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СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ 
 

Анотація. Розглянуто умови і сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства, а та-
кож зумовлені ними ключові проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних і цифрових тех-
нологій у вітчизняній освіті, що потребують невідкладного вирішення: формування і широке впро-
вадження єдиного освітнього інформаційного простору України та забезпечення належного науко-
вого супроводу цих процесів; розгортання та удосконалення необхідних елементів інфраструктури 
регіональних інформаційних і телекомунікаційних мереж, взаємопов’язаних як між собою, так і з 
глобальною мережею Інтернет, що дозволить подолати «цифрову нерівність» у різних регіонах 
України, зокрема в сільській місцевості; низький рівень інформаційно-комунікаційно-технологічних 
компетентностей (ІКТ-компетентностей) та цифрових компетентностей населення, застосу-
вання застарілих підходів у навчанні та низька мотивація суб’єктів навчального процесу щодо ви-
користання прогресивних ІКТ; фактична несформованість цілісної національної політики застосу-
вання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, недосконала нормативно-правова база, що 
не забезпечує побудову інформаційного суспільства та, як наслідок, гальмує цифровізацію освіти в 
Україні. Виокремлено пріоритети, технологічні принципи побудови інформаційно-освітнього сере-
довища. Визначено актуальні завдання розроблення комп’ютерно-орієнтованих методичних сис-
тем навчання, створення та використання електронних освітніх ресурсів, зокрема електронного 
підручника,  створення середовища неперервного розвитку цифрової компетентності суб’єктів 
освітнього процесу, проведення педагогічних досліджень з інформатизації освіти, розроблення та 
впровадження програми підвищення обізнаності громадян з питань інформаційної безпеки, кібербе-
зпеки та захисту конфіденційної інформації, зокрема персональних даних, протидії загрозам їх не-
санкціонованого використання.  

Ключові слова: цифровізація освіти, електронні освітні ресурси, електронний підручник, ін-
формаційно-освітнє середовище.  

 

MODERN TASKS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION 
 

Аbstract. The conditions and modern tendencies of the information society development, as well as 
the key problems of implementation of information and communication and digital technologies in the do-
mestic education, which require urgent solution, are considered such as: the formation and widespread in-
troduction of a unified educational information space of Ukraine and ensuring the proper scientific support 
of these processes; deployment and improvement of the necessary elements of the infrastructure of regional 
information and telecommunication networks, interconnected with each other, and with the global Internet 
network, which will overcome "digital inequality" in different regions of Ukraine, in particular in rural areas; 
low level of information and communication technology competencies (ICT competencies) and digital compe-
tencies of the population, the use of outdated approaches in teaching and low motivation of subjects of the 
educational process on the use of advanced ICT; the fact is not the formation of a holistic national policy for 
the application of information and communication technologies in education, the imperfect regulatory and 
legal framework that does not ensure the construction of an information society and, as a result, hinders the 
digitalization of education in Ukraine. The priorities, technological principles of information and educational 
environment construction are singled out. The urgent tasks of the development of computer-oriented educa-
tional systems, the creation and use of electronic educational resources, in particular the electronic textbook, 
creation of the environment for ongoing development of the digital competence of the educational process 
subjects, the carrying out of pedagogical researches on informatization of education are determined, devel-
opment and implementation of a program to increase citizens' awareness of information security, cyber se-
curity and the protection of confidential information, in particular personal data, against the threats of their 
unauthorized use. 

Key words: digitalization of education, electronic educational resources, electronic textbook, infor-
mational and educational environment. 
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Вступ. Удосконалення і розвиток сучас-
них інформаційно-комунікацій-них техно-
логій (ІКТ) як цифрових та їх широке впро-
вадження істотно впливають на характер 
виробництва, наукових досліджень, освіту, 
культуру, побут, соціальні взаємини і стру-
ктури. Це зумовлює як прямий вплив на 
зміст освіти, пов’язаний з рівнем науково-
технічних досягнень, так і опосередкова-
ний, зумовлений появою нових професій. 
Нині під впливом новітніх інформаційних 
технологій відбуваються процеси цифрової 
трансформації суспільного розвитку насті-
льки фундаментальні й глобальні, що, крім 
позитивного впливу, закономірно несуть з 
собою серйозні проблеми, загрози і ризики 
в разі недооцінки нових факторів і умов. 
Необхідно враховувати, що темп і швид-
кість перетворень настільки високі, що, 
якщо не взяти до уваги характер глобаль-
них змін, які відбуваються сьогодні, то зав-
тра наздогнати і виправити ситуацію, що 
складеться, буде вкрай важко, навіть не-
можливо.  

