 

медійної та інформаційної грамотності (UNESCO, 2011), де сфери «інформаційна 

грамотність» і «медійна грамотність» зведені у «об’єднаний набір компетенцій, 

необхідних для життя і роботи в сьогоднішньому світі», система DigComp 2.0 охоплює 

основні компоненти інформаційної грамотності та частини медійної грамотності 

(детальнішу інформацію про зіставлення систем ЮНЕСКО і DigComp див. у додатках 2 

і 3). 

Крім того, еталонна модель DigComp була потрібна для того, щоб краще зосередитися 

на існуючому попиті на громадян, які краще розуміють програмування та кодування. 

Останнім часом на цьому питанні акцентували увагу дуже багато міжнародних і 

національних ініціатив, а також ініціатив на рівні ЄС (див., наприклад, Balanskat & 

Engelhardt, 2015, та кампанію eSkills19). Ураховуючи це, компетенція 

«програмування» була переглянута та подана у новому визначенні, що забезпечує її 

тісне узгодження з компетенцією, використаною у публікації “Computing and Digital 

Literacy: Call for a Holistic Approach” (ECDL Foundation, 2015). 

Нарешті, процес оновлення мав на меті оптимізувати дескриптори компетенцій 

шляхом зменшення надлишку понять, висловлених у кожному дескрипторі. Це не 

тільки робить систему більш стислою, а й допомагає вирішувати задачу побудови 

інструментів, необхідних для оцінки цифрової компетентності громадян. 
 

4.2. Порівняння змін 

У DigComp 2.0 збережена така ж загальна структура п’яти сфер компетентності. Зміни 

у назвах компетенцій у табл. 3 виділені курсивом. 

 
 Табл. 3. Сфери цифрової компетентності на основі DigComp 1.0 

 
Сфери компетентності - версія 
1.0 

Сфери компетентності - версія 2.0 

Взаємопов’язані 
сфери з 
аспектами, що 
частково 
збігаються, та 
перехресними 
посиланнями 

1. Інформація 1. Інформація та уміння працювати з 
даними 

2. Комунікація 2. Комунікація та співробітництво 

3. Створення контенту 3. Створення цифрового контенту 

Компетенції
, що 
охоплюють 
усі сфери 

4. Безпека 4. Безпека 

5. Розв’язання проблем 5. Розв’язання проблем 

 

                                                           
19 http://eskills-week.ec.europa.eu/ 

http://eskills-week.ec.europa.eu/
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Варто зазначити, що поділ сфер і компетенцій має штучний характер, і у реальності 

мають місце численні часткові збіги та перехресні посилання між сферами та 

компетенціями. Крім того, характер сфер компетентності не завжди схожий (див. 

табл. 3, лівий стовпчик). За деякими думками, сфера «розв’язання проблем» є 

найбільш усеосяжною, отже, її можна побачити в усіх інших сферах компетентності, 

як було зазначено у попередньому звіті (JRC-IPTS, 2013, p.11), де наведено такий 

приклад: 

… сфера компетентності «інформація» (сфера 1) включає компетенцію «оцінка 

інформації», що є компонентом пізнавального виміру розв’язання проблем. 

Комунікація та створення контенту включають декілька елементів розв’язання 

проблем (а саме: взаємодію, співробітництво, розробку контенту, інтеграцію та 

перероблення, програмування…). Незважаючи на наявність елементів 

розв’язання проблем у відповідних сферах компетентності, було визнано 

необхідним створити спеціальну, окрему сферу щодо розв’язання проблем, 

ураховуючи значення, котре цей аспект має для засвоєння технологій та 

цифрової практики. Можна зазначити, що деякі з компетенцій, згаданих у 

сферах 1-4, також можна відобразити у сфері 5. 

 

У DigComp 2.0 збережена та сама нумерація сфер компетентності, що і у версії 1.0, 

тобто від 1 до 5. Ця послідовність не означає збільшення досягнень або будь-який 

інший вид ієрархії. Усі компетенції в тій чи іншій сфері пронумеровані за послідовною 

схемою двома цифрами (наприклад, 1.3): перша цифра означає сферу 

компетентності, а друга – конкретну компетенцію (сфера.компетенція). 

Нарешті, важливо підкреслити, що система DigComp має описовий, а не наказовий 

характер. Деякі аспекти цифрової компетентності можуть включати правові та етичні 

аспекти, як, наприклад, питання, пов'язані з незаконним обміном цифровим 

контентом, захищеним правом власності. Особа, яка займається такою незаконною 

діяльністю, може бути компетентною та усвідомлювати, що в такий спосіб 

порушуються ліцензії та правила. Отже, у цій рамковій системі етичні аспекти 

включені в умови компетенцій (тобто знання, а не належна поведінка). Інакше 

кажучи, ми порушуємо це питання, але вважаємо, що визначати цю компетенцію у 

більш зобов’язуючий спосіб повинні впроваджувальні ініціативи, якщо вони цього 

бажають. Крім того, описовий характер також має місце при доопрацюванні заходів 

втручання (наприклад, планування навчання і розроблення навчальних програм) з 

урахуванням конкретних потреб цільових груп. Замість того, щоб прямо переносити 

структуру DigComp у реальні навчальні заходи чи вимірювати за її допомогою 

успішність учнів як таку, цю систему слід використовувати як еталонну основу. 

У табл. 4 компетенції з версій 1.0 та 2.0 наведені у сусідніх стовпчиках, щоб 

полегшити їхнє порівняння. Це дозволяє нам побачити, які зміни відбулися на етапі 1 

оновлення. Ці зміни стали результатом побудови детальних діаграм логічних зв'язків, 

проведеної з метою відображення сфери дії кожної компетенції (див. додаток 1 

«Ілюстрації до внесених змін»). Ці зміни будуть відображені далі на етапі 2 оновлення 

через приклади знань, навичок і компетенцій, які стосуються кожної з цих 

компетенцій (вимір 4). 
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Табл. 4. Порівняння дескрипторів компетенцій у версіях 1.0 і 2.0 

Компетенції – версія 1.0 Компетенції – версія 2.0 

1.1 Перегляд, пошук і фільтрація інформації 

Здійснювати доступ до онлайн-інформації та її 
пошук, формулювати інформаційні потреби, 
знаходити відповідну інформацію, ефективно 
вибирати ресурси, переміщатися між онлайн-
джерелами, створювати особисті інформаційні 
стратегії. 

1.1 Перегляд, пошук і фільтрація даних, 
інформації та цифрового контенту 

Формулювати інформаційні потреби, шукати дані, 
інформацію та контент у цифрових середовищах, 
здійснювати доступ до даних, інформації та контенту 
і переміщуватися між ними. Створювати і 
оновлювати особисті стратегії пошуку. 

1.2 Оцінка інформації 

Збирати, обробляти, розуміти та критично 
оцінювати інформацію. 

1.2 Оцінка даних, інформації та цифрового 
контенту 

Аналізувати, порівнювати та критично оцінювати 
достовірність і надійність джерел даних, інформації 
та цифровий контент. Аналізувати, тлумачити та 
критично оцінювати дані, інформацію та цифровий 
контент. 

1.3 Зберігання та вибірка інформації 

Опрацьовувати та зберігати інформацію і контент 
задля полегшення вибірки, організовувати 
інформацію й дані 

1.3 Управління даними, інформацією та цифровим 
контентом 

Організовувати, зберігати та вибирати дані, 
інформацію та контент у цифрових середовищах. 
Організовувати та обробляти їх у структурованому 
середовищі. 

2.1 Взаємодія за допомогою технологій 

Взаємодіяти за допомогою широкого спектра 
цифрових пристроїв і додатків, розуміти, як 
здійснюється розподіл, відображення і управління 
при цифровому зв'язку, розуміти відповідні 
способи зв'язку цифровими засобами, посилатися 
на різні форми зв'язку, адаптувати види та стратегії 
зв'язку згідно з конкретною аудиторією. 

2.1 Взаємодія за допомогою цифрових технологій 

Взаємодіяти за допомогою широкого спектра 
цифрових технологій та розуміти, які засоби 
цифрового зв'язку доречні для даного контексту. 

