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Представлено результати онлайн-опитування вчителів  у 2022 р. щодо їхньої цифрової компетентності в умовах органі-
зації дистанційного навчання, здійснене Інститутом цифровізації освіти  НАПН України. Інструментарій опитування побу-
довано на основі «Рамки цифрової компетентності для громадян: вісім рівнів майстерності з прикладами використання», 
що визначає стандарти цифрової компетентності за п’ятьма сферами: інформація та цифрова грамотність, комунікація 
та співробітництво, створення цифрового контенту, безпека, вирішення проблем. Наведено узагальнені дані результатів 
самооцінювання цифрової компетентності за трьома рівнями: базовий користувач, незалежний користувач, професійний 
користувач.

Ключові слова: дистанційне навчання; вчитель; результати опитування; загальна середня освіта; вчитель; педагогічні праців-
ники; інформаційно-комунікаційні технології

А

Ivanuik Iryna, Ovcharuk Oksana. The analysis of survey results regarding teacher’s digital competence in distance education 
organization.

The article presents the results of a survey of teachers in January – February 2022 regarding their digital competence in the conditions of the 
distance learning organization, which was conducted by the Institute of Digitalization of Education of the National Academy of Sciences of 
Ukraine. 54,254 respondents took part in the survey, including teachers, heads of secondary schools, and other pedagogical workers. Most 
respondents are primary school teachers, teachers of foreign languages, Ukrainian and literature, mathematicians and school administrators. 
The used survey tools are based on the international document  «Digital Competence Framework for Citizens: Eight Levels of Mastery with 
Examples of Use» (DigComp2.1: Digital Competence Framework for Citizens), which defines the standards of digital competence and serves 
as a reference for the countries of the European Union. The definition of the concept of «digital competence» is given. The results of an online 
survey on the level of digital competence in five areas were analyzed: information and digital literacy, communication and cooperation, 
the creation of digital content, security, problem solving. Summarized data on the results of self-assessment by pedagogical workers of 
their digital competence at three levels: basic user, independent user, professional users are presented. The analysis and interpretation of 
quantitative data was carried out using the methods of descriptive and mathematical statistics, the results are presented in the form of 
diagrams and their interpretations, arranged according to the relevant thematic blocks.

Key words: distance learning; teacher; survey results; secondary education; teacher; teaching staff; information and communication 
technologies
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Вступ. У зв’язку з переходом значної кількості закладів 
освіти на дистанційне навчання гостро постає проблема 
забезпечення його організації й, відповідно, створення 
інформаційно-цифрового середовища закладів загальної 
середньої освіти. Основну роль у цих процесах відіграють 
учителі та керівники шкіл, від компетентності яких зале-
жить належне керування процесом дистанційного нав-
чання та ефективне використання засобів ІКТ для його 
здійснення. Цифрова компетентність учителя, його здат-
ність гнучко та ефективно використовувати цифрові тех-
нології є у центрі уваги науковців та освітніх політиків в 

Україні та зарубіжжі [7]. Стаття присвячена аналізу резуль-
татів самооцінювання цифрової компетентності вчителів 
та педагогічних працівників, яке було здійснене у січні-
лютому 2022 р., щоб з’ясувати сильні та слабкі сторони 
стану цифрової компетентності вчителів і знайти можливі 
шляхи та тематики для професійного зростання.

Особливої актуальності здійснений аналіз набуває у 
контексті відновлення та розбудови української освіти 
під час військової агресії та продовження активного ви-
користання дистанційних/змішаних форм навчання у  
школах.
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Аналіз попередніх досліджень і публікацій. У 2020 р. 

Міністерство освіти і науки України оприлюднило мето-

дичні рекомендації [4] для задоволення нагальних потреб 

учителів і керівників ЗЗСО щодо ознайомлення їх з основ-

ними інструментами та підходами до організації дистан-

ційного навчання. 

Питання використання цифрових засобів для органі-

зації та здійснення дистанційного навчання у закладах 

освіти в Україні досліджені у роботах В. Бикова, О. Бурова,  

Т. Вакалюк, С. Литвинової, В. Олійника, О. Пінчук, О. Спі-

ріна, М. Шишкіної [1; 6] та ін., які виокремлюють основні 

етапи та окреслюють загальні підходи до інформатизації 

закладів освіти в цілому, розгортають положення щодо 

підвищення кваліфікації вчителів та створення інформа-

ційно-цифрового середовища закладів освіти. Вчені звер-

тають увагу на необхідність постійної підтримки та роз-

роблення новітніх засобів для здійснення дистанційних 

форм навчання, розбудови хмарних освітніх технологій і 

середовищ навчання, створення репозиторіїв для доступу 

педагогів до освітніх ресурсів, наголошують на неперерв-

ній методичній підтримці вчителів і педагогічних праців-

ників у системі післядипломної освіти  тощо. Інформаційні 

середовища, програмні продукти для вчителів, створення 

вебсайтів закладів освіти, розроблення та впровадження 

дистанційних курсів, ІКТ в управлінні закладом освіти до-

сліджені у роботах М. Кадемії, І. Шахіної та ін. [3]. До остан-

ніх наукових розвідок щодо стану цифрової/інформацій-

но-комунікаційної компетентності вчителя треба віднести 

опитування, здійснені у попередні роки [10]. Цифрову 

компетентність учителя та питання її розвитку у системі 

післядипломної освіти досліджують сьогодні І. Воротні-

кова, В. Вембер, Н. Гладун, І. Іванюк, Н. Морзе, О. Овчарук,  

С. Толочко та ін. [2; 5; 10].  