За результатами міжнародного дослі-
дження (Measuring the Information, 2016) 
Україна має незбалансовані показники або 
суттєве відставання від розвинених країн в 
питанні розвитку інформаційного суспіль-
ства. Впровадження сучасних технологій 
відбувається зі значним запізненням, збі-
льшується внутрішній та зовнішній циф-
ровий розрив, відсутня консолідована 
державна стратегія розвитку ІКТ. Все це 
уповільнює темпи створення й обміну ін-
формацією, знаннями, досвідом та техно-
логіями (Рекомендації круглого столу, 
2016). Цифровізація освіти постає імпера-
тивом реформування освітньої галузі, го-
ловним і першочерговим завданням ефек-
тивного розвитку інформаційного суспіль-
ства в Україні. 

Метою статті є розгляд ключових про-
блем та завдань цифровізації вітчизняної 
освіти з урахуванням об’єктивних умов та 
сучасних тенденцій розвитку інформацій-
ного суспільства.   

Під інформатизацією освіти розумієть-
ся сукупність взаємопов’язаних організа-
ційно-правових, соціально-економічних, 
навчально-методичних, науково-технічних, 
виробничих та управлінських процесів, 
спрямованих на задоволення інформацій-

них, обчислювальних і телекомунікаційних 
потреб (та інших потреб, що пов’язані із 
впровадженням ІКТ) учасників освітнього 
процесу, а також тих, хто цим процесом 
управляє та його забезпечує, у тому числі 
здійснює його науково-методичний супро-
від і розвиток (Биков, 2010). 

З огляду на положення, наведені у Кон-
цепції розвитку цифрової економіки та су-
спільства України на 2018–2020 роки, циф-
ровізація освіти є сучасним етапом її інфо-
рматизації, що передбачає  насичення ін-
формаційно-освітнього середовища елект-
ронно-цифровими пристроями, засобами, 
системами та налагодження електронно-
комунікаційного обміну між ними, що фак-
тично уможливлює інтегральну взаємодію 
віртуального та фізичного, тобто створює 
кіберфізичний освітній простір. 

Якщо взяти за вихідне поняття інфор-
маційно-комунікаційної технології як  су-
купності методів, засобів і прийомів, що 
використовуються для розробки інформа-
тичних систем та побудови комунікаційних 
мереж, а також технології опрацювання 
даних, відомостей і повідомлень для фор-
малізації та розв’язування задач у певних 
предметних галузях з використанням та-
ких систем і мереж. Трактуючи поняття ін-
формаційно-цифрових технологій, варто 
врахувати, що згадані системи, мережні за-
соби та пристрої є цифровими. 

Цифровізація освіти залежить від 
об’єктивних умов та сучасних тенденцій 
розвитку інформаційного суспільства, до 
яких, з урахуванням визначених раніше у 
(Биков, Спірін, & Пінчук, 2017, с. 2–3), варто 
віднести такі: 

 розвиток штучного інтелекту 
(Artificial intelligence), машинне навчання 
(Machine Learning), нейромережі (Artificial 
Neural Networks); 

 забезпечення мобільності інформа-
ційно-комунікаційної діяльності користу-
вачів в інформаційному просторі (Mobility), 
подальший розвиток мобільно орієнтова-
них засобів та ІКТ доступу до електронних 
даних; 

 широке запровадження технологій 
блокчейн (Blockchainand) та криптовалют 
(Cryptocurrencies); 
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 розвиток технології хмарних обчис-
лень та віртуалізації, корпоративних, зага-
льнодоступних і гібридних ІКТ-
інфраструктур, а також запровадження те-
хнології туманних обчислень (Cloud Compu-
ting and Virtualization, Private, Public and Hy-
brid Clouds, ICT-infrastructures, Fog Сomputing); 

 розвиток телемедицини (Teleme-
dicine); 

 розроблення нових функцій допов-
неної реальності (Added Reality) і доступ-
ність обладнання для віртуальної реально-
сті (Virtual reality) та пристроїв змішаної 
реальності  (Mixed reality); 

 широке запровадження чат-ботів 
(Chat Bots) та віртуальних помічників 
(Virtual Assistants); 

 накопичення та опрацювання знач-
них обсягів цифрових даних, формування 
та використання електронних інформацій-
них баз і систем (Big Data, Data Mining, Data 
Bases), зокрема, електронних бібліотек 
(Electronic Libraries, Repositories) та науко-
метричних баз даних (Scientometric Data 
Bases); 

 розвиток користувальних характери-
стик Інтернету людей (Internet of People – 
ІоР), розгортання топології широкосмуго-
вих високошвидкісних каналів електрон-
них комунікацій (Broadband Communication 
Channels), систем формування ІКТ-
просторів бездротового доступу користу-
вачів до електронних даних (Cordless Access 
to Digital Data, WiFi, Bluetooth, Cellular 
Networks); 