2.2 Обмін інформацією та контентом 

Обмінюватися з іншими особами даними про 
розташування і зміст знайденої інформації, бути 
готовими і здатними обмінюватися знаннями, 
контентом і ресурсами, діяти в якості посередника, 
дотримуватися випереджуючого підходу до 
поширення новин, контенту і ресурсів, знати 
практичні методи цитування, інтегрувати нову 
інформацію в існуючий масив знань. 

2.2 Обмін за допомогою цифрових технологій 

Обмінюватися даними, інформацією та цифровим 
контентом з іншими за допомогою відповідних 
цифрових технологій. Діяти в якості посередника, 
знати практичні методи посилання та атрибуції. 

2.3 Реалізація громадянської позиції в мережі 

Брати участь у житті суспільства шляхом 
спілкування в інтернеті, шукати можливості 
самовдосконалення і розширення своїх прав і 
можливостей у користуванні технологіями та 
цифровими середовищами, усвідомлювати 
потенціал технологій для участі громадян у житті 
суспільства. 

2.3 Реалізація громадянської позиції за 
допомогою цифрових технологій 

Брати участь у житті суспільства шляхом 
використання державних і приватних цифрових 
послуг. Шукати можливості самовдосконалення та 
реалізації активної громадянської позиції за 
допомогою відповідних цифрових технологій. 
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2.4 Співробітництво за допомогою цифрових 
каналів 

Використовувати технології та медіа для 
колективної роботи, процесів співробітництва, а 
також для спільної розбудови та спільного 
створення ресурсів, знань і контенту 

2.4 Співробітництво за допомогою цифрових 
технологій 

Використовувати цифрові засоби та технології для 
процесів співробітництва, а також для спільної 
розбудови та спільного створення ресурсів і знань. 

2.5 Мережевий етикет 

Мати знання і ноу-хау щодо правил поведінки при 
онлайн-/віртуальній взаємодії, усвідомлювати 
аспекти культурної різноманітності, уміти  
захистити себе та інших від можливих онлайн-
небезпек (наприклад, від кіберзалякування), 
розробляти активні стратегії виявлення неналежної 
поведінки.  

2.5 Мережевий етикет 

Знати правила поведінки та ноу-хау щодо 
користування цифровими технологіями та взаємодії у 
цифрових середовищах. Адаптувати стратегії 
комунікації під конкретну аудиторію та враховувати 
культурну і поколінську різноманітність у цифрових 
середовищах. 

2.6  Управління цифровою ідентичністю 

Створювати одну чи декілька цифрових 
ідентичностей, адаптувати їх та управляти ними, 
уміти захистити власну електронну репутацію, 
працювати з даними, створеними за допомогою 
декількох аккаунтів і додатків. 

2.6 Управління цифровою ідентичністю 

Створювати одну чи декілька цифрових 
ідентичностей та управляти ними, уміти захистити 
власну репутацію, працювати з даними, створеними 
за допомогою декількох цифрових засобів, 
середовищ і служб. 

3.1 Розробка контенту 

Створювати контент у різних форматах, зокрема у 
мультимедійному форматі, редагувати та 
вдосконалювати контент, створений самостійно 
або іншими особами, творчо самовиражатися за 
допомогою цифрових мультимедіа і технологій. 

3.1 Розробка цифрового контенту 

Створювати та редагувати цифровий контент у 
різних форматах, самовиражатися цифровими 
засобами. 

3.2 Інтеграція та перероблення 

Змінювати, уточнювати та комбінувати існуючі 
ресурси для створення нових, оригінальних і 
доречних знань та контенту. 

3.2 Інтеграція та перероблення цифрового 
контенту 

Змінювати, уточнювати, вдосконалювати та 
інтегрувати інформацію та контент у існуючий масив 
знань для створення нових, оригінальних і доречних 
знань та контенту. 

3.3 Авторське право і ліцензії 

Розуміти, як авторське право і ліцензії 
поширюються на інформацію та контент. 

3.3 Авторське право і ліцензії 

Розуміти, як авторське право і ліцензії поширюються 
на дані, інформацію та цифровий контент. 

3.4 Програмування 

Застосовувати налаштування, модифікацію 
програм, додатки, програмне забезпечення та 
пристрої для розуміння принципів програмування, 
розуміти, що знаходиться за програмою. 

3.4 Програмування 

Планувати і розробляти послідовність зрозумілих 
інструкцій для розв’язання обчислювальною 
системою даної проблеми чи для виконання нею 
конкретного завдання. 

4.1 Захист пристроїв 

Захищати власні пристрої та розуміти інтернет-
ризики та загрози, знати про заходи безпеки та 
захисту. 

4.1 Захист пристроїв 

Захищати пристрої та цифровий контент, розуміти 
ризики та загрози у цифрових середовищах. Знати 
про заходи безпеки та захисту і належним чином 
ураховувати питання надійності та приватності. 
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4.2 Захист персональних даних 

Розуміти загальні умови надання послуг, активний 
захист персональних даних, розуміючи приватність 
інших осіб, захищатися від шахрайства і погроз в 
інтернеті та від кіберзалякування. 

4.2 Захист персональних даних і приватності 

Захищати персональні дані та приватність у 
цифрових середовищах. Розуміти, як користуватися 
та обмінюватися інформацією, яка дозволяє 
встановити особу, зі збереженням можливості 
захистити себе та інших від шкоди. Розуміти, що 
цифрові служби користуються «Правилами 
дотримання приватності» для інформування про те, 
як використовуються персональні дані. 

4.3 Захист здоров’я 

Уникати ризиків для здоров’я, пов'язаних із 
використанням технологій, зокрема загроз для 
фізичного і психологічного благополуччя. 

4.3 Захист здоров’я і благополуччя 

Уміти уникати ризиків для здоров’я і загроз для 
фізичного та психологічного благополуччя при 
користуванні цифровими технологіями. Уміти 
захистити себе та інших від можливих небезпек у 
цифрових середовищах (наприклад, від 
кіберзалякування). Знати про цифрові технології для 
забезпечення соціального благополуччя та соціальної 
інтеграції. 

4.4 Захист навколишнього середовища 

Усвідомлювати вплив ІКТ на навколишнє 
середовище. 

4.4 Захист навколишнього середовища 

Усвідомлювати вплив цифрових технологій та 
їхнього користування на навколишнє середовище. 

5.1 Розв’язання технічних проблем 

Виявляти можливі проблеми та розв’язувати їх (від 
пошуку несправностей до розв’язання складніших 
проблем) за допомогою цифрових засобів. 

5.1 Розв’язання технічних проблем 

Виявляти технічні проблеми при експлуатації 
пристроїв і користуванні цифровими середовищами 
та розв’язувати їх (від пошуку несправностей до 
розв’язання складніших проблем). 

5.2 Визначення потреб і технологічних заходів 
реагування 

Оцінювати власні потреби у ресурсах, засобах і 
підвищенні рівня компетентності, визначати 
можливі рішення для задоволення потреб, 
пристосовуючи засоби до особистих потреб, 
критично оцінювати можливі рішення та цифрові 
засоби. 

5.2 Визначення потреб і технологічних заходів 
реагування 

Оцінювати потреби, визначати, оцінювати, 
відбирати та використовувати цифрові засоби й 
можливі технологічні заходи реагування для 
задоволення цих потреб. Налагоджувати та 
пристосовувати цифрові середовища згідно з 
особистими потребами (наприклад, для забезпечення 
доступності). 

5.3 Новаторське і творче використання 
технологій 

Вносити новаторські зміни у технології, брати 
активну участь у колективному цифровому та 
мультимедійному виробництві, творчо 
самовиражатися за допомогою цифрових медіа і 
технологій, створювати знання і розв’язувати 
концептуальні проблеми за підтримки цифрових 
засобів. 

5.3 Творче використання цифрових технологій 

Використовувати цифрові засоби та технології для 
створення знань і внесення новаторських змін у 
процеси та продукцію. Брати індивідуальну і 
колективну участь у пізнавальному опрацюванні з 
метою розуміння і розв’язання концептуальних 
проблем і проблемних ситуацій у цифрових 
середовищах. 

