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ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ 

 

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвів до виникнення 

нових понять, таких як: цифровізація, цифрова трансформація, діджиталізація, цифрові 

технології тощо.  

Саме тому дослідимо поняття інформаційно-цифрові технології як сукупність або 

поєднання понять інформаційні технології та цифрові технології.  

Зауважимо, що поняття інформаційно-комунікаційні технології, як різновид 

інформаційних технологій, досліджувало багато вчених як в Україні так і  за кордоном. 

Так, Н. В. Морзе досліджувала інформаційні технології, в результаті чого зробила 

висновок, що вони являють собою "сукупність методів, засобів і прийомів, що 

використовується людьми для реалізації конкретного складного процесу шляхом поділу його 

на систему послідовних взаємопов’язаних процедур і операцій, які виконуються більш або 

менш однозначно і мають на меті досягнення високої ефективності в пошуку, накопиченні, 

опрацюванні, зберіганні, поданні, передаванні даних за допомогою засобів обчислювальної 

техніки та зв’язку, а також засобів їх раціонального поєднання з процесами опрацювання 

даних без використання машин" [3, с. 93]. 

Як було встановлено одним із авторамів цієї статті раніше, інформаційні технології – 

технології розробки інформатичних систем та побудови комунікаційних мереж, а також 

технології формалізації і розв’язування задач у певних предметних галузях з використанням 

таких систем і мереж [2]. 

Розглядаючи поняття цифрові технології, звернемось до витоку цього поняття. Як 

вказано в Цифровій адженті, цифровізація – "це насичення фізичного світу електронно-

цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного 

обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та 

фізичного, тобто створює кіберфізичний простір" [1].  

Генсерук Г. Р. та Бойко М. М. розглядали цифрові технології у контексті засобу 

підвищення якості навчального процесу ЗВО.  В результаті науковці визначили дидактичні 

вимоги до використання таких технологій для зазначеного виду діяльності та виокремили 

індикатори для визначення якості освіти в галузі застосування цифрових технологій [5].  

На думку деяких закордонних авторів, цифрові технології – дуже взаємопов’язаний 

організатор інновацій із трансформаційними змінами у бізнесі [4]. На думку інших, цифрові 

технології – це електронні інструменти, системи, пристрої та ресурси, які генерують, 

зберігають або обробляють дані [6]. 

Тому у межах даного дослідження під інформаційно-цифровими технологіями будемо 

розуміти сукупність електронних інструментів, систем, пристроїв та ресурсів, які генерують, 
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зберігають або обробляють дані, а також технологій розробки інформатичних систем і 

побудови комунікаційних мереж. 

Внаслідок чого можна зробити висновок, що оскільки інформаційно-цифрові технології 

досить швидко розвиваються, то і володіння цифровими компетентностями виходять не 

перший план у всіх сферах життєдіяльності, включаючи освіти. Адже умови, в яких опинились 

усі заклади освіти під час поширення пандемії COVID-19, сприяли швидкому опануванню 

інформаційно-цифровими технологіями на всіх рівнях освіти: починаючи від початкової 

школи, і завершуючи вищої освітою.  

Внаслідок чого використання інформаційно-цифрових технологій у всіх сферах, зокрема 

й освітній, є пріоритетними і актуальними питаннями, що постають перед науковцями всього 

світу. Завдяки таким технологіям освітній процес збагатився можливостями щодо 

дистанційної освіти  в умовах пандемії. Інформаційно-цифрові технології сприяють кращому 

засвоєнню знань та розумінню окремих категорій, а також сприяють покращенню розуміння 

завдяки тим властивостям, якими вони володіють: мультимедійність, інтерактивність, 

адаптивність, диференційованість тощо. Окрім того, за допомогою інформаційно-цифрових 

технологій викладач та вчитель має змогу більш ширше застосовувати метод проектів, 

навчальних ігор (наприклад засобами комп’ютерних та ігрових симуляторів), дослідницький 

метод тощо.  

Важливим також  є той факт, що за допомогою інформаційно-цифрових технологій у 

викладача та вчителя є можливість організувати освітній процес індивідуально для кожного 

учня / студента.   

Оскільки робота у вищій освіта передбачає не лише освітню діяльність, а й наукову, то 

відповідно сектор оцінювання результативності педагогічних досліджень займає досить 

важливу роль у науково-педагогічній діяльності ЗВО. Саме тому використання інформаційно-

цифрових технологій вбачаємо не лише в освітньому процесі, але й у науковій діяльності, 

зокрема при оцінюванні результативності педагогічних досліджень. Що і буде перспективами 

подальших досліджень. 
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