
 
Додаток 1 до рамки цифрових компетенцій для громадян України (DigComp UA for Citizens). 

Компетентності 
Сфера компетентностей CA0: . Базові цифрові навички. С0.1 Використання цифрових пристроїв 

Функціональна грамотність у використанні цифрових пристроїв, мобільних засобів комунікації. Вміння настроювання і застосовування цифрових пристроїв для власних потреб. 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
Ідентифікувати та 
використовувати найпростіші 
та/або найпоширеніші 
цифрові пристрої та мобільні 
засоби комунікації для 
розв’язання елементарних 
завдань. 

На базовому рівні, 
самостійно та з відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
Ідентифікувати та 
використовувати 
найпростіші та/або 
найпоширеніші цифрові 
пристрої та мобільні засоби 
комунікації для розв’язання 
елементарних завдань. 
Розширювати коло 
(освоювати нові) 
найпростіших та/або 
найпоширеніших цифрових 
пристроїв та мобільних 
засобів комунікації для 
розв’язання елементарних 
завдань. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу: 
Ідентифікувати та 
використовувати основні 
поширені цифрові пристрої та 
мобільні засоби комунікації 
для розв’язання рутинних 
завдань середнього рівня 
складності. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
Ідентифікувати та 
використовувати, в тому 
числі, настроювати основні 
поширені та нові 
(нестандартні) цифрові 
пристрої та мобільні засоби 
комунікації середнього рівня 
складності. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
Реагувати на появу нових 
типів цифрових пристроїв та 
мобільних засобів 
комунікації загального 
призначення для моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем. 
Настроювати та 
використовувати зазначені 
пристрої. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу: 
Використовувати, в тому 
числі, настроювати 
нестандартні цифрові 
пристрої та мобільні засоби 
комунікації для розв’язання 
чітко визначених та 
нестандартних проблем. 
Формулювати нові проблеми 
для розв’язання, виходячи з 
можливостей нових типів 
цифрових пристроїв та 
мобільних засобів 
комунікації. 

 

Сфера компетентностей CA0: . Базові цифрові навички. С0.2 Використання базового програмного забезпечення цифрових пристроїв 
Застосування основного програмного забезпечення цифрових пристроїв, вміння встановити та працювати з операційними системами, онлайн-сервісами, застосунками, файлами,  інтернетом. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу:  
Розуміти та 
використовувати 
мінімальний набір функцій 
основного програмного 
забезпечення найпростіших 
та/або найпоширеніших 
цифрових пристроїв та 
мобільних засобів комунікації 
для розв’язання елементарних 
завдань. 

На базовому рівні самостійно 
та з відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу:  
Розуміти та 
використовувати 
мінімальний набір функцій 
основного програмного 
забезпечення найпростіших 
та/або найпоширеніших 
цифрових пристроїв та 
мобільних засобів 
комунікації для розв’язання 
елементарних завдань. 
Розширювати набір 
використовуваних функцій 
та освоювати нове основне 
програмне забезпечення 
найпростіших та/або 
найпоширеніших цифрових 
пристроїв та мобільних 
засобів комунікації для 
розв’язання елементарних 
завдань. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
Розуміти та 
використовувати основні 
функції програмного 
забезпечення та онлайн-
сервісів поширених цифрових 
пристроїв та мобільних 
засобів комунікації для 
розв’язання рутинних завдань 
середнього рівня складності. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
Розуміти та 
використовувати, в тому 
числі, встановлювати та 
настроювати програмне 
забезпечення основних 
поширених та нових 
(нестандартних) цифрових 
пристроїв та мобільних 
засобів комунікації середнього 
рівня складності.  
Освоювати нові онлайн-
сервіси середнього рівня 
складності. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
Реагувати на появу нового 
програмного забезпечення, 
зокрема,  онлайн-сервісів, 
програмного забезпечення 
відомих та нових типів 
цифрових пристроїв та 
мобільних засобів 
комунікації загального 
призначення для моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем. 
Встановлювати, 
настроювати та 
використовувати зазначене 
програмне забезпечення, 
зокрема, для використання в 
мережі Інтернет. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу: 
Встановлювати, 
настроювати та 
використовувати програмне 
забезпечення нестандартних 
цифрових пристроїв та 
мобільних засобів комунікації 
для розв’язання чітко 
визначених та нестандартних 
проблем, зокрема, для 
використання в мережі 
Інтернет.  
Формулювати нові проблеми 
для розв’язання, виходячи з 
можливостей онлайн-сервісів, 
програмного забезпечення 
нових типів цифрових 
пристроїв та мобільних 
засобів комунікації. 