5.4 Виявлення прогалин у цифровій 
компетентності 

Розуміти, в яких аспектах власну цифрову 
компетентність необхідно підвищити або оновити, 
підтримувати інших у розвитку їхньої цифрової 
компетентності, не відставати від нових розробок. 

5.4 Виявлення прогалин у цифровій 
компетентності 

Розуміти, в яких аспектах цифрову компетентність 
особи необхідно підвищити або оновити. Уміти 
підтримувати інших у розвитку їхньої цифрової 
компетентності. Шукати можливості для 
саморозвитку та не відставати від процесу еволюції 
цифрових технологій. 
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5. Використання і сприйняття системи DigComp 
 

З самого початку система DigComp була добре прийнята і запроваджена цілим рядом 

зацікавлених сторін. Цей універсальний інструмент застосовується для різних цілей. 

У даному розділі, як показано на рис. 2, ми подаємо класифікацію можливих 

напрямів використання цієї системи у контексті освіти, підготовки кадрів і 

зайнятості: 

1) формування та підтримка політики; 

2) планування навчання у сфері освіти, підготовки кадрів і зайнятості; 

3) оцінка і атестація. 

Коло зацікавлених сторін доволі широке: від політиків, органів освіти та зайнятості 

населення національного і регіонального рівнів до державних і приватних 

навчальних закладів і органів третього сектора, які надають можливості щодо освіти 

та підготовки кадрів. 
 

 

Рис. 2. Різні напрями використання вимагають різних видів реалізації системи 
 

У рамках обміну практичними досягненнями та надання можливостей навчання на 

прикладі реалізації системи DigComp ОДЦ у 2015 році запустив на своєму веб-сайті 

Science Hub «Галерею реалізацій»20. «Галерея реалізацій», що працює за принципом 

автоматичного повідомлення, містить знімки стану реалізації на даний момент часу. Її 

мета – продемонструвати приклади використання системи DigComp у масштабах 

Європи. Ці приклади не слід вважати за визначенням найкращою практикою. У 

цьому розділі ми висвітлимо ряд варіантів використання різними зацікавленими 

сторонами у трьох вищезгаданих категоріях (див. також мапу в додатку 4), не 

наводячи вичерпний огляд реалізацій DigComp. Крім того, ми наведемо деякі 

приклади роботи, проведеної на європейському рівні, - або різними установами, або 

в рамках окремих проектів. 
 

5.1. Мета використання: формування та підтримка 

політики 

У цьому підрозділі ми розповідаємо, як система DigComp використовується для 

підтримки стратегічного планування і формування політики. По-друге, ми наводимо 

                                                           
20 https://ec.europa.eu/jrc/digcomp/implementation 

https://ec.europa.eu/jrc/digcomp/implementation
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ряд прикладів її застосування для порівняння існуючих систем шляхом зіставлення 

сфер охоплення з метою кращого розуміння синергізму, збігів і можливих прогалин. 

Стратегічна підтримка формування політики – одна з цілей використання 

системи DigComp на національному і регіональному рівнях. Наприклад, уряд Країни 

Басків (Іспанія) розробив проект Ikanos21 для сприяння розвиткові «інформаційно-

освіченого суспільства» у Баскському регіоні. У 2016 році було прийнято нову 

Програму розвитку цифрових технологій на період до 2020 року, мета якої полягає в 

інтеграції цифрової компетентності у галузі освіти та зайнятості. Проте, уряд Країни 

Басків уже з 2013 року запроваджує різноманітні інструменти та напрями 

компетенцій для забезпечення навчання, підвищення рівня цифрової компетентності 

та її оцінювання у рамках існуючих систем освіти та підготовки кадрів, серед 

громадян і шукачів роботи, підприємств і державних чиновників (рис. 3). Деякі 

аспекти цієї діяльності будуть детальніше висвітлені нижче. 
 

 

Рис. 3. Система DigComp як механізм підтримки формування політики у Країні 

Басків (Іспанія) 
 

Для того, щоб допомогти політикам скласти на макрорівні уявлення про 

цифрову компетентність громадян, Європейська Комісія розробила Індекс 

цифрових навичок (DESI). Цей складений показник побудований на чотирьох 

сферах компетентності системи DigComp (інформація, комунікація, створення 

контенту та розв’язання проблем). У ньому використовуються дані Обстеження 

використання інтернету в домогосподарствах і громадянами в Європейському Союзі 

(яке охоплює репрезентативну вибірку населення ЄС віком від 16 до 74 років), що 

проводиться Євростатом. Мета цього обстеження – визначити, як населення 

користувалося інтернетом упродовж останніх трьох місяців22. Ці підсумкові дані є 

проміжним показником для визначення рівня цифрових навичок. 

 

На веб-сайті Digital Scoreboard представлено інтерактивний інструмент перегляду й 

подальшого аналізу цих даних. Цей показник можна, приміром, розбити по різних 

базових змінних, тому є можливість оцінити цифрові навички окремих осіб, а також 

робочої сили в ЄС. Застосовуються чотири рівні цифрових навичок громадян 

(відсутні-низькі-базові-вище базових). На рис. 4 представлено діаграму, що 

відображає частки громадян з рівнями цифрових навичок «базові» і «вище базових» 

у кожній країні ЄС, Норвегії та Ісландії. У ЄС-28 середня частка осіб із цифровими 

                                                           
21 http://ikanos.blog.euskadi.net/?page_id=2423&lang=en 
22 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=13706, див. с. 32 

http://ikanos.blog.euskadi.net/?page_id=2423&amp;lang=en
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=13706


20  

навичками на рівнях «базові» та «вище базових» становить 55%, тоді як середній 

відсоток таких осіб у активній робочій силі (серед зайнятих і безробітних) – 63%. 

Застосування системи DigComp для сфери професійного навчання, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки може надати додаткові переваги. 

 

 
Європейська Комісія, Digital Scoreboard 

 

Рис. 4. Діаграма, що відображає Індекс цифрових навичок по країнах, 2015 рік 

 

У різних програмних документах також використовується система DigComp 

або міститься посилання на неї. Наприклад, у недавній публікації Італійської 

коаліції за цифрові навички наведено Стратегію та Дорожню карту щодо цифрової 

компетентності на 2016 рік23, де подано скорочений переклад DigComp. Крім того, 

Національний план Італії щодо цифрових шкіл (Il Piano Nazionale Scuola Digitale), 

оприлюднений наприкінці 2015 року24, містить згадку про DigComp у своєму 

керівному документі. Аналогічним чином, Міністерство освіти та зайнятості Мальти у 

2015 році опублікувало документ «Зелена книга з питань цифрової грамотності»25, 

де є посилання на систему DigComp. Департамент освіти іспанської провінції 

Наварра також використовує DigComp як один із головних орієнтирів для 

стратегічного планування. 

Ще один приклад використання системи DigComp для підтримки впровадження 

програм і проектів можна побачити у Польщі. У Оперативній програмі «Цифрова 

Польща» на 2014-2020 роки26 зазначено, що система DigComp, серед ряду інших 

ключових систем, підтримує впровадження проектів електронної інтеграції (під 

назвою «Цифрові компетенції суспільства»). 

Прикладом аналізу прогалин для порівняння існуючих систем є перелік 

наскрізних навичок щодо ІКТ, наведений у ESCO27. Тут система DigComp була 

використана як один із довідкових інструментів для ESCO (багатомовної 

Європейської класифікації навичок, компетенцій та професій). Координацію ESCO 

здійснює ГД з питань зайнятості, соціальних справ та інтеграції, а підтримку цієї 

системи забезпечує Європейський центр розвитку професійної підготовки (Cedefop). 

ESCO є складовим компонентом стратегії «Європа 2020». 

                                                           
23 Competenze Digitali: strategia e roadmap 2016:  

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agid_-_competenze_digitali_2016_r11.pdf 
24 http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf 
25 See: https://education.gov.mt/elearning/Documents/Green%20Paper%20Digital%20Literacy%20v6 

.pdf 
26 https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-  cyfrowych 
27 https://ec.europa.eu/esco/ 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agid_-
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documenti_indirizzo/agid_-
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
https://education.gov.mt/elearning/Documents/Green%20Paper%20Digital%20Literacy%20v6.pdf
https://education.gov.mt/elearning/Documents/Green%20Paper%20Digital%20Literacy%20v6.pdf
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/ramowy-katalog-kompetencji-cyfrowych
https://ec.europa.eu/esco/
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У класифікації ESCO визначено та розбито по категоріях навички, компетенції, 

кваліфікації та професії для ринку праці, галузі освіти та підготовки кадрів ЄС. 