 формування Інтернету речей (Internet 
of Things – ІоТ), розвиток його програмно-
апаратних засобів, зокрема мікропроцесо-
рних, та інтеграційних платформ, для за-
безпечення налаштування, управління та 
моніторингу електронних пристроїв за до-
помогою сучасних телекомунікаційних те-
хнологій; 

 розвиток робототехніки (Robotics), 
робототехнічних систем, зокрема, 3D-
принтерів і 3D-сканерів; 

 розвиток індустрії виробництва про-
грамних засобів (Software Development 
Industry), зокрема видання електронних 
освітніх ресурсів; 

 забезпечення сумісності ІКТ-засобів 
та ІКТ-додатків, побудованих на різних 

програмно-апаратних платформах 
(Compatibility); 

 розвиток мереж постачальників ІКТ-
послуг (ринку ІКТ-аутсорсерів), передусім 
хмарних сервісів (Cloud Services), та мережі 
Центрів опрацювання даних (Computing 
Center Network); 

 розвиток систем захисту даних в ін-
формаційних системах та протидія кіберз-
лочинності (Data Security and Counteraction 
of Cybercriminality). 

Невідкладного вирішення потребують 
проблеми розвитку впровадження інфор-
маційно-комунікаційних та цифрових тех-
нологій у вітчизняній освіті, ключові з яких 
виокремлені в Національній доповіді «Про 
стан і перспективи розвитку освіти в Укра-
їні» (с. 159). 

Першою є проблема формування і широ-
кого впровадження єдиного освітнього ін-
формаційного простору України та забез-
печення належного наукового супроводу 
цих процесів.  

Другою є проблема розгортання та удо-
сконалення необхідних елементів інфра-
структури регіональних інформаційних і 
телекомунікаційних мереж, взаємо-
пов’язаних як між собою, так і з глобаль-
ною мережею Інтернет, що дозволить по-
долати «цифрову нерівність» у різних регі-
онах України, зокрема в сільській місцевос-
ті. 

Для України показники, які дають мож-
ливості використовувати Інтернет, дуже 
високі – 2-ге місце у світі зі 139 держав за 
найбільш дешевим доступом до широкос-
мугового Інтернету (Measuring the 
Information, 2016), але показники загально-
го проникнення Інтернету в суспільство та 
його використання дуже низькі. Об’єктивні 
показники, за якими це визначаються: 1) 
відсутність конкурентності в наданні пос-
луг із забезпечення Інтернетом (80-те міс-
це з 139 держав); 2) наявність віддалених 
та важкодоступних місцевостей для забез-
печення якісним Інтернет-зв’язком (крім 
загального низького рівня забезпеченості 
Інтернетом сільської місцевості, це також 
гірські райони (Львівська, Івано-
Франківська та Закарпатська області) та 
віддалені місцевості в Житомирській, Рів-
ненській та північній частині Київської об-
ластей); 3) несприятливе середовище для 
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проникнення Інтернету за наявності суку-
пності політичних чинників та регулятор-
ної політики – 113-те місце зі 139 держав. 

За інформаційно-аналітичними матеріа-
лами Міністерства освіти і науки України, 
підготовленими до парламентських слу-
хань на тему: «Збалансований розвиток 
людського капіталу в Україні: завдання 
освіти і науки» 10 квітня 2019 року, неза-
довільний стан з підключення закладів за-
гальної середньої освіти до Інтернету кон-
статується такими статистичними даними: 
близько 41% закладів забезпечені Інтерне-
том зі швидкістю підключення менше 
10 Мбіт/с, 14% – від 10 до 30 Мбіт/с, 26% –
 30–100 Мбіт/с, 6% закладів мають швид-
кість підключення до мережі Інтернет бі-
льше 100 Мбіт/с, 8% шкіл не мають Інтер-
нету взагалі. У регіональному розрізі най-
більше закладів з відсутністю підключення 
до Інтернету – приблизно 28% закладів 
Житомирської області, 19% закладів Во-
линської області, 15% закладів Закарпат-
ської області. Серед загальної кількості за-
кладів (8% від усіх закладів), у яких відсут-
нє підключення до Інтернету, 90% є закла-
дами, що розташовані у сільській місцевос-
ті й, відповідно, лише 10%, що розташовані 
у міській місцевості. 