 
 

Сфера компетентностей CA1: Інформаційна грамотність та уміння працювати з даними. С1.1 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. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити свої 
інформаційні потреби; 
•знайти дані, інформацію та 
контент шляхом простого 
пошуку в цифрових 
середовищах; 
•знайти спосіб доступу до 
цих даних, інформації та 
вмісту та переміщатися між 
ними; 
•визначити прості стратегії 
особистого пошуку. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити свої 
інформаційні потреби; 
•знайти дані, інформацію та 
контент шляхом простого 
пошуку в цифрових 
середовищах; 
•знайти спосіб доступу до 
цих даних, інформації та 
вмісту та переміщатися між 
ними; 
•визначити прості стратегії 
особистого пошуку. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•пояснити свої інформаційні 
потреби; 
•виконувати чітко визначені 
та рутинні пошуки даних, 
інформації та контенту в 
цифрових середовищах; 
•пояснити, як отримати 
доступ до них та 
переміщатися між ними; 
•пояснити чітко визначені та 
рутинні стратегії особистого 
пошуку 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•проілюструвати 
інформаційні потреби; 
•організувати пошук даних, 
інформації та контенту в 
цифрових середовищах; 
•описати, як отримати доступ 
до даних, інформації та 
контенту і як переміщатися 
між ними; 
•організувати особисті 
стратегії пошуку. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•реагувати на інформаційні 
потреби; 
•застосовувати пошук для 
отримання даних, інформації 
та контенту в цифрових 
середовищах; 
•показати як отримати 
доступ до  даних, інформації 
та контенту та переміщатися 
між ними; 
•запропонувати особисті 
стратегії пошуку. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•оцінити інформаційні 
потреби; 
•адаптувати мою стратегію 
пошуку для пошуку 
найбільш відповідних 
даних, інформації та контенту 
в цифрових середовищах; 
•пояснити, як отримати 
доступ до найбільш 
підходящих даних, 
інформації та контенту та 
переміщатися серед нього; 
•змінювати особисті 
стратегії пошуку. 

 

Сфера компетентностей CA1: Інформаційна грамотність та уміння працювати з даними. С1.2 Оцінка та інтерпретація даних, інформації та цифрового контенту 
Аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність джерел даних, інформації та цифрового контенту. Аналізувати, тлумачити, перевіряти достовірність та критично оцінювати 

дані, інформацію та цифровий контент. 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•виявити достовірність та 
надійність загальних джерел 
даних, інформації та їх 
цифрового вмісту. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•виявити достовірність та 
надійність загальних джерел 
даних, інформації та їх 
цифрового вмісту. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу: 
•виконувати аналіз, 
порівняння та оцінку 
достовірності та достовірності 
чітко визначених джерел 
даних, інформації та 
цифрового контенту; 
•виконувати аналіз, 
інтерпретацію та оцінку чітко 
визначених даних, інформації 
та цифрового контенту.  

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•виконувати аналіз, 
порівняння та оцінку 
достовірності та достовірності 
джерел даних, інформації та 
цифрового контенту; 
•виконувати аналіз, 
інтерпретацію та оцінку 
даних, інформації та 
цифрового контенту. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•здійснити оцінку 
достовірності та надійності 
різних джерел даних, 
інформації та цифрового 
контенту; 
•провести оцінку різних 
даних, інформації та 
цифрового контенту. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•критично оцінити 
достовірність та надійність 
джерел даних, інформації та 
цифрового контенту; 
•критично оцінити дані, 
інформацію та цифровий 
контент. 

 

  



 
 

Сфера компетентностей CA1: Інформаційна грамотність та уміння працювати з даними. С1.3 Управління даними, інформацією та цифровим контентом 
Організовувати, зберігати та вибирати дані, інформацію та контент у цифрових середовищах. Організовувати та обробляти їх у структурованому середовищі. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити, як організувати, 
зберігати та отримувати дані, 
інформацію та контент 
простим способом у 
цифрових середовищах; 
•розпізнати, де їх просто 
організувати в 
структурованому середовищі. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити, як організувати, 
зберігати та отримувати дані, 
інформацію та контент 
простим способом у 
цифрових середовищах; 
•розпізнати, де їх просто 
організувати в 
структурованому 
середовищі. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вибирати дані, інформацію 
та контент для організації, для 
їх зберігання та завантаження 
в рутинному порядку в 
цифрових середовищах; 
•організовувати їх у 
рутинному порядку в 
структурованому середовищі. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•організовувати інформацію, 
дані та контент, для їх легкого 
зберігання та отримування; 
•організовувати інформацію, 
дані та контент у 
структурованому середовищі. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•маніпулювати 
інформацією, даними та 
контентом для їх легкої 
організації, зберігання та 
пошуку; 
•здійснювати їх організацію 
та обробку в 
структурованому середовищі 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•адаптувати управління 
інформацією, даними та 
контентом для найбільш 
підходящого простого 
пошуку та зберігання; 
•адаптувати їх до організації 
та обробки в найбільш 
підходящому 
структурованому середовищі. 

 

Сфера компетентностей CA1: Інформаційна грамотність та уміння працювати з даними. С1.4 Задоволення власних потреб за допомогою цифрових технологій 
Використовувати цифрові засоби та технології для продажу та споживання товарів та послуг, організації відпочинку, здорового способу життя тощо. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити прості цифрові 
технології та засоби для 
задоволення власних потреб. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити прості цифрові 
технології та засоби для 
задоволення власних потреб. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•здійснювати чітко 
визначені та рутинні 
взаємодії з цифровими 
технологіями для задоволення 
власних потреб; 
•вибирати чітко визначені 
та рутинні відповідні цифрові 
засоби для задоволення 
власних потреб. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
• вибрати різноманітні 
цифрові технології для 
задоволення власних потреб; 
• вибрати різноманітні 
відповідні цифрові засоби для 
задоволення власних потреб. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•використовувати 
різноманітні цифрові 
технології для задоволення 
власних потреб; 
• показувати іншим 
найбільш відповідні 
цифрові засоби для 
задоволення власних потреб. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
• адаптувати різноманітні 
цифрові технології, які 
найбільше підходять для 
задоволення власних потреб; 
•адаптувати найбільш 
відповідні засоби для 
задоволення власних потреб. 