Однією з таких класифікацій є поданий у ESCO перелік наскрізних навичок щодо 

ІКТ. Під час його складення у 2015 році систему DigComp було використано як один 

з довідкових інструментів для вимірювання сфер компетентності і потрібних навичок. 

На рис. 5 показані п’ять сфер, у підсумку включених до вищезгаданого переліку 

наскрізних навичок, і відповідні сфери DigComp. 

Результати цього співробітництва були використані у самій DigComp: зокрема, у її 

оновлену структуру було додано ряд нових концепцій. Це наочно демонструє 

наближення до єдиного бачення щодо посилення сумісності та інтероперабельності 

цих інструментів з одночасним збереженням особливостей кожного з них. 

 

Табл. 5. Зіставлення сфер компетентності DigComp та прикладу з ESCO 
 

DigComp Наскрізні навички щодо ІКТ за 

ESCO 

Інформація та уміння працювати з даними  Обробка цифрових даних 

Комунікація та співробітництво Цифрова комунікація 

           Створення цифрового контенту Створення контенту за допомогою 
програмного забезпечення ІКТ 

Безпека Безпека ІКТ 

Розв’язання проблем Розв’язання проблем за допомогою засобів і 
апаратного забезпечення ІКТ 

 
 

Аналогічним чином, Система електронної компетентності фахівців з ІКТ (e-CF) 

була зіставлена з DigComp задля кращого розуміння підсилюючого ефекту взаємодії 

існуючих систем. У цьому випадку головна відмінність між цими інструментами 

полягає в тому, що один із них, а саме DigComp для громадян, розрахований на 

загальну аудиторію, а інший призначений для фахівців, працюючих у галузі ІКТ. 

Перевага зіставлення цих двох інструментів полягає в тому, що вона дозволяє 

продемонструвати нерозривність певних навичок при переході від компетенцій, 

очікуваних від громадян, до компетенцій, якими мають володіти фахівці з ІКТ 

(повний перелік перехресних посилань наведено у додатку 5). 
 

 

Рис. 5. Сфера перехресних посилань між DigComp і e-CF 
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Це зіставлення показало, що 10 з 21 дескрипторів компетенцій DigComp мають 

схожість, повну чи часткову, з 14 компетенціями, описаними у e-CF (див. Рис. 5). 

Іншими словами, з переліку 40 компетенцій у e-CF третину можна зв'язати 

перехресними посиланнями з DigComp. Це демонструє, серед іншого, що 

компетентність щодо ІКТ, якою мають володіти фахівці цього сектора, має набагато 

ширшу сферу охоплення (40 дескрипторів компетенцій проти 21) і конкретніше 

зосереджена на задачах ІКТ, пов'язаних з промисловістю. 

Ще одним прикладом аналізу прогалин для порівняння існуючих систем є 

Система базових цифрових навичок28. Її розробила організація GO ON UK, що 

працює у тісному співробітництві з Секретаріатом Кабінету Міністрів і Цифровою 

службою Уряду Великобританії. У процесі недавнього оновлення цієї системи до неї 

було додано сферу «розв’язання проблем». Мета нової сфери – «посилити 

самостійність і впевненість шляхом розв’язання проблем за допомогою цифрових 

засобів і пошуку рішень». Джерелом натхнення для цієї зміни стала система 

DigComp. 
 

5.2. Мета використання: планування навчання 

DigComp застосовується переважно для розроблення освітньо-навчальних ініціатив 

для цілей освіти, набуття навичок і зайнятості. Нижче ми окреслюємо випадки, де 

DigComp використовується у різних контекстах. 

Нові навчальні програми щодо цифрової компетентності в освіті дорослих – 

надихаючий приклад того, як за допомогою системи DigComp було забезпечено 

підтримку процесу перегляду і оновлення навчальних програм. У 2014 році 

Департамент освіти Фландрії (Бельгія) створив міжгалузеву комісію з навчальних 

програм для перегляду змісту існуючих програм у сфері ІКТ в галузі освіти дорослих. 

У Фландрії ця галузь щорічно охоплює близько 400 тис. дорослих. Усього було 

розроблено вісім освітніх програм з різними наборами модулів. Кожний модуль 

включає сукупність компетенцій, узятих із системи DigComp. Починаючи з вересня 

2016 року центри навчання дорослих зможуть користуватися новими програмами. 

Програми підвищення кваліфікації учителів у різних країнах ЄС включають 

систему DigComp із метою розбудови їхньої цифрової компетентності. Наприклад, 

Міністерство освіти, культури та спорту Іспанії у 2014 році створило «Загальну 

систему цифрової компетентності учителів» (Marco comun de Competencia Digital 

Docente 2.0)29. З того часу INTEF розробляє нові цифрові навчальні матеріали для 

учителів на основі DigComp. Вони включають, наприклад, масовий дистанційний 

відкритий курс (МДВК) викладання та оцінювання цифрової компетентності30, який 

опубліковано вже в третьому виданні. У 2016 році було запущено ряд коротких (3 

години на розділ) дистанційних курсів з DigComp31. Більше того, національний уряд і 

регіональні органи влади домовилися про застосування системи DigComp для 

підвищення кваліфікації учителів. Це спонукало регіони до запровадження цієї 

системи: наприклад, регіон Естремадура запровадив портфель цифрової 

компетентності для вчителів на основі іспанської моделі системи DigComp для 

вчителів32. 

Центр розвитку освіти Литви, який підпорядкований безпосередньо Міністерству 

освіти і науки, проводить аналогічну роботу для запровадження системи DigComp 

для підвищення кваліфікації учителів з 2015 року33. 

У Португалії Головне управління освіти Міністерства освіти використовує DigComp як 

базу для курсів підвищення кваліфікації учителів з 2016 року. Переклад системи 

DigComp34 виконаний Дослідницьким центром дидактики та технології в педагогічній 

                                                           
28 https://www.go-on.co.uk/get-involved/basic-digital-skills/. (Примітка: на момент публікації цього звіту 

інформація про це оновлення була видалена.) 
29 http://blog.educalab.es/intef/2015/10/22/common-framework-for-digital-competence-of-  teachers/ 
30  http://mooc.educalab.es/courses/INTEF/INTEF162/2016_ED3/about?preview-lang=en 
31 http://mooc.educalab.es/courses/INTEF/NOOC02/2016_ED1/about 
32 http://www.educarex.es/edutecnologias/porfoliotic.html 
33 http://www.upc.smm.lt/projektai/mentep/DIGCOMP_saltiniai.php 
34 Див. http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Recursos/Estudos/digcomp_proposta_quadro_ref_eur  

https://www.go-on.co.uk/get-involved/basic-digital-skills/
http://blog.educalab.es/intef/2015/10/22/common-framework-for-digital-competence-of-teachers/
http://blog.educalab.es/intef/2015/10/22/common-framework-for-digital-competence-of-teachers/
http://mooc.educalab.es/courses/INTEF/INTEF162/2016_ED3/about?preview-lang=en
http://mooc.educalab.es/courses/INTEF/NOOC02/2016_ED1/about
http://www.educarex.es/edutecnologias/porfoliotic.html
http://www.upc.smm.lt/projektai/mentep/DIGCOMP_saltiniai.php
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Recursos/Estudos/digcomp_proposta_quadro_ref_europeu_compet_digital.pdf
http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Recursos/Estudos/digcomp_proposta_quadro_ref_europeu_compet_digital.pdf
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освіті (CIDTFF) за підтримки вищезгаданого Головного управління освіти. 

Норвезький центр ІКТ застосовує DigComp з 2013 року як загальний орієнтир для 

розроблення національної системи цифрової компетентності педагогічних 

працівників. У цьому випадку DigComp використовується як керівництво для 

первинної та додаткової підготовки педагогів. 