Третьою проблемою є низький рівень 
інформаційно-комунікаційно-технологічних 
(ІКТ-компетентностей) та цифрових ком-
петентностей населення, застосування за-
старілих підходів у навчанні та низька мо-
тивація суб’єктів освітнього процесу щодо 
використання прогресивних ІКТ. Сьогодні 
цифровий пул здатностей громадян має 
вирішальне значення для конкурентносп-
роможності економіки країни та для роз-
витку цифрового суспільства в цілому. Імп-
лементація основних положень фреймвор-
ку Digital Competence 2.1, гармонізація  із 
Digital Agenda та Digital Single Market ЄС – 
актуальні ініціативи, що мають винятко-
вий вплив на освіту України. 

Варто зазначити, що масштабний харак-
тер застосування засобів ІКТ в глобальній 
системі освіти зумовив появу нових мето-
дів і форм навчання (електронне навчання, 
мобільне навчання, застосування в освіті 
хмарних технологій, масових відкритих 
освітніх курсів тощо), що повільно запро-

ваджуються в сучасній національній сис-
темі освіти України. 

Це підтверджується даними звіту всес-
вітнього економічного форуму (World 
Economic Forum, 2018, с. 577), в якому роз-
рахований Глобальний індекс конкуренто-
спроможності з порівнянням рівня конку-
рентоспроможності країн, за показником 
«Цифрові навички серед активного насе-
лення» (наприклад, навички роботи з ком-
п'ютером, базове кодування, цифрове чи-
тання) Україна посіла 55 місце серед 140 
країн. 

Четверта проблема – фактична не сфо-
рмованість цілісної національної політики 
застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіті, недосконала нормати-
вно-правова база, що не забезпечує побу-
дову інформаційного суспільства та, як на-
слідок, гальмує цифровізацію освіти в 
Україні. Завдання інформатизації освіти не 
знайшли належного системного відобра-
ження в чинних законах України з питань 
освіти та їх сучасних проектах. Суттєвим 
недоліком нинішньої освітньої політики є 
недооцінка важливості стимулювання іні-
ціатив із запровадження інформаційно-
цифрових технологій, що ініційовані за-
кладами освіти, науковими установами, 
освітянами, громадськими організаціями 
та приватним бізнесом.  

Цифровізація освіти, передусім серед-
ньої як базової ланки в системі безперерв-
ної освіти, має реалізовуватися за наступ-
ними напрямами: доступ учнів до техноло-
гій (Student Accessibility), доступ вчителів до 
технологій (Teacher Accessibility), доступ 
адміністраторів до технологій (Administra-
tion Accessibility), освітній Інтернет (моделі 
Fiber-to-the-Building та wi-fi), цифровий му-
льтимедійний контент, цифрові компетен-
тності та грамотність викладачів й учнів. 

Реформування та розвиток інформацій-
но-освітнього простору потребує цілесп-
рямованого формування сучасного інфор-
маційно-освітнього середовища (Биков, 
Кремень, 2013, с. 9), педагогічно виважено-
го проектування та використання комп’ю-
терно орієнтованих методичних систем 
навчання, а також відповідного удоскона-
лення системи підготовки та підвищення 
кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, керівних кадрів 
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освіти, працівників ІТ підрозділів навчаль-
них закладів, наукових установ, органів 
управління освітою. 

Пріоритетами при побудові інформацій-
но-освітнього середовища мають бути: 
широке використання в освітньому процесі 
комп’ютерно орієнтованих засобів та ІКТ 
навчання, практичне впровадження техно-
логій дистанційного навчання, забезпе-
чення ІКТ підтримки науково-дослідної 
роботи, широке впровадження ІКТ в 
управлінні освітою на різних рівнях, у різ-
них галузях, для всіх типів навчальних за-
кладів  (Биков, Спірін, … & Пінчук, 2016, 
с. 3). Технологічними принципами його ро-
збудови має бути використання технологій 
хмарних обчислень, врахування розробни-
ками веб-застосунків та електронних осві-
тніх ресурсів (ЕОР) особливостей різних 
комп’ютерно-технологічних платформ та 
дієві механізми застосування ІКТ-
аутсорсингу. 

Інформаційно-освітнє середовище має 
формуватися на нових технологіях і забез-
печувати освітній процес електронними 
підручниками (ЕП), електронними навча-
льно-методичними комплексами з відпові-
дних предметів, переліком та настановами 
із застосування різноманітних веб- та хма-
рних сервісів, широкосмуговим Інтерне-
том, а також створювати умови: для запро-
вадження педагогічно виважених моделей 
навчання; використання хмаро і мобільно 
орієнтованих навчальних середовищ для 
формування ключових компетентностей та 
життєвих навичок учнів; використання рі-
зноманітних віртуальних та дослідних ла-
бораторій; для розкриття особистих здіб-
ностей учнів, моніторингу особистісних та 
навчальних досягнень; для врахування 
власних потреб інформатизації кожного 
навчального закладу. 