 

Сфера компетентностей CA2: Комунікація та взаємодія. С2.1 Взаємодія за допомогою цифрових технологій 
Взаємодіяти за допомогою широкого спектра цифрових технологій та розуміти, які засоби цифрового зв'язку доречні для даного контексту (з точки зору культурних, соціальних, специфічних гендерних 

відмінностей тощо) 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•вибрати прості цифрові 
технології для взаємодії; 
•визначити відповідні прості 
засоби комунікації для 
заданого контексту. 
 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•вибрати прості цифрові 
технології для взаємодії; 
•визначити відповідні 
прості засоби комунікації 
для заданого контексту. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•здійснювати чітко 
визначені та рутинні 
взаємодії з цифровими 
технологіями; 
•вибирати чітко визначені 
та рутинні відповідні засоби 
цифрового зв’язку для 
заданого контексту. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•вибрати різноманітні 
цифрові технології для 
взаємодії; 
•вибрати різноманітні 
відповідні засоби цифрового 
зв’язку для заданого 
контексту. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•використовувати 
різноманітні цифрові 
технології для взаємодії; 
•показувати іншим 
найбільш відповідні засоби 
цифрового спілкування для 
заданого контексту. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•адаптувати різноманітні 
цифрові технології, які 
найбільше підходять для 
взаємодії; 
•адаптувати найбільш 
відповідні засоби комунікації 
для заданого контексту. 

 



 
 

Сфера компетентностей CA2: Комунікація та взаємодія. С2.2 Обмін за допомогою цифрових технологій 
Використовувати відповідні цифрові засоби та технології для обміну  даними, інформацією та цифровим контентом. Діяти в якості посередника, знати практичні методи посилання та атрибуції. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•розпізнавати прості 
відповідні цифрові технології 
для обміну даними, 
інформацією та цифровим 
контентом; 
•визначати прості практики 
реферування та атрибуції. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•розпізнавати прості 
відповідні цифрові 
технології для обміну 
даними, інформацією та 
цифровим контентом; 
•визначати прості практики 
реферування та атрибуції. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вибрати чітко визначені та 
рутинні відповідні цифрові 
технології для обміну даними, 
інформацією та цифровим 
вмістом; 
•пояснити, як діяти в якості 
посередника для обміну 
інформацією та контентом за 
допомогою чітко визначених 
та рутинних цифрових 
технологій; 
•проілюструвати чітко 
визначені та рутинні 
практики реферування та 
атрибуції. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•маніпулювати відповідними 
цифровими технологіями для 
обміну даними, інформацією 
та цифровим контентом; 
•пояснити, як діяти в якості 
посередника для обміну 
інформацією та контентом за 
допомогою цифрових 
технологій; 
•проілюструвати практики 
реферування та атрибуції. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•обмінюватися даними, 
інформацією та цифровим 
контентом за допомогою 
різноманітних відповідних 
цифрових інструментів; 
•показувати іншим, як діяти 
як посередник для обміну 
інформацією та контентом за 
допомогою цифрових 
технологій; 
•застосовувати 
різноманітні практики 
реферування та атрибуції. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•оцінити найбільш 
відповідні цифрові технології 
для обміну інформацією та 
контентом; 
•адаптувати мою роль 
посередника; 
•варіювати використання 
відповідних методів 
реферування та атрибуції. 
 

 

Сфера компетентностей CA2: Комунікація та взаємодія. С2.3 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. 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити прості цифрові 
послуги для участі в 
суспільстві; 
•розпізнати прості відповідні 
цифрові технології для 
розширення моїх 
можливостей та моєї участі в 
суспільстві як громадянина. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити прості цифрові 
послуги для участі в 
суспільстві; 
•розпізнати прості 
відповідні цифрові 
технології для розширення 
моїх можливостей та моєї 
участі в суспільстві як 
громадянина. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вибрати чітко визначені та 
рутинні цифрові послуги для 
участі у суспільстві; 
•впізнати чітко визначені та 
рутинні відповідні цифрові 
технології для розширення 
моїх можливостей та моєї 
участі в суспільстві як 
громадянина. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•вибрати цифрові послуги для 
участі у суспільстві; 
•обговорювати відповідні 
цифрові технології для 
розширення моїх 
можливостей та моєї участі в 
суспільстві як громадянина. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•пропонувати різні цифрові 
послуги для участі в 
суспільстві; 
•використовувати 
відповідні цифрові 
технології для розширення 
моїх можливостей та моєї 
участі в суспільстві як 
громадянина. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•варіювати використання 
найбільш підходящих 
цифрових послуг для участі в 
суспільстві; 
•варіювати використання 
найбільш відповідних 
цифрових технологій для 
розширення моїх 
можливостей та моєї участі в 
суспільстві як громадянина. 