Метою представленого у статті дослідження є аналіз 

результатів опитування щодо цифрової компетентності 

вчителя в умовах організації дистанційного та змішаного 

навчання в умовах карантину, спричиненого пандемією 

COVID-19 в Україні, визначення шляхів забезпечення та 

підтримки освітнього процесу та вчителів, підвищення 

рівня цифрової компетентності.

Викладення основного матеріалу. Міжнародна спіль-

нота визначає цифрову компетентність, як уміння людини 

орієнтуватися в цифровому середовищі, свідоме та кри-

тичне використан-

ня технологій циф-

рового суспільства 

(англ., Information 

Society Technology 

(IST) для роботи, 

проведення віль-

ного часу та спіл-

кування [7]. 

У 2016 р. Євро-

пейська комісія 

запровадила Рамку цифрової компетентності для грома-

дян (DigComp 2.0: Digital Competence Framework for Citizens) 

[8], у 2017 р. її було оновлено та представлено під назвою 

«Рамка цифрової компетентності для громадян: вісім рів-

нів майстерності з прикладами використання» (DigComp 

2.1: Digital Competence Framework for Citizens) у Брюсселі 

(Бельгія) [6], що стала орієнтиром для більшості європей-

ських систем освіти, що створюють стандарти та навчальні 

програми для закладів освіти всіх рівнів. Треба підкресли-

ти її відповідність стратегічним вказівкам, що проголо-

шено в оновленій Рамці ключових компетентностей для 

навчання впродовж життя (2018) [8], де цифрова компе-

тентність визначається ключовою та наскрізною. У реко-

мендаціях Європейського Парламенту та Ради цифрова 

компетентність визначається як впевнене, критичне 

та відповідальне використання цифрових технологій 

для навчання, на роботі та участі в суспільстві та взає- 

модії з ними. Вона включає інформаційну грамотність, 

спілкування та співпрацю, медіаграмотність, створення 

цифрового контенту (включаючи програмування), безпе-

ку (включаючи цифрове благополуччя та компетентно-

сті, пов’язані з кібербезпекою), питання інтелектуальної 

власності, вирішення проблем та критичне мислення  

[там само]. 

У дослідженні представлені результати онлайн-опиту-

вання педагогічних працівників, до яких було застосо-

вано випадковий тип вибірки. Під час опитування педа-

гогічних працівників – 54 254, серед них: 49 016 жінок і 4 

891 чоловіків. Блок «Цифрова компетентність вчителя» в 

онлайн-анкеті було подано на основі міжнародних доку-

ментів «Рамка цифрової компетентності для громадян» та 

Рамка цифрової компетентності для освітян (DigComp 2.1: 

Digital Competence Framework for Citizens, DigCompEdu), 

яка включає такі рівні: базовий користувач, незалежний 

користувач, професійний користувач та окреслює п’ять 

сфер цієї компетентності: інформація та цифрова грамот-

ність, комунікація та співробітництво, створення цифро-

вого контенту, безпека, вирішення проблем. Цей блок 

питань призначено для самооцінювання рівня цифрової 

компетентності педагогічних працівників. Серед респон-

дентів переважна кількість – учителі початкових класів, 

учителі іноземних мов, української мови та літератури, 

математики та адміністратори шкіл. 

У сфері «Інфор-

мація та цифрова 

грамотність» на пи-

тання щодо вміння 

пошуку інформації 

(рис. 1): 21% рес-

пондентів зазна-

чили, що можуть 

шукати інформа-

цію в Інтернеті за 

допомогою пошу-Рис. 1. «Інформація і цифрова грамотність»
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кової системи, що відповідає базовому рівню користу-

вача; 48,1% – можуть використовувати різні пошукові 
системи для пошуку інформації, що відповідає рівню 

незалежного користувача; 30,9% – можуть використо-

вувати розширені стратегії пошуку, щоб знайти досто-
вірну інформацію в Інтернеті, наприклад, використо-
вуючи вебканали, що відповідає рівню професійного  

користувача.

 

 

Рис. 2. «Комунікація та співпраця»

Рис. 3. «Створення цифрового контенту»

Рис. 4. «Безпека»

У сфері «Комунікація та співпраця» на питання щодо 
вміння спілкуватись, використовуючи різні засоби кому-

нікації (рис. 2). 