Важливо забезпечити формування і роз-
виток навичок тих, хто навчається, щодо 
здоров’язбережувального використання 
засобів ІКТ, зокрема шляхом упровадження 
відповідних просвітницьких заходів. Варто 
наголосити на актуальності досліджень 
щодо основ використання інформаційно-
комунікаційних технологій в умовах роз-
витку інклюзивної освіти, забезпечення 
комп’ютерно-орієнтованої підтримки на-
вчання дітей з особливими потребами. 

Політика використання ІКТ у 
комп’ютерно орієнтованих методичних си-
стемах навчання визначається вчителем. 
ІКТ-компетентність учня є одним із потуж-
них чинників успішності навчальної, про-
фесійно орієнтованої, суспільної та інших 
видів діяльності. Наскрізним для змісту 
навчання на всіх рівнях освіти й в усіх га-
лузях має бути посилення інформаційної та 
інформатичної підготовки учнів, впрова-
дження ІКТ у вивчення всіх дисциплін. 

Технології електронного дистанційного 
навчання, що будуються на основі принци-
пів відкритої освіти, є найсучаснішими пе-
рспективними технологіями організації 
освіти, мають визначальний вплив на ха-
рактер і темпи інформатизації системи 
освіти. 

Використання засобів ІКТ у навчанні 
може відбуватися у різних організаційних 
формах: онлайн-курси, онлайн-консульту-
вання, онлайн-тренінги, хакатони, вебіна-
ри, використання інтерактивних ЕП, елек-
тронних віртуальних лабораторій, елект-
ронних соціальних мереж, відвідування ін-
терактивних музеїв науки, створення пре-
зентацій, платформ спілкування за науко-
вими інтересами, міжнародних конкурсів з 
рішення науково-технічних задач, віртуа-
льних технопарків та інші. Електронний 
освітній контент передбачає: бібліотечне 
та інформаційно-ресурсне забезпечення 
навчання, виховання, управління, прове-
дення навчальних та наукових досліджень; 
ресурси бібліотечних інформаційних 
центрів; колекції електронних освітніх ре-
сурсів, зміст сайтів навчальних закладів. 

Для створення широкого спектру й пе-
дагогічно виваженого використання елек-
тронних освітніх ресурсів та програмних 
засобів різного призначення, зокрема на-
вчального й управлінського, доцільним є 
запровадження індустріального підходу, 
що враховує психолого-педагогічні аспекти 
побудови методичних систем навчання й 
відкритого комп’ютерно орієнтованого на-
вчального середовища та передбачає 
обов’язкове залучення до створення ЕОР 
науковців, викладачів,  кращих вчителів 
закладів освіти. Питома вага навчальної 
літератури, поданої в електронній формі, 
має невпинно зростати. 



ВІСНИК КАФЕДРИ ЮНЕСКО «НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ» 
UNESCO CHAIR JOURNAL ON LIFELONG PROFESSIONAL EDUCATION IN THE XXI CENTURY 

 

 

32 Грамотність у цифрову епоху 

 

Електронні освітні ресурси – вид засобів 
освітньої діяльності, що існують в елект-
ронній формі, є сукупністю електронних 
інформаційних об’єктів (документів, доку-
ментованих відомостей та інструкцій, ін-
формаційних матеріалів, процесуальних 
моделей та ін.), що розташовуються і по-
даються в освітніх системах на за-
пам’ятовуючих пристроях електронних да-
них (Биков, Кремень, 2013, с. 9). Варто за-
значити, що до провідних електронних 
освітніх ресурсів навчального призначення 
у ЗСО належить електронний підручник 
(ЕП).  

За особливістю інформаційно-
технологічної будови ЕП як електронне 
видання є двох типів: перший тип – елект-
ронна версія друкованого видання, другий 
тип – спеціально створене електронне не-
друкованого видання. 

Будова електронного підручника друго-
го типу, порівняно з першим, передбачає 
застосування: додаткових інформаційних 
об’єктів та зв’язків між ними, що можуть 
бути відтворені у статиці або динаміці; му-
льтимедійних об’єктів (фото, відео, аудіо, 
анімація та ін.); засобів навігації (пошуки, 
гіперпосилання, закладки, примітки та ін.); 
засобів моніторингу результатів навчаль-
ної діяльності (тестування, контрольні за-
вдання, статистика опрацювання та ін.); 
засобів забезпечення санкціонованого дос-
тупу; засобів проектування, що задоволь-
няють техніко-технологічні вимоги ство-
рення і використання комп’ютерно орієн-
тованих методичних систем навчання; за-
собів індивідуалізації навчального контен-
ту; засобів автоматизованого мережного 
оновлення ЕП; засобів санкціонованого ко-
піювання ЕП або фрагментарного викорис-
тання окремих інформаційних об’єктів; за-
собів відтворення за допомогою Інтернет 
та мобільно орієнтованих пристроїв  (Би-
ков, Спірін, … & Пінчук, 2016, с. 6–7). 

Варто зазначити, що 2018 р. розпочато 
реалізацію експерименту всеукраїнського 
рівня «Електронний підручник для загаль-
ної середньої освіти (E-book for secondary 
education (EBSE)», який триватиме впро-
довж 2018–2021 рр. у закладах освіти, що 
виявили бажання брати у ньому участь. 
Експериментальне використання проектів 
електронних підручників має забезпечити: 

– посилення навичок роботи з освітніми, 
науковими та інформаційними ресурсами, 
у тому числі в Інтернеті, обізнаності у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
включаючи вміння використовувати тех-
нології інформаційного суспільства для 
допомоги у критичному мисленні, творчос-
ті та інноваціях шляхом залучення в уста-
новленому порядку Національної академії 
наук України та Національної академії пе-
дагогічних наук України для здійснення їх 
експертизи; 

– вивчення предметів освітніх галузей 
типових освітніх програм для закладів за-
гальної середньої освіти та навчальних 
програм з використанням засобів навчання 
нового покоління, які поєднують досяг-
нення сучасної педагогічної науки з мож-
ливостями інформаційно-комунікацій-них 
технологій. 

ЕП потребує окремої процедури грифу-
вання такого виду навчального видання. 
Також необхідно передбачити окрему про-
цедуру ліцензування електронних видав-
ництв. Проте залишається нерозв’язаною 
проблема розміщення електронного підру-
чника у відкритому доступі. 

Визначальним для галузі інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті та роз-
витку інформаційно-освітнього простору 
України є створення цільового інформа-
ційно-освітнього середовища неперервно-
го розвитку інформаційно-комунікаційної 
компетентності педагогічних та науково-
педагогічних працівників, бібліотекарів та 
керівних кадрів освіти, ознайомлення їх з 
новими актуальними розробками в галузі 
ІКТ; підвищення кваліфікації працівників 
ІТ підрозділів методичних служб, навчаль-
них закладів, наукових установ та органів 
управління освітою педагогічних праців-
ників з урахуванням особливостей різних 
рівнів і галузей освіти, різних типів навча-
льних закладів. Є актуальними адаптація 
та запровадження міжнародно визнаних 
процедур стандартизації, сертифікації фа-
хівців освіти, зокрема педагогічних праців-
ників, щодо володіння ІКТ, формування і 
розвитку цифрової компетентності. 

Актуальною проблемою, що вимагає не-
гайного розв’язання, є використання засо-
бів ІКТ для підтримки наукових дослі-
джень. Особливу увагу варто приділити 
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науковим дослідженням, орієнтованим на 
вирішення теоретичних і методичних про-
блем застосування інформаційно-комуні-
каційних технологій в освіті, а також пси-
холого-педагогічного супроводу їх розроб-
лення.  

Як зазначається в інформаційно-
аналітичних матеріалах МОН України, під-
готовлених до парламентських слухань на 
тему: «Збалансований розвиток людського 
капіталу в Україні: завдання освіти і науки» 
10 квітня 2019 р., з метою максимально 
ефективного використання наявних україн-
ських дослідницьких е-інфраструктур Міні-
стерством освіти і науки України підготов-
лено проекти концепції їх розвитку та від-
повідного плану заходів. З метою узго-
дження вищезгаданих проектів у рамках 
роботи робочої групи Координаційної ради 
розвитку цифрової економіки та суспільст-
ва «Цифровізація науки. Національна хмара 
відкритої науки» ведуться активні консу-
льтації з представниками основних дослід-
ницьких е-інфраструктур України та пред-
ставниками Національної академії наук 
України. В рамках підготовки проекту цієї 
концепції розглядається можливість долу-
чення українських науковців до створення 
Європейської хмари відкритої науки (фе-
дерації, що об’єднуватиме дослідницькі ін-
фраструктури Європи, у тому числі дослід-
ницькі е-інфраструктури та програ-
ми/проекти ESFRI – European Strategy Fo-
rum on Research Infrastructures – в єдиний 
віртуальний науковий простір), а також 
доцільність заснування аналогічного прое-
кту в Україні.  