 

  



 
 

Сфера компетентностей CA2: Комунікація та взаємодія. С2.4 Співпраця за допомогою цифрових технологій 
Застосовувати цифрові технології та інструменти для співпраці, спільного створення та розвитку цифрових ресурсів та знань. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити прості цифрові 
послуги для участі в 
суспільстві; 
•розпізнати прості відповідні 
цифрові технології для 
розширення моїх 
можливостей та моєї участі в 
суспільстві як громадянина. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити прості цифрові 
послуги для участі в 
суспільстві; 
•розпізнати прості 
відповідні цифрові 
технології для розширення 
моїх можливостей та моєї 
участі в суспільстві як 
громадянина. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вибрати чітко визначені та 
рутинні цифрові послуги для 
участі у суспільстві; 
•впізнати чітко визначені та 
рутинні відповідні цифрові 
технології для розширення 
моїх можливостей та моєї 
участі в суспільстві як 
громадянина. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•вибрати цифрові послуги для 
участі у суспільстві; 
•обговорювати відповідні 
цифрові технології для 
розширення моїх 
можливостей та моєї участі в 
суспільстві як громадянина. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•пропонувати різні цифрові 
послуги для участі в 
суспільстві; 
•використовувати 
відповідні цифрові 
технології для розширення 
моїх можливостей та моєї 
участі в суспільстві як 
громадянина. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•варіювати використання 
найбільш підходящих 
цифрових послуг для участі в 
суспільстві; 
•варіювати використання 
найбільш відповідних 
цифрових технологій для 
розширення моїх 
можливостей та моєї участі в 
суспільстві як громадянина. 
 

 

Сфера компетентностей CA2: Комунікація та взаємодія. С2.5 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 

різноманітність культур і поколінь у цифрових середовищах. 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•диференціювати прості 
норми поведінки та ноу-хау, 
використовуючи цифрові 
технології та взаємодіючи в 
цифрових середовищах; 
•вибирати прості 
комунікаційні режими та 
стратегії; 
•адаптувати різноманітні 
прості культурні та вікові 
аспекти, які слід враховувати 
в цифрових середовищах. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•диференціювати прості 
норми поведінки та ноу-хау, 
використовуючи цифрові 
технології та взаємодіючи в 
цифрових середовищах; 
•вибирати прості 
комунікаційні режими та 
стратегії; 
•адаптувати різноманітні 
прості культурні та вікові 
аспекти, які слід враховувати 
в цифрових середовищах. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•з'ясувати чітко визначені та 
рутинні норми поведінки та 
ноу-хау, використовуючи 
цифрові технології та 
взаємодіючи в цифрових 
середовищах; 
•висловлювати чітко 
визначені та рутинні 
комунікаційні стратегії, 
адаптовані до аудиторії;  
•описати чітко визначені та 
рутинні аспекти культурного 
та різноманітного покоління, 
які слід враховувати в 
цифрових середовищах. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•обговорювати норми 
поведінки та ноу-хау, 
використовуючи цифрові 
технології та взаємодіючи в 
цифрових середовищах; 
•обговорювати комунікаційні 
стратегії, адаптовані до 
аудиторії;  
•обговорювати аспекти 
культурного та різноманітного 
покоління, які слід 
враховувати в цифрових 
середовищах. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•застосовувати різні норми 
поведінки та ноу-хау, 
використовуючи цифрові 
технології та взаємодіючи в 
цифрових середовищах; 
•застосовувати різні 
стратегії комунікації в 
цифрових середовищах, 
адаптованих до аудиторії; 
•застосовувати різні 
аспекти культурної та вікової 
різноманітності для розгляду 
в цифрових середовищах. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•адаптувати найдоцільніші 
норми поведінки та ноу-хау, 
використовуючи цифрові 
технології та взаємодіючи в 
цифрових середовищах; 
•адаптувати найдоцільніші 
стратегії комунікації в 
цифрових середовищах, 
адаптованих до аудиторії; 
•застосовувати різні аспекти 
культурної та вікової 
різноманітності для розгляду 
в цифрових середовищах. 

 

  



 
 

Сфера компетентностей CA2: Комунікація та взаємодія. С2.6 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. 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити цифрову 
ідентичність; 
•описати прості способи 
захисту моєї репутації в 
Інтернеті; 
•розпізнати прості дані, які я 
створюю за допомогою 
цифрових інструментів, 
середовищ або служб. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити цифрову 
ідентичність; 
•описати прості способи 
захисту моєї репутації в 
Інтернеті; 
•розпізнати прості дані, які 
я створюю за допомогою 
цифрових інструментів, 
середовищ або служб. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•дискримінувати цілий ряд 
чітко визначених та 
рутинних цифрових 
ідентичностей; 
•пояснити чітко визначені та 
рутинні способи захисту моєї 
репутації в Інтернеті; 
•описати чітко визначені 
дані, які я регулярно створюю 
за допомогою цифрових 
інструментів, середовищ чи 
служб. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•відобразити ряд конкретних 
цифрових ідентичностей; 
•обговорити способи захисту 
моєї репутації в Інтернеті; 
•маніпулювати даними, які я 
створюю за допомогою 
цифрових інструментів, 
середовищ чи служб. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•використовувати 
різноманітні цифрові 
ідентичності; 
•застосовувати різні 
способи захисту моєї 
репутації в Інтернеті; 
•використовувати дані, які 
я створюю через декілька 
середовищ та послуг 
цифрових інструментів. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•адаптувати найдоцільніші 
норми поведінки та ноу-хау, 
використовуючи цифрові 
технології та взаємодіючи в 
цифрових середовищах; 
•адаптувати найдоцільніші 
стратегії комунікації в 
цифрових середовищах, 
адаптованих до аудиторії; 
•застосовувати різні аспекти 
культурної та вікової 
різноманітності для розгляду 
в цифрових середовищах. 