У Хорватії проект «Електронні школи» (e-Schools) (2015-2022 рр.)35 впроваджує 

DigComp як головний інструмент підтримки учителів, компетентних у цифрових 

технологіях, у так званих «електронно-розвинених школах». Керівництво цим 

проектом здійснює Навчально-дослідницька мережа Хорватії, а співфінансують його 

Європейський фонд регіонального розвитку та Європейський соціальний фонд. 

Програми освіти та навчання у третьому секторі також ураховують систему 

DigComp. Наприклад, члени організації Telecentre Europe (TE) запровадили її у 

цілому ряді випадків. Telecentre Europe – це європейська некомерційна організація, 

що представляє фінансовані державами телекомунікаційні центри та їхні мережі, 

навчальні центри в галузі ІКТ, центри освіти дорослих і бібліотеки всієї Європи. У 

цих центрах діти та дорослі можуть користуватися інтернетом, навчатися найновіших 

цифрових навичок і стежити за розвитком технологій та місцевих громад. 

У грудні 2016 року Telecentre Europe видала публікацію “Guidelines on the adoption of 

DigComp”36 («Настанови з запровадження системи DigComp», рис. 6), у якій було 

подано, зокрема, аналіз конкретних ситуацій як прикладів належної практики. 

Приміром, у цій публікації наведено розгорнутий огляд вищезгаданого проекту 

Ikanos, що впроваджується у Країні Басків (Іспанія) і передбачає навчання та 

самооцінку через мережу телекомунікаційних центрів. Ще один приклад із практики 

Іспанії – Guadalinfo (ініціатива, яку реалізують місцеві та регіональні органи влади 

регіону Андалусія через портал Andalucia digital37. Вона передбачає реалізацію 

заходів із самооцінки та навчання шукачів роботи на основі системи DigComp. Крім 

того, у цьому документі висвітлено приклад з італійського регіону Емілія-Романья - 

проект “Pane e Internet” («Хліб та інтернет»)38, і роз’яснюється використання 

системи DigComp при переробленні курсів і супровідних матеріалів для ініціативи з 

електронної інклюзивності. 
 

 

Рис. 6. Обкладинка «Настанов», у яких також є розділ «Набутий досвід і 

рекомендації» 
 

                                                                                                                                                                                         
opeu_compet_digital.pdf 
35 http://www.carnet.hr/e-schools/project_description 
36 http://www.telecentre-europe.org/wp-content/uploads/2016/02/TE-Guidelines-on-the-  adoption-of-

DIGCOMP_Dec2015.pdf 
37 http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es/ 
38 http://www.paneeinternet.it/index.php 

http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/Recursos/Estudos/digcomp_proposta_quadro_ref_europeu_compet_digital.pdf
http://www.carnet.hr/e-schools/project_description
http://www.telecentre-europe.org/wp-content/uploads/2016/02/TE-Guidelines-on-the-adoption-of-DIGCOMP_Dec2015.pdf
http://www.telecentre-europe.org/wp-content/uploads/2016/02/TE-Guidelines-on-the-adoption-of-DIGCOMP_Dec2015.pdf
http://www.telecentre-europe.org/wp-content/uploads/2016/02/TE-Guidelines-on-the-adoption-of-DIGCOMP_Dec2015.pdf
http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es/
http://www.paneeinternet.it/index.php
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Ще один приклад використання системи DigComp для планування навчальних 

програм – організація ECDL Foundation. Це міжнародна організація, діяльність якої 

спрямована на підвищення стандартів цифрової компетентності робочої сили, у 

галузі освіти та у суспільстві. Навчальні модулі ECDL, що пропонуються більш ніж 40 

мовами в усьому світі, зосереджені на засобах і додатках, які охоплюють 

компетенції, окреслені в системі DigComp. 
 

5.3. Мета використання: інструмент оцінки 

Інструменти для оцінки власної цифрової компетентності становлять одну з 

найбільш помітних сфер з усіх реалізацій системи DigComp. Різні зацікавлені сторон 

запровадили DigComp у практику як відкритий та безкоштовний інструмент. Одна з 

перших реалізацій, доступна з 2012 року, - це інтерактивний тест Skillage. Він був 

розроблений організацією Telecentre Europe для оцінки розуміння молодими людьми 

ІКТ у сфері зайнятості. У результаті проходження тесту видається звіт Skillage 

Report, за допомогою котрого можна вдосконалювати свої навички у місцевій мережі 

телекомунікаційних центрів. У 2014 році до інструменту були додані нові оцінювальні 

запитання, і зараз він охоплює п’ять сфер концептуальної еталонної моделі системи 

DigComp. 

Проект Ikanos, що впроваджувався урядом Країни Басків (Іспанія), став ще однією 

ранньою реалізацією (2014 р.) сітки самооцінки на базі DigComp. Це безкоштовний 

діагностичний засіб для оцінювання власної цифрової компетентності особи39. Після 

проходження інтерактивного тесту, розрахованого на 15 хвилин, надається оцінка у 

простому форматі. Цей інтерактивний інструмент побудований на п’яти сферах 

системи DigComp. Результати можна роздрукувати та зберегти, щоб можна було, 

наприклад, порівняти результати за один рік із результатами за наступний рік. 

Визначаються також можливості щодо навчання (наприклад, через телекомунікаційні 

центри). Цей діагностичний засіб також можуть застосовувати освітні заклади Країни 

Басків, наприклад, для проведення огляду цифрової компетентності на 

організаційному рівні. 

Улітку 2015 року у систему Europass CV40 було включено інтерактивний інструмент 

для оцінки шукачами роботи власної цифрової компетентності та наведення 

результатів оцінки у їхніх автобіографіях. Цей інструмент використовує п’ять сфер 

компетентності системи DigComp на основі зручної форми самооцінки. Він 

пропонується на всіх офіційних мовах ЄС. 

 

 Сфери 

DigComp 
Компетенції

DigComp 
Рівні Сумісність рівнів 

вправності 

IKANOS x x 3 рівні: 
(Basico/базовий; 
Medio/середній; 

Avanzado/підвищений) 

Рівні з слабким 
зв'язком із 
DigComp 

Guadalinfo x x 4 рівні: 
(Sin competencia; 

Iniciación; Intermedio 
avanzado) 

Рівні з слабким 
зв'язком із 
DigComp 

Europass 
CV 

x  3 рівні 
(рядовий 

користувач, 
самостійний 
користувач, 

умілий 
користувач) 

Рівні як у DigComp 

                                                           
39 http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697/lang-en 
40 https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose 

http://ikanos.encuesta.euskadi.net/index.php/566697/lang-en
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose
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Індекс 

цифрових 
навичок 
(DESI) 

x  4 рівні 

(відсутні, низькі, 
базові, вище базових) 

Рівні без зв'язку з 

DigComp 

Табл. 6. Приклади використання DigComp як інструменту оцінки та застосування 
рівнів вправності 

 

Останній приклад – інтерактивний інструмент оцінки цифрової компетентності, 

опублікований наприкінці 2015 року мережею Guadalinfo41. Guadalinfo – це мережа 

місцевих і регіональних органів влади регіону Андалусія (Іспанія), що має понад 760 

центрів, які надають мешканцям Андалусії вільний доступ до ІКТ. Цей засіб 

самооцінки, побудований на DigComp, також зв'язує результати оцінки з можливими 

варіантами навчання у тих сферах цифрової компетентності, де виявлено прогалини. 

Проведення тестування і атестації на основі системи DigComp – один із 

найостанніших прикладів використання моделі DigComp. Фонд ЕССС (Польща) 

заохочує та поширює розвиток компетенцій у галузі цифрових та інформаційних 

технологій, прикладом є переклад і розповсюдження звіту щодо DigComp за 2013 

рік42. ECCC також проводить перевірку вищезгаданих компетенцій громадян 

(наприклад, учнів, студентів, зайнятих, безробітних, шукачів роботи). Стандарт 

перевірки цифрової компетентності ЕССС, що застосовується для процесу атестації, 

побудований на моделі DigComp. Ще один приклад – АСТІС43, система акредитації 

компетенцій у галузі ІКТ в іспанському регіоні Каталонія, що діє з 2005 року. 

Нещодавно там було доручено провести роботу на предмет забезпечення повнішої 

відповідності системи атестації цифрових компетенцій моделі DigComp. 

З 2017 року DigComp також буде використовуватися для оцінки знань учнів у 

Естонії. Зокрема, за допомогою цієї системи вперше буде оцінюватися цифрова 

компетентність учнів 9-го класу. Це нововведення було ініційовано у 2014 році, коли 

в національну навчальну програму було включено термін «цифрова компетентність». 

Експертна група, якій доручено створити інструмент оцінки, будує свою роботу на 

системі DigComp та вищезгаданій національній навчальній програмі. Керівництво 

цією роботою здійснює Фонд інформаційних технологій в освіті (HITSA). 
 

5.4. Споріднена робота і проекти 

Використання концептуальної еталонної моделі DigComp як основи для нової 

системи цифрової компетентності у конкретному контексті вважається «похідною» 

роботою. Приклади такої роботи можна поділити на дві категорії: нові системи, 

створені Європейською Комісією, та системи, створені іншими суб’єктами. 

Наприклад, ІПТД ОДЦ зараз працює над двома новими системами цифрової 

компетентності. Система цифрової компетентності споживачів (DigCompConsumers44) 

розробляється у співробітництві з ГД із питань юстиції та захисту прав споживачів; її 

створення буде завершено впродовж 2016 року. Ще одна ініціатива, яка 

реалізується у співпраці з ГД із питань освіти та культури, полягає у розробленні 

Системи цифрової компетентності педагогічних працівників (DigCompTeach45). 

 

Модель DigComp також стала джерелом натхнення для розроблення гри під назвою 

Happy Onlife46, яка доступна у паперовій та електронній версіях (рис. 7). Сфера 

«безпека» системи DigComp була використана при створенні концепції цієї гри та 

доданого до неї буклету. 

Що стосується роботи, яка проводиться поза межами Європейської Комісії, то 

цікавим прикладом тут є проект Carer+47. Цей проект підтримує підвищення 

                                                           
41 http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es/ 
42 http://www.digcomp.pl/ 
43 http://acticweb.gencat.cat/es/index.html 
44 https://ec.europa.eu/jrc/digcompconsumers 
45 https://ec.europa.eu/jrc/digcompteach 
46 https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/happy-onlife-game-raise-awareness-internet-risks-  and-opportunities 
47 http://www.carerplus.eu/developing-training/wiki/digital-competence-framework 

http://www.digcomp.andaluciaesdigital.es/
http://www.digcomp.pl/
http://acticweb.gencat.cat/es/index.html
https://ec.europa.eu/jrc/digcompconsumers
https://ec.europa.eu/jrc/digcompteach
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/happy-onlife-game-raise-awareness-internet-risks-and-opportunities
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/happy-onlife-game-raise-awareness-internet-risks-and-opportunities
http://www.carerplus.eu/developing-training/wiki/digital-competence-framework
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кваліфікації соціальних працівників, які стикаються з новими викликами в еру 

цифрових технологій. У розробленій системі цифрової компетентності вищезгаданих 

працівників одним з основних компонентів стала модель DigComp. 

 
 

 

Рис. 7. Happy Onlife – гра для дітей, спрямована на підвищення рівня обізнаності 

про небезпеки та можливості, існуючі в інтернеті 
 

Крім того, робота у цьому ж напрямку проводиться у рамках проектів, фінансованих 

ЄС. Наприклад, проект «Цифрові компетенції учителів»48 використовує модель 

DigComp для розроблення пакету відкритих освітніх ресурсів (ВОР) для підготовки 

учителів у сфері цифрової компетентності. Він також передбачає оцінку рівня їхніх 

знань наприкінці курсу навчання. 
 

5.5. Переклади іншими мовами 

Cedefop переклав стислу версію анкети самооцінки за системою DigComp 24 

офіційними мовами ЄС, а також ісландською, норвезькою, македонською та 

турецькою, щоб люди могли складати персоніфіковані резюме за системою Europass 

в інтерактивному режимі. Посилання на переклади, що подані на веб-сайті Cedefop 

Europass, наведені у табл. 7. 

Табл. 7. Офіційні переклади анкети самооцінки за системою DigComp, 

використовуваної для Europass CV 
 

 
 

Крім вищезгаданої ініціативи, ряд держав-членів ЄС переклав цю систему власними 

мовами (наприклад, Хорватія, Бельгія (у тому числі Фландрія), Естонія, Італія, Литва, 

Польща, Португалія, Іспанія та Словенія). Питання про переклад системи 

розглядають також Угорщина і Франція. 

 

 

                                                           
48 http://www.digital-competences-for-teachers.eu/ 

 

bg - es - cs - da - de - et - el - en - fr - hr - is - it - lv - lt - hu - mk - mt - nl - no 
- pl - pt - ro - sk - sl - fi - sv - tr 

http://www.digital-competences-for-teachers.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/es/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/da/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/de/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/is/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/mk/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/nl/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/no/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/pt/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/tr/resources/digital-competences
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6. Висновки та наступні кроки 
 

Версія 1.0 системи DigComp вперше була випущена у 2013 році. З того часу 

здійснено цілий ряд реалізацій системи на європейському, національному та 

регіональному рівнях, деякі з котрих згадані у цьому звіті. Проте, оскільки процес 

переведення на цифрові засади різних аспектів нашої роботи, освіти та суспільства 

продовжує еволюціонувати, виникла необхідність оновити поняття і словник системи 

DigComp. Для вирішення цієї задачі був обраний двохетапний підхід. 

У цьому звіті висвітлено перший етап – оновлення концептуальної еталонної моделі. 

У ньому представлено концептуальну еталонну модель DigComp з 21 оновленим 

дескриптором компетенцій. Детально описуються всі внесені зміни, і читач 

знайомиться з новим словником. Нарешті, для ілюстрації широти спектру можливих 

застосувань системи наведено ряд прикладів її реалізації на національному та 

європейському рівнях. 

Другий етап – запровадження детальніших рівнів вправності з прикладами знань, 

навичок і ставлень для кожної з 21 компетенції – буде перевірятися наприкінці 2016 

року. 

У період з 2016 по 2018 рік ОДЦ продовжить вести моніторинг реалізації системи 

DigComp на регіональному та національному рівнях (див. «Галерею реалізацій»49), 

забезпечуючи її актуалізацію та стратегічну доречність у довготривалій перспективі. 

Крім того, ОДЦ проводитиме роботу над системами компетентності у таких галузях, 

як освіта і підготовка кадрів, зайнятість та неперервне навчання. Прикладами таких 

систем є Система підприємницької компетентності громадян (EntreComp50, див. також 

Bacigalupo et al., 2016), Європейська система цифрової компетентності освітніх 

організацій (DigCompOrg51), Система цифрової компетентності учителів та Система 

цифрової компетентності споживачів52. 

Ці системи компетентності, особливо DigComp 2.0, спрямовані на підтримання 

реалізації ініціатив із розвитку цифрових навичок із метою розбудови спроможності 

населення, що дозволить збільшити кількість людей, які беруть повнішу участь у 

житті нашого цифрового суспільства і нашої цифрової економіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation 
50 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/ 
51 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg 
52 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompconsumersconsumers 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/implementation
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompconsumers
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Додаток 1. Ілюстрації до внесених змін 
 

Мета ілюстрацій по кожній компетенції – продемонструвати концептуальні 

оновлення, що мають бути включені до виміру 4 «Приклади знань, навичок і 

ставлень». Цей процес буде здійснений на етапі 2 оновлення. Фіолетові блоки на 

діаграмах логічних зв'язків означають поняття у редакції версії 1.0, а оранжеві 

вводять ряд нових понять для подальшого розгляду. 
 

1.1  Перегляд, пошук і фільтрація даних, інформації та цифрового контенту 

Формулювати інформаційні потреби, шукати дані, інформацію та контент у цифрових середовищах, 
вибирати здійснювати доступ до даних, інформації та контенту і переміщуватися між ними. Створювати 
і оновлювати особисті інформаційні стратегії пошуку. 

  

 

 
 

1.2  Оцінка даних, інформації та цифрового контенту  

Збирати, обробляти, розуміти, аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і 
надійність джерел даних, інформацію інформації та цифровий контент. Аналізувати, тлумачити та 
критично оцінювати дані, інформацію та цифровий контент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.3  Управління даними, інформацією та цифровим контентом  

Опрацьовувати Організовувати, зберігати та вибирати дані, інформацію та контент у цифрових 
середовищах. Організовувати та обробляти їх у структурованому середовищі. 
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2.1 Взаємодія за допомогою цифрових технологій 

Взаємодіяти за допомогою широкого спектра цифрових технологій пристроїв і додатків, розуміти, 
як здійснюється розподіл, відображення і управління при цифровому зв'язку, та розуміти, які 
засоби цифрового зв'язку доречні для даного контексту. 

                        

                                                                                       

 

 

 

2.2  Обмін інформацією та контентом за допомогою цифрових технологій 

Обмінюватися даними, інформацією та цифровим контентом з іншими за допомогою відповідних 
цифрових технологій. даними про розташування і зміст знайденої інформації, бути готовими і 
здатними обмінюватися знаннями, контентом і ресурсами, діяти в якості посередника, дотримуватися 
випереджуючого підходу до поширення новин, контенту і ресурсів, знати практичні методи цитування, 
посилання та атрибуції інтегрувати нову інформацію в існуючий масив знань. 

 

 

 

 

2.3  Реалізація громадянської позиції в мережі за допомогою цифрових 
технологій 
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Брати участь у житті суспільства шляхом використання державних і приватних цифрових послуг. 
Шукати можливості самовдосконалення та реалізації активної громадянської позиції за допомогою 
відповідних цифрових технологій. у користуванні технологіями та цифровими середовищами, 
усвідомлювати потенціал технологій для участі громадян у житті суспільства. 

                                       

 

 

2.4  Співробітництво за допомогою цифрових каналів технологій 

Використовувати цифрові засоби та технології та медіа для колективної роботи для процесів 
співробітництва, а також для спільної розбудови та спільного створення ресурсів і знань і 
контенту. 

 

 
 

 

2.5 Мережевий етикет 

Мати знання і ноу-хау Знати правила поведінки та ноу-хау при онлайн/віртуальній взаємодії щодо 
користування цифровими технологіями та взаємодії у цифрових середовищах. Адаптувати стратегії 
комунікації під конкретну аудиторію та усвідомлювати аспекти культурної різноманітності враховувати 
культурну і поколінську різноманітність у цифрових середовищах, уміти  захистити себе та інших від 
можливих онлайн-небезпек (наприклад, від кіберзалякування). 

 

 

 

 

2.6   Управління цифровою ідентичністю 

Створювати одну чи декілька цифрових ідентичностей, адаптувати їх та управляти ними, уміти захистити 
власну електронну репутацію, працювати з даними, створеними за допомогою декількох аккаунтів і 
додатків цифрових засобів, середовищ і служб. 
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3.1  Розробка цифрового контенту 

Створювати та редагувати цифровий контент у різних форматах, зокрема у мультимедійному форматі, 
редагувати та вдосконалювати контент, створений самостійно або іншими особами, творчо 
самовиражатися за допомогою цифрових мультимедіа і технологій цифровими засобами. 

 

 
 

3.2  Інтеграція та перероблення цифрового контенту 

Змінювати, уточнювати, вдосконалювати та інтегрувати інформацію та контент у існуючий масив 
знань та комбінувати існуючі ресурси для створення нових, оригінальних і доречних знань та 
контенту. 

 

 
 

 

3.3  Авторське право і ліцензії 

Розуміти, як авторське право і ліцензії поширюються на дані, інформацію та цифровий контент. 
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3.4 Програмування 

Планувати і розробляти послідовність зрозумілих інструкцій для розв’язання обчислювальною 
системою даної проблеми чи для виконання нею конкретного завдання. Застосовувати налаштування, 
модифікацію програм, додатки, програмне забезпечення та пристрої для розуміння принципів 
програмування, розуміти, що знаходиться за програмою. 

 

 

 

4.1 Захист пристроїв 

Захищати власні пристрої та цифровий контент, розуміти інтернет-ризики та загрози у цифрових 
середовищах. Знати про заходи безпеки та захисту і належним чином ураховувати питання надійності та 
приватності. 

 

                           

 

 

4.2 Захист персональних даних і приватності 

Розуміти активний захист персональних даних,Захищати персональні дані та приватність інших осіб у 
цифрових середовищах. Розуміти, як користуватися та обмінюватися інформацією, яка дозволяє 
встановити особу, зі збереженням можливості захистити себе та інших від шкоди від шахрайства і 
погроз в інтернеті та від кіберзалякування. Розуміти, що цифрові служби користуються «Правилами 
дотримання приватності» для інформування про те, як використовуються персональні дані. 
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4.3 Захист здоров’я і благополуччя 

Уміти уникати ризиків для здоров’я і загроз пов'язаних із використанням технологій, зокрема загроз 
для фізичного та психологічного благополуччя при користуванні цифровими технологіями. Уміти 
захистити себе та інших від можливих небезпек у цифрових середовищах (наприклад, від 
кіберзалякування). Знати про цифрові технології для забезпечення соціального благополуччя та 
соціальної інтеграції. 

 

 
 

4.4 Захист навколишнього середовища 

Усвідомлювати вплив ІКТ цифрових технологій та їхнього користування на навколишнє середовище. 

 

 

 

 

5.1  Розв’язання технічних проблем 

Виявляти можливі технічні проблеми при експлуатації пристроїв і користуванні цифровими 
середовищами та розв’язувати їх (від пошуку несправностей до розв’язання складніших проблем) за 
допомогою цифрових засобів. 

 

 

 

 

5.2  Визначення потреб і технологічних заходів реагування 

Оцінювати власні потреби, визначати, оцінювати, відбирати та використовувати цифрові засоби й 
можливі технологічні заходи реагування для задоволення цих потреб. Налагоджувати та пристосовувати 
цифрові середовища згідно з особистими потребами (наприклад, для забезпечення доступності). 
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5.3 Новаторське і творче використання цифрових технологій 

Вносити новаторські зміни у Використовувати цифрові засоби та технології для створення знань і 
внесення новаторських змін у процеси та продукцію. Брати індивідуальну і колективну участь у 
пізнавальному опрацюванні з метою розуміння і розв’язання концептуальних проблем і проблемних 
ситуацій у цифрових середовищах. брати активну участь у колективному цифровому та 
мультимедійному виробництві, творчо самовиражатися за допомогою цифрових медіа і технологій, 
створювати знання і розв’язувати концептуальні проблеми за підтримки цифрових засобів. 

 

 

 

 

5.4 Виявлення прогалин у цифровій компетентності 

Розуміти, в яких аспектах власну цифрову компетентність особи необхідно підвищити або оновити. 
Уміти підтримувати інших у розвитку їхньої цифрової компетентності. Шукати можливості для 
саморозвитку та не відставати від процесу еволюції цифрових технологій. від нових розробок. 
підтримувати інших у розвитку їхньої цифрової компетентності. 
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Додаток 2. Зіставлення Навчальної програми медійної та 
інформаційної грамотності ЮНЕСКО з DigComp 

 
 

Компетенції у DigComp Навчальна програма медійної та 
інформаційної грамотності для вчителів (2011) 

1.1 Перегляд, пошук і фільтрація 
даних, інформації та цифрового 
контенту 

1.2 Оцінка даних, інформації та 
цифрового контенту 

1.3 Управління даними, інформацією та 
цифровим контентом 

ІГ: Визначати та формулювати 
інформаційні потреби  

ІГ: Знаходити інформацію та 
здійснювати доступ до неї 
ІГ: Здійснювати доступ до інформації 
ІГ: Організовувати інформацію 
ІГ: Використовувати навички з ІКТ для обробки 
інформації 

МГ: Критично оцінювати медіа-контент (…у світлі 
функцій ЗМІ) 
 