Результати педагогічних досліджень те-
оретичних та методичних проблем вико-
ристання ІКТ в освіті, педагогічного обґру-
нтування розроблення цих технологій для 
забезпечення функціонування й розвитку 
освітніх систем і відповідна продукція все 
частіше подається у вигляді ЕОР, що зумо-
влює потребу в уточненні, розширенні 
складу й видів засобів ІКТ для апробації, 
впровадження та «моніторингу впрова-
дження таких результатів і розроблення 
науково-обґрунтованих способів, методів 
та прийомів їх застосування» (Биков, Біло-
ус, … & Богачков, 2010, с. 3).  

Тому актуальними постають завдання 
побудови цілісних систем, орієнтованих на 

комплексне забезпечення процесів освіт-
ньої апробації, впровадження результатів 
педагогічних досліджень та проведення 
моніторингу впровадження таких резуль-
татів в освітню практику й науку. Поряд із 
цим набувають важливого значення за-
вдання формування та розвитку ІКТ-
компетентності наукових, науково-
педагогічних працівників, магістрів та 
майбутніх докторів філософії в галузі наук 
про освіту (Спірін, Яцишин, 2013). Доцільно 
використати кращий досвід підготовки на-
укових кадрів вищої кваліфікації з ІКТ в 
освіті (Биков, Спірін, … & Лупаренко, 2014). 

Актуальними залишаються завдання 
науково-методичного забезпечення розви-
тку вітчизняної електронної освіти 
(е-освіти) та електронної педагогіки, зок-
рема обґрунтування засад цифрової гума-
ністичної педагогіки, побудови відкритих, 
віртуальних когнітивних педагогічних сис-
тем; реалізації е-навчання у формальній, 
неформальній та інформальній освіті; ана-
ліз стану, тенденцій та проведення моніто-
рингу розвитку е-освіти за критеріями і 
показниками, що відповідають міжнарод-
ним моніторинговим системам; стандарти-
зація вимог щодо змісту, структури та по-
рядку створення і використання електрон-
них освітніх ресурсів та систем; стандарти-
зація ІКТ-компетентностей суб’єктів освіт-
нього процесу; проектування навчальних 
середовищ е-освіти для підтримки дистан-
ційного навчання та самостійної навчаль-
но-пізнавальної діяльності, у т. ч. розроб-
лення методик і рекомендацій щодо на-
вчання осіб з особливими потребами та об-
дарованої молоді; навчальна робототехні-
ка, мобільні Інтернет-пристрої та інші 
комп’ютерно орієнтовані засоби навчання; 
формування компетентностей учнів з ви-
користання в навчанні електронних соціа-
льних мереж і створення мережних ЕОР 
(Веб 2.0, блоги та ін.); психологічна підт-
римка, розвивальні курси для дорослих та 
людей похилого віку; забезпечення інфор-
маційної безпеки, захисту даних і протидії 
інформаційним загрозам у науково-
освітніх системах. 

Важливе значення має формування дос-
лідницьких компетентностей учнів на рівні 
загальної середньої освіти. Доцільним є 
проведення міждисциплінарних навчаль-
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них проектів на кшталт STEM, використо-
вуючи поєднання шкільних і позашкільних 
форм навчання на основі використання за-
собів ІКТ, зокрема хмарних і туманних тех-
нологій, що забезпечують можливості спі-
льного користування, редагування, відда-
леного оперування та обміну даними, мож-
ливості навчальної комунікації та співпра-
ці, а також розширюють доступ до резуль-
татів науково-дослідницької діяльності та 
передових технологій. Є потреба у викори-
станні ІКТ на всіх етапах науково-дослідної 
роботи; у створенні мережі дослідних ла-
бораторій для підтримки наукової, техніч-
ної та інженерно-математичної складової в 
основній та додатковій освіті школярів; у 
методичній і технічній підтримці їхньої 
участі в міжнародних науково-дослідних 
проектах, що орієнтовані на застосування 
ІКТ. 

Висновки. Для створення сприятливих 
умов інформатизації вітчизняної освіти, 
успішного інноваційного розвитку інфор-
маційно-освітнього простору в Україні, пе-
редусім, варто передбачити наступне. 

1. Подальший розвиток інформатизації 
системи освіти необхідно здійснювати на 
основі досягнень науково-технічного про-
гресу та психолого-педагогічної науки, ре-
алізації в освітніх системах парадигм лю-
диноцентризму і рівного доступу до якісної 
освіти, принципів відкритої освіти, всеося-
жного застосування в освіті сучасних інфо-
рмаційно-комунікацій-них та цифрових 
технологій, поглиблення співпраці навча-
льних закладів, наукових установ і 
суб’єктів господарювання ІКТ-галузі в за-
безпеченні якісної освіти, формування 
ефективних економічних механізмів залу-
чення до спільної діяльності та її стимулю-
вання. 