 

Сфера компетентностей CA3: Створення цифрового контенту. С3.1 Розробка цифрового контенту 
Створювати та редагувати цифровий контент у різних форматах, самовиражатися цифровими засобами. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити способи 
створення та редагування 
простого контенту у простих 
форматах; 
•вибрати, як я виражаю себе 
за допомогою створення 
простих цифрових засобів. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити способи 
створення та редагування 
простого контенту у 
простих форматах; 
•вибрати, як я виражаю себе 
за допомогою створення 
простих цифрових засобів. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вказати способи створення 
та редагування чітко 
визначеного та рутинного 
контенту у чітко визначених 
та рутинних форматах; 
•виразити себе шляхом 
створення чітко визначених 
та рутинних цифрових 
засобів. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•вказати способи створення 
та редагування контенту у 
різних форматах; 
•виразити себе шляхом 
створення цифрових засобів. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•застосовувати способи 
створення і редагування 
контенту в різних форматах; 
•показати способи 
самовираження через 
створення цифрових засобів. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•змінювати контент, 
використовуючи найбільш 
підходящі формати; 
•адаптувати самовираження 
за допомогою створення 
найбільш підходящих 
цифрових засобів. 

 

  



 
 

Сфера компетентностей CA3: Створення цифрового контенту. С3.2 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. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•вибрати способи 
модифікації, вдосконалення, 
уточнення та інтеграції 
простих елементів нового 
контенту та інформації для 
створення чогось нового та 
оригінального. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•вибрати способи 
модифікації, вдосконалення, 
уточнення та інтеграції 
простих елементів нового 
контенту та інформації для 
створення чогось нового та 
оригінального. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вибрати способи 
модифікації, вдосконалення, 
уточнення та інтеграції чітко 
визначених елементів нового 
контенту та інформації для 
створення чогось нового та 
оригінального. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•обговорити способи 
модифікації, вдосконалення, 
уточнення та інтеграції 
елементів нового контенту та 
інформації для створення 
чогось нового та 
оригінального. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•оперувати новим різним 
контентом та інформацією, 
модифікуючи, уточнюючи, 
вдосконалюючи та 
інтегруючи їх для створення 
чогось нового та 
оригінального. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•оцінити найбільш 
підходящі способи 
модифікації, вдосконалення, 
уточнення та інтеграції 
конкретних елементів нового 
контенту та інформації для 
створення чогось нового та 
оригінального. 

 

Сфера компетентностей CA3: Створення цифрового контенту. С3.3 Авторське право і ліцензії 
Розуміти, як авторське право і ліцензії поширюються на дані, інформацію та цифровий контент. Ставлення до піратського ПЗ та контенту. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити прості правила 
авторського права та ліцензії, 
які застосовуються до даних, 
цифрової інформації та 
контенту. 
•розпізнати піратські ПЗ та 
контент. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити прості правила 
авторського права та ліцензії, 
які застосовуються до даних, 
цифрової інформації та 
контенту. 
•розпізнати піратські ПЗ та 
контент. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вказати чітко визначені та 
рутинні правила авторського 
права та ліцензії, які 
застосовуються до даних, 
цифрової інформації та 
контенту. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•обговорювати правила 
авторського права та ліцензії, 
які застосовуються до даних, 
цифрової інформації та 
контенту. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•застосовувати різні 
правила авторського права та 
ліцензії, які застосовуються 
до даних, цифрової 
інформації та контенту. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•обрати найбільш підходящі 
правила авторського права та 
ліцензії, які застосовуються 
до даних, цифрової 
інформації та контенту. 

 

Сфера компетентностей CA3: Створення цифрового контенту. С3.4 Програмування 
Планувати і розробляти послідовність зрозумілих інструкцій для обчислювальних систем для вирішення певної проблеми чи для виконання конкретного завдання. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•перелічити прості інструкції 
для обчислювальної системи 
для вирішення простої 
проблеми або виконання 
простого завдання. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•перелічити прості 
інструкції для 
обчислювальної системи для 
вирішення простої проблеми 
або виконання простого 
завдання. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•перелічити чітко визначені 
і рутинні інструкції для 
обчислювальної системи для 
вирішення рутинної проблеми 
або виконання рутинного 
завдання. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•перелічити інструкції для 
обчислювальної системи для 
вирішення певної проблеми 
або виконання конкретного 
завдання. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•оперувати з інструкціями 
для обчислювальної системи 
для вирішення різних 
проблем або виконання 
різних завдань. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•визначити найбільш 
підходящі інструкції для 
обчислювальної системи для 
вирішення певної проблеми 
або виконання конкретного 
завдання. 