2.1 Взаємодія за допомогою цифрових 
технологій 

2.2 Обмін за допомогою цифрових 
технологій 

2.3 Реалізація громадянської позиції за 
допомогою цифрових технологій 

2.4 Співробітництво за допомогою 
цифрових технологій 

2.5 Мережевий етикет 

2.6 Управління цифровою ідентичністю 

ІГ: Повідомляти інформацію 

ІГ: Використовувати інформацію з дотриманням 
етичних норм 

МГ: Працювати зі ЗМІ задля 
самовираження і демократичної участі 

3.1 Розробка цифрового контенту 

3.2 Інтеграція та перероблення 
цифрового контенту 

3.3 Авторське право і ліцензії 

3.4 Програмування 

МГ: Переглядати навички (зокрема з ІКТ), 
необхідні для створення користувацького контенту 

4.1 Захист пристроїв 

4.2 Захист персональних даних і 
приватності 

4.3 Захист здоров’я і благополуччя 

4.4 Захист навколишнього середовища 

 

5.1 Розв’язання технічних проблем 

5.2 Визначення потреб і 
технологічних заходів реагування 

5.3 Творче використання цифрових 
технологій 

5.4 Виявлення прогалин у цифровій 
компетентності 

 

Примітка: дві компетенції з МГ без прямої відповідності DigComp (МГ: Розуміти роль і функції ЗМІ у демократичних 
суспільствах); МГ: Розуміти умови, в яких ЗМІ можуть виконувати свої функції. 
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Додаток 3. Зіставлення Глобальної системи оцінки 
медійної та інформаційної грамотності з DigComp 

 

 

Компетенції у DigComp Глобальна система оцінки медійної та інформаційної 
грамотності (ЮНЕСКО, 2013), «Предмети МІГ» 

1.1 Перегляд, пошук і фільтрація даних, 
інформації та цифрового контенту 

1.2 Оцінка даних, інформації та цифрового 
контенту 

1.3 Управління даними, інформацією та 
цифровим контентом 

1.1.  Визначення і формулювання потреби в 
інформації 

1.2 Пошук і знаходження інформації та медіа-
контенту 

1.3 Доступ до інформації, медіа-контенту, ЗМІ 
та надавачів інформації 

1.4 Вибірка і утримання/зберігання інформації 
та медіа-контенту 

2.2 Аналіз інформації та медіа-контенту, ЗМІ та 
надавачів інформації 

2.3 Оцінка інформації та медіа-контенту, ЗМІ 
та надавачів інформації 

2.4 Організація інформації та медіа-контенту 

2.1 Взаємодія за допомогою цифрових 
технологій 

2.2 Обмін за допомогою цифрових технологій 

2.3 Реалізація громадянської позиції за 
допомогою цифрових технологій 

2.4 Співробітництво за допомогою цифрових 
технологій 

2.5 Мережевий етикет 

2.6 Управління цифровою ідентичністю 

3.2 Повідомлення інформації, медіа-контенту та 
знань … (див. нижче) 

3.3 Участь у громадсько-публічній діяльності в 
якості активного громадянина 

3.4 Моніторинг впливу інформації, медіа-
контенту, створення і використання знань, а 
також ЗМІ і надавачів інформації 

3.1 Розробка цифрового контенту 

3.2 Інтеграція та перероблення цифрового 
контенту 

3.3 Авторське право і ліцензії 

3.4 Програмування 

3.1 Створення знань і творче самовираження 
 
 

3.2 …. у етичний та ефективний спосіб 

4.1 Захист пристроїв 

4.2 Захист персональних даних і приватності 

4.3 Захист здоров’я і благополуччя 

4.4 Захист навколишнього середовища 

 

5.1 Розв’язання технічних проблем 

5.2 Визначення потреб і технологічних заходів 
реагування 

5.3 Творче використання цифрових технологій 

5.4 Виявлення прогалин у цифровій 
компетентності 
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Додаток 4. Стан реалізації DigComp у державах-членах 
ЄС 
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Додаток 5. Перехресні посилання між DigComp та e-CF 
 

Компетенція у DigComp  Характер перехресного 
посилання 

Компетенція у e-CF 

3.4 Програмування могла б відповідти A.6. Проектування додатків (рівні EQF 3-6); 

B.1 Розробка додатків (рівні EQF 3- 8); 

B.6 Проектування систем (рівні EQF 6-7) 

1.3 Зберігання та вибірка 
інформації 

вищі рівні могли 
б відповідати 

D.10. Управління інформацією та 
знаннями (рівні EQF 6-8) 

4.1 Захист пристроїв вищі рівні могли 
б відповідати 

D.1. Управління стратегією захисту 
інформації (рівні EQF 7-8); 

E.8. Управління захистом інформації (рівні 
EQF 5-7) 

4.4 Захист навколишнього 
середовища 

вищі рівні могли 
б відповідати 

A.8. Сталий розвиток (рівні EQF 6- 7) 

5.1 Розв’язання технічних 
проблем 

вищі рівні могли 
б відповідати 

C.4. Управління проблемами (рівні EQF 4-7) 

5.3 Новаторське і творче 
використання технологій 

вищі рівні могли 
б відповідати 

A.9. Новаторство (рівні EQF 7-8) 

5.2 Визначення потреб і 
технологічних заходів 
реагування 

вищі рівні могли б  
частково 
відповідати 

A.4. Планування продуктів/послуг (рівні 
EQF 4- 7) 

5.4 Виявлення прогалин у 
цифровій компетентності 

вищі рівні могли б  
частково 
відповідати 

D.3. Надання послуг освіти та підготовки 
кадрів (рівні EQF 4-6); 

D.9. Підвищення кваліфікації (рівні EQF 4-7) 

2.6 Управління цифровою 
ідентичністю 

вищі рівні могли б  
частково 
відповідати 

E.3. Управління ризиками(рівні EQF 4-7) 

3.3 Авторське право і 
ліцензії 

вищі рівні могли б  
частково 
відповідати 

D.8. Управління контрактами  (рівні EQF 4-
7) 

Примітка: ще у багатьох компетенціях 
право інтелектуальної власності також 
згадано як приклад знань 
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Перелік скорочень і термінів 
 

У цьому звіті використано ряд базових термінів, які основані на визначеннях, 

наведених у Європейській системі кваліфікацій (European Parliament and the Council, 

2008). 

Компетенція 

У Рекомендації про основні компетенції компетенція визначена як поєднання знань, 

навичок і ставлень, доречних для даного контексту (European Parliament and the 

Council, 2006). У контексті цієї роботи компетенція означає набір знань, ставлень і 

навичок. 

Знання 

Термін знання означає результат засвоєння інформації шляхом навчання. Знання – 

це масив фактів, принципів, теорій та практичних методів, що пов'язаний із певною 

сферою діяльності чи навчання. У контексті Європейської системи кваліфікацій 

знання описуються як теоретичні та (або) фактологічні. 

Навички 

Термін навички означає здатність застосовувати знання і використовувати ноу-хау 

для виконання задач і розв’язання проблем. У контексті Європейської системи 

кваліфікацій навички описуються як пізнавальні (що передбачають застосування 

логічного, інтуїтивного і творчого мислення) або практичні (що передбачають 

фізичну вправність і використання методів, матеріалів, засобів та інструментів). 

Ставлення 

Ставлення розглядаються як мотиватори продуктивності, основа незмінного 

компетентного виконання. Вони включають цінності, устремління та пріоритети. 

Виміри 

Поняття «вимір» у цій праці застосовується так само, як і у Системі електронної 

компетентності фахівців з ІКТ. У обох системах слово «вимір» означає структуру 

системи, тобто спосіб, у який відображається зміст системи. 
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Як отримати публікації ЄС 

 
Наші публікації доступні у Книжковому магазині ЄС 

(http://bookshop.europa.eu), де ви можете розмістити замовлення у 

обраному вами агенту з продажу. 

 
Офіс публікацій має всесвітню мережу агентів з продажу. 
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Місія ОДЦ 
 

Оскільки Об’єднаний 

дослідницький центр є 
внутрішнім науковим 
відомством Комісії, його 
місія полягає у 
забезпеченні політики ЄС 
незалежною науково-
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реалізації політики. 
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