2. Науково-освітня політика із психоло-
го-педагогічного забезпечення інформати-
зації національної системи освіти має базу-
ватися на аналізі досвіду, ролі і перспекти-
вних дослідженнях Національної академії 
педагогічних наук України, результатів 
психолого-педагогічних робіт з інформа-
ційно-комунікаційних та цифрових техно-
логій в освіті провідних зарубіжних і вітчи-
зняних закладів вищої освіти, аналізі стану 
та тенденцій розвитку електронної освіти і 
запровадженню інформаційно-комунікацій-

них та цифрових технологій у системі осві-
ти, кращих практик освітнього застосуван-
ня ІКТ педагогічними, науково-
педагогічними і науковими працівниками, 
громадськими організаціями та приватним 
бізнесом, а також проведення постійного 
моніторингу цих процесів. 

3. Доцільно розробити, затвердити та 
реалізувати Державну цільову комплексну 
програму з ІКТ в освіті, в заходах якої варто 
передбачити такі сучасні концепції розви-
тку інформаційного простору, як Big Data, 
Educational Mobility, Bring Your Own Device, 
Data Security, Cloud Computing, Digital Hu-
manities та забезпечити відповідність про-
гресивної будови науково-освітніх ІКТ-
систем сучасним і перспективним тенден-
ціям розвитку галузі інформаційно-
комунікаційних технологій. 

4. Розробити методологію проведення 
досліджень стану в сфері розвитку цифро-
вих компетентностей в Україні. Унікаль-
ність цифрових компетентностей полягає в 
тому, що завдяки їм громадяни можуть 
більш ефективніше набувати компетент-
ностей у багатьох інших сферах (навчання 
мов, опанування нових професій, підви-
щення кваліфікації, е-документообіг, е-
платежі та е-розрахунки, охорона здоров’я 
тощо). Необхідно забезпечити впрова-
дження національної системи індикаторів 
розвитку цифрових навичок і компетент-
ностей в національну систему статистики. 

5. Пріоритетними заходами щодо впро-
вадження інформаційно-комуні-каційних 
та цифрових технологій в освіту є: 

 розроблення й впровадження на 
державному рівні процедур забезпечення 
необхідних рівнів досконалості електрон-
них освітніх ресурсів, їх рецензування, ста-
ндартизації та сертифікації, створення від-
повідних національних стандартів, їх гар-
монізація з міжнародними; 

 локалізація й впровадження міжна-
родних і європейських стандартів серії 
«Інформаційні технології для навчання, 
освіти і тренінгу» та розроблення стандар-
тів цифрових компетентностей суб’єктів 
освітнього процесу; 

 посилення змістової лінії програму-
вання у навчанні інформатики учнів стар-
шої школи, які обрали фізичний, матема-
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тичний чи інформаційно-технологічний 
профіль; 

 розроблення та впровадження про-
грами підвищення обізнаності громадян з 
питань інформаційної безпеки, кібербезпе-
ки та захисту конфіденційної інформації, 
зокрема персональних даних, протидії за-
грозам їх несанкціонованого використан-
ня; 

 створення технологічної інфраструк-
тури загальноосвітніх навчальних закла-
дів, закладів позашкільної освіти та управ-
лінь освітою, зокрема на основі хмарних 
технологій; 

 розроблення механізмів мотивації 
наукових, науково-педагогічних та педаго-
гічних працівників, зокрема їхнього фінан-
сового заохочення, до педагогічно виваже-
ного і доцільного використання сучасних 
ІКТ в освітньому процесі та створення еле-
ктронних освітніх ресурсів; 

 забезпечення навчальних закладів, 
насамперед ЗНЗ, інформаційно-

дидактичними та навчально-методичними 
матеріалами відповідно до чинних навча-
льних програм щодо використання 
комп’ютеризованого навчального облад-
нання та системне розроблення і широке 
впровадження педагогічно виважених ме-
тодик використання сучасних ІКТ в освіті. 
6. Упровадження ІКТ з метою модернізації 
системи освіти в Україні потребує ґрунтов-
ного науково-методичного супроводу. Не-
обхідним є дослідження фундаментальних 
і прикладних проблем використання ІКТ в 
освіті та психолого-педагогічної підтримки 
їх розроблення. Потрібне осучаснення ос-
новних пріоритетних напрямів та коорди-
нування тематики досліджень з психологі-
чних та педагогічних наук в Україні з огля-
ду на тенденції поступу науково-
технічного прогресу в ІКТ-сфері, стрімкий 
розвиток галузі інформаційних, комуніка-
ційних і цифрових технологій. 
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