 

  



 
 

Сфера компетентностей CA4: Безпека. С4.1 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. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити прості способи 
захисту моїх пристроїв та 
цифрового контенту; 
•диференціювати прості 
ризики та загрози в цифрових 
середовищах; 
•вибрати прості заходи 
безпеки та гарантії; 
•визначити прості способи 
належного врахування 
надійності та 
конфіденційності. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити прості способи 
захисту моїх пристроїв та 
цифрового контенту; 
•диференціювати прості 
ризики та загрози в 
цифрових середовищах; 
•дотримуватися простих 
заходів безпеки та гарантії; 
•визначити прості способи 
належного врахування 
надійності та 
конфіденційності. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вказати чітко визначені і 
рутинні способи захисту моїх 
пристроїв та цифрового 
контенту; 
•диференціювати чітко 
визначені і рутинні ризики та 
загрози в цифрових 
середовищах; 
•обрати чітко визначені і 
рутинні заходи безпеки та 
гарантії; 
•вказати чітко визначені і 
рутинні способи належного 
врахування надійності та 
конфіденційності. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•організувати способи 
захисту моїх пристроїв та 
цифрового контенту; 
•диференціювати ризики та 
загрози в цифрових 
середовищах; 
•обрати заходи безпеки та 
гарантії; 
•пояснити способи належного 
врахування надійності та 
конфіденційності. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•застосовувати різні 
способи захисту моїх 
пристроїв та цифрового 
контенту; 
•диференціювати ряд 
ризиків та загроз в цифрових 
середовищах; 
•застосовувати заходи 
безпеки та гарантії; 
•використовувати різні 
способи належного 
врахування надійності та 
конфіденційності. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•вибрати найбільш 
відповідний захист пристроїв 
та цифрового контенту; 
•дискримінувати ризики та 
загрози в цифрових 
середовищах; 
•вибрати найбільш 
відповідні заходи безпеки та 
гарантії; 
•оцінити найбільш 
підходящі способи 
належного врахування 
надійності та 
конфіденційності 

 

Сфера компетентностей CA4: Безпека. С4.2 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 «Політикою конфіденційності» для інформування про те, як використовуються персональні дані. 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•вибрати прості способи 
захисту моїх особистих даних 
та конфіденційності в 
цифровому середовищі; 
•визначити прості способи 
використання та обміну 
особистою інформацією, 
захищаючи себе та інших від 
пошкоджень; 
•визначити прості заяви про 
політику конфіденційності 
щодо використання 
персональних даних у 
цифрових послугах. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•вибрати прості способи 
захисту моїх особистих 
даних та конфіденційності в 
цифровому середовищі; 
•визначити прості способи 
використання та обміну 
особистою інформацією, 
захищаючи себе та інших від 
пошкоджень; 
•визначити прості заяви про 
політику конфіденційності 
щодо використання 
персональних даних у 
цифрових послугах. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•пояснити чітко визначені і 
рутинні способи захисту моїх 
особистих даних та 
конфіденційності в 
цифровому середовищі; 
•пояснити чітко визначені і 
рутинні способи 
використання та обміну 
особистою інформацією, 
захищаючи себе та інших від 
пошкоджень; 
•вказати чітко визначені і 
рутинні заяви про політику 
конфіденційності щодо 
використання персональних 
даних у цифрових послугах. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•обговорювати способи 
захисту моїх особистих даних 
та конфіденційності в 
цифровому середовищі; 
•обговорювати способи 
використання та обміну 
особистою інформацією, 
захищаючи себе та інших від 
пошкоджень; 
•вказати заяви про політику 
конфіденційності щодо 
використання персональних 
даних у цифрових послугах. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•застосовувати різні 
способи захисту моїх 
особистих даних та 
конфіденційності в 
цифровому середовищі; 
•застосовувати різні 
способи використання та 
обміну особистою 
інформацією, захищаючи 
себе та інших від небезпек; 
•пояснити заяви про 
політику конфіденційності 
щодо використання 
персональних даних у 
цифрових послугах. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•обрати найбільш підходящі 
способи захисту моїх 
особистих даних та 
конфіденційності в 
цифровому середовищі; 
• оцінити найдоцільніші 
способи використання та 
обміну особистою 
інформацією, захищаючи 
себе та інших від 
пошкоджень; 
•оцінити доцільність заяви 
про політику 
конфіденційності щодо 
використання персональних 
даних у цифрових послугах. 

 

  



 
 