24,9% респонден-
тів зазначили, що 
можуть спілку-
ватися з іншими 
корис т увачами 
за допомогою 
Skype або чату – 
з використанням 
основних функцій 
(наприклад, голо-
сові повідомлен-
ня, SMS, обмін тек-
стом), що відповідає базовому рівню користувача; 13,4% 
– можуть скористатися розширеними функціями кількох 

засобів комунікації (наприклад, за допомогою Skype і 
файлів обміну), що відповідає рівню незалежного кори-

стувача; 61,7% 
– активно вико-
ристовують ши-
рокий спектр 
засобів кому-
нікації (елект-
ронна пошта, 
чат, SMS, обмін 
миттєвими по-
відомленнями, 
блоги, мікро-
блоги, соціаль-
ні мережі) для 

онлайн-спілкування, що відповідає рівню професійного 

користувача.

У сфері «Створення цифрового контенту» на питання 

щодо вміння створювати мультимедійний контент у різ-

них форматах, ви-

користовуючи різ-

номанітні цифрові 

інструменти та 

середовища (рис. 3). 
62,9% респонден-
тів зазначили, що 
можуть створюва-
ти простий цифро-
вий контент (текст, 
таблиці, зображен-
ня, аудіофайли) в 
одному форматі, що відповідає базовому рівню користу-

вача; 32,4% – можуть створювати складний цифровий 

контент у різних форматах (текст, таблиці, зображення,  
аудіофайли) та використовувати інструменти для ство-

рення вебсторінок, 
блогів, що відпові-
дає рівню незалеж-

ного користувача; 
4,7% – можуть ви-
робляти складний 
мультимедійний 
контент у різних 
форматах за допо-
могою цифрових 

інструментів та се-
редовищ і створити 

вебсайт, використати мову програмування, що відповідає 
рівню професійного користувача.

У сфері «Безпека» на питання щодо вміння забезпечити 

захист системи пристроїв і програм (рис. 4): 67,3% рес-
пондентів зазна-
чили, що можуть 
виконати основні 
кроки для захисту 
своїх пристроїв 
(використання ан-
тивірусів і паро-
лів), що відповідає 
базовому рівню ко-

ристувача; 21,1% 
– можуть встанови-
ти програми без-

пеки на пристроях, що використовують для доступу до 
Інтернету (наприклад, антивірус, firewall), що відповідає 

рівню незалежно-

го користувача; 
11,7% – часто пе-
ревіряють конфі-
гурацію безпеки та 
системи пристроїв 
та програм, щоб 
отримати доступ 
до Інтернету, що 
відповідає рівню 

професійного ко-

ристувача.
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Рис. 5. «Вирішення проблем»

У сфері «Вирішення проблем» щодо вміння вирішувати 

проблеми, що виникають при використанні цифрових 

технологій (рис. 5). 
56,7% респондентів 
зазначили, що знахо-
дять підтримку, коли 
виникає технічна 
проблема або коли 
в и ко р и с то вує ть с я 
нова програма, що 
відповідає базовому 

рівню користувача; 
38,8% – можуть ви-

рішити більшість проблем, що найчастіше виникають 
при використанні цифрових технологій, що відповідає 

рівню незалежно-

го користувача; 
4,5% – можуть ви-
рішити практично 
всі проблеми, що 
виникають при ви-
користанні цифро-
вих технологій, що 
відповідає рівню 

професійного ко-

ристувача.

Опитування вчителів щодо самооцінювання дозволяє 
зробити такі висновки. Попри існуючі значні напрацю-
вання на теренах запровадження ІКТ в освітній процес, 
широкий спектр наукових розробок та методичних вка-
зівок щодо того, як саме має здійснюватися процес вико-
ристання цифрових засобів у процесі навчання, питання 
підняття спроможності та підтримки готовності вчителів 
до використання ІКТ усе ще залишається недостатньо ви-
рішеним. Загальна динаміка з підвищення рівня цифрової 
компетентності вчителів є позитивною, але не досить ін-
тенсивною, що пов’язано з певними обмеженнями: швид-
кий перехід на дистанційні форми навчання та недостатня 
підготовленість системи післядипломної освіти, ЗЗСО до 
підтримки вчителя з точки зору швидкого консультування 
та надання методичних вказівок. Вчителі поступово опано-
вують нові цифрові технології для реалізації дистанційного 
навчання у закладах освіти, що підтверджується кількістю 
респондентів, що брали участь в опитуванні 2022 року. 

Перспективи подальших розвідок. Оскільки, опиту-
вання свідчить, що вчителі використовують не досить ши-
рокий спектр ІКТ, не активно створюють власні цифрові 
ресурси, залишаються пасивними у більшості заходів із 
безпечного використання цифрових ресурсів, не воло- 
діють навичками захисту пристроїв та персональної ін-
формації, то саме у цих напрямах вбачаємо перспективи 
подальших розвідок. 
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