Сфера компетентностей CA4: Безпека. С4.3 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. 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•диференціювати прості 
способи уникнути ризиків для 
здоров'я та загрози фізичному 
та психологічному 
благополуччю під час 
використання цифрових 
технологій; 
•вибрати прості способи 
захистити себе від можливих 
небезпек у цифрових 
середовищах; 
•визначити прості цифрові 
технології для соціального 
благополуччя та соціальної 
інтеграції. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•диференціювати прості 
способи уникнути ризиків 
для здоров'я та загрози 
фізичному та 
психологічному 
благополуччю під час 
використання цифрових 
технологій; 
•вибрати прості способи 
захистити себе від можливих 
небезпек у цифрових 
середовищах; 
•визначити прості цифрові 
технології для соціального 
благополуччя та соціальної 
інтеграції. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•пояснити чітко визначені і 
рутинні способи уникнути 
ризиків для здоров'я та загрози 
фізичному та психологічному 
благополуччю під час 
використання цифрових 
технологій; 
•вибрати чітко визначені і 
рутинні способи захистити 
себе від можливих небезпек у 
цифрових середовищах; 
•вказати чітко визначені і 
рутинні цифрові технології 
для соціального благополуччя 
та соціальної інтеграції. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•пояснити способи уникнути 
ризиків для здоров'я та загрози 
фізичному та психологічному 
благополуччю під час 
використання цифрових 
технологій; 
•вибрати способи захистити 
себе від можливих небезпек у 
цифрових середовищах; 
•обговорювати цифрові 
технології для соціального 
благополуччя та соціальної 
інтеграції. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•показати різні способи 
уникнути ризиків для 
здоров'я та загроз фізичному 
та психологічному 
самопочуттю під час 
використання цифрових 
технологій; 
•застосувати різні способи 
захистити себе від можливих 
небезпек у цифрових 
середовищах; 
•показати різні цифрові 
технології для соціального 
благополуччя та соціальної 
інтеграції. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•розмежувати найбільш 
підходящі способи уникнути 
ризиків для здоров'я та загроз 
фізичному та психологічному 
самопочуттю під час 
використання цифрових 
технологій; 
•адаптувати найбільш 
підходящі способи захистити 
себе від можливих небезпек у 
цифрових середовищах; 
•варіювати цифрові 
технології для соціального 
благополуччя та соціальної 
інтеграції. 

 

Сфера компетентностей CA4: Безпека. С4.4 Захист особистих прав споживача від шахрайства та зловживань 
Знання найважливіших правових положень щодо захисту мережевого споживача, вміння виявляти сумнівні інтернет-магазини, здійснювати порівняння цін, застосовувати заходи захисту покупців. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•диференціювати прості 
способи уникнути порушень 
прав споживача під час 
використання цифрових 
технологій; 
•вибрати прості способи 
захистити себе від можливих 
проявів шахрайства та 
зловживань у цифрових 
середовищах; 
•визначити прості цифрові 
технології для захисту прав 
споживача. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•диференціювати прості 
способи уникнути порушень 
прав споживача під час 
використання цифрових 
технологій; 
•вибрати прості способи 
захистити себе від можливих 
проявів шахрайства та 
зловживань у цифрових 
середовищах; 
•визначити прості цифрові 
технології для захисту прав 
споживача. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•пояснити чітко визначені і 
рутинні способи уникнути 
порушень прав порушень прав 
споживача під час 
використання цифрових 
технологій; 
•вибрати чітко визначені і 
рутинні способи захистити 
себе від можливих проявів 
шахрайства та зловживань у 
цифрових середовищах; 
•вказати чітко визначені і 
рутинні цифрові технології 
для захисту прав споживача. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•пояснити способи уникнути 
порушень прав порушень прав 
споживача під час 
використання цифрових 
технологій; 
•вибрати способи захистити 
себе від можливих проявів 
шахрайства та зловживань у 
цифрових середовищах; 
•обговорювати цифрові 
технології для захисту прав 
споживача. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•показати різні способи 
уникнути порушень прав 
порушень прав споживача 
під час використання 
цифрових технологій; 
•застосувати різні способи 
захистити себе від можливих 
проявів шахрайства та 
зловживань у цифрових 
середовищах; 
•показати різні цифрові 
технології для захисту прав 
споживача. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•розмежувати найбільш 
підходящі способи уникнути 
порушень прав порушень 
прав споживача під час 
використання цифрових 
технологій; 
•адаптувати найбільш 
підходящі способи захистити 
себе від можливих проявів 
шахрайства та зловживань у 
цифрових середовищах; 
•варіювати цифрові 
технології для захисту прав 
споживача. 

 

  



 
 

Сфера компетентностей CA4: Безпека. С4.5 Захист навколишнього середовища 
Усвідомлювати вплив цифрових технологій та їхнього користування на навколишнє середовище. 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•розпізнавати прості впливи 
цифрових технологій і 
результатів їх використання 
на навколишнє середовище. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•розпізнавати прості впливи 
цифрових технологій і 
результатів їх використання 
на навколишнє середовище. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•розпізнавати чітко 
визначені і рутинні впливи 
цифрових технологій і 
результатів їх використання на 
навколишнє середовище. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•обговорювати шляхи 
захисту навколишнього 
середовища від цифрових 
технологій і результатів їх 
використання. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•обговорювати різні шляхи 
захисту навколишнього 
середовища від цифрових 
технологій і результатів їх 
використання. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•прийняти найбільш 
підходяще рішення для 
захисту навколишнього 
середовища від цифрових 
технологій і результатів їх 
використання. 

 

Сфера компетентностей CA5: Розв’язання проблем та подальше навчання. С5.1 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). 

Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•виявити прості технічні 
проблеми під час роботи 
пристроїв та використання 
цифрових середовищ; 
•визначити прості рішення 
для їх вирішення. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•виявити прості технічні 
проблеми під час роботи 
пристроїв та використання 
цифрових середовищ; 
•визначити прості рішення 
для їх вирішення. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вказати чітко визначені і 
рутинні технічні проблеми 
під час роботи пристроїв та 
використання цифрових 
середовищ; 
•обрати чітко визначені і 
рутинні рішення для їх 
вирішення. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•розрізняти технічні 
проблеми під час роботи 
пристроїв та використання 
цифрових середовищ; 
•обрати рішення для їх 
вирішення. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•оцінювати технічні 
проблеми під час роботи 
пристроїв та використання 
цифрових середовищ; 
•застосовувати різні 
рішення для їх вирішення. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•оцінювати технічні 
проблеми під час роботи 
пристроїв та використання 
цифрових середовищ; 
•вирішити їх найбільш 
підходящими рішеннями. 

 

Сфера компетентностей CA5: Розв’язання проблем та подальше навчання. С5.2 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). 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•виявити потреби; 
•розпізнати прості цифрові 
засоби та можливі 
технологічні відповіді для 
вирішення цих потреб; 
•вибрати прості способи 
регулювання та 
налаштування цифрових 
середовищ під особисті 
потреби. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•виявити потреби; 
•розпізнати прості цифрові 
засоби та можливі 
технологічні відповіді для 
вирішення цих потреб; 
•вибрати прості способи 
регулювання та 
налаштування цифрових 
середовищ під особисті 
потреби. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•вказати чітко визначені і 
рутинні потреби; 
•обрати чітко визначені і 
рутинні цифрові засоби та 
можливі технологічні 
відповіді для вирішення цих 
потреб; 
•обрати чітко визначені і 
рутинні способи регулювання 
та налаштування цифрових 
середовищ під особисті 
потреби. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•пояснити потреби; 
•обрати цифрові засоби та 
можливі технологічні 
відповіді для вирішення цих 
потреб; 
•обрати способи регулювання 
та налаштування цифрових 
середовищ під особисті 
потреби. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•оцінити потреби; 
•застосовувати різні 
цифрові засоби та можливі 
технологічні відповіді для 
вирішення цих потреб; 
•використовувати різні 
способи регулювання та 
налаштування цифрових 
середовищ під особисті 
потреби. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•оцінити потреби; 
•обрати найбільш підходящі 
цифрові засоби та можливі 
технологічні відповіді для 
вирішення цих потреб; 
•визначити найбільш 
підходящі способи 
регулювання та 
налаштування цифрових 
середовищ під особисті 
потреби. 

 



 
 

Сфера компетентностей CA5: Розв’язання проблем та подальше навчання. С5.3 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. 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•визначити прості цифрові 
інструменти та технології, які 
можна використовувати для 
створення знань та інновацій 
процесів та продуктів; 
•проявляти інтерес 
індивідуально та спільно до 
простої когнітивної обробки 
для розуміння та вирішення 
простих концептуальних 
проблем та проблемних 
ситуацій у цифрових 
середовищах. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•визначити прості цифрові 
інструменти та технології, 
які можна використовувати 
для створення знань та 
інновацій процесів та 
продуктів; 
•долучатися індивідуально 
та спільно до простої 
когнітивної обробки для 
розуміння та вирішення 
простих концептуальних 
проблем та проблемних 
ситуацій у цифрових 
середовищах. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•обрати цифрові інструменти 
та технології, які можна 
використовувати для 
створення чітко визначених 
знань та інновацій чітко 
визначених процесів та 
продуктів; 
•займатися (індивідуально та 
спільно) когнітивною 
обробкою для розуміння та 
вирішення чітко визначених і 
рутинних концептуальних 
проблем та проблемних 
ситуацій у цифрових 
середовищах. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•диференціювати цифрові 
інструменти та технології, які 
можна використовувати для 
створення знань та інновацій 
процесів та продуктів; 
•займатися (індивідуально та 
спільно) когнітивною 
обробкою для розуміння та 
вирішення концептуальних 
проблем та проблемних 
ситуацій у цифрових 
середовищах. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•застосовувати різні 
цифрові інструменти та 
технології, які можна 
використовувати для 
створення знань та інновацій 
процесів та продуктів; 
•застосовувати 
(індивідуально та спільно) 
когнітивною обробкою для 
розуміння та вирішення 
різних концептуальних 
проблем та проблемних 
ситуацій у цифрових 
середовищах. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•застосовувати найбільш 
підходящі цифрові 
інструменти та технології, які 
можна використовувати для 
створення знань та інновацій 
процесів та продуктів; 
•вирішувати (індивідуально 
та спільно) концептуальні 
проблеми та проблемні 
ситуації у цифрових 
середовищах. 
 

 

Сфера компетентностей CA5: Розв’язання проблем та подальше навчання. С5.4 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 подальшого навчання, не відставати від процесу еволюції цифрових технологій. 
Рівні 
кваліфікації 

А1 – Базовий – А2 B1 – Середній – B2 C1 – Передовий – C2 
На базовому рівні та з 
допомогою я можу: 
•зрозуміти, де мою власну 
цифрову компетентність 
потрібно вдосконалити або 
оновити; 
•визначити, де шукати 
можливості для саморозвитку 
та подальшого навчання та як 
бути в курсі цифрової 
еволюції. 

На базовому рівні та з 
автономією та відповідними 
рекомендаціями, де це 
необхідно, я можу: 
•зрозуміти, де мою власну 
цифрову компетентність 
потрібно вдосконалити або 
оновити; 
•визначити, де шукати 
можливості для 
саморозвитку та подальшого 
навчання та як бути в курсі 
цифрової еволюції. 

Самостійно і вирішуючи прямі 
проблеми, я можу:  
•пояснити, де мою власну 
цифрову компетентність 
потрібно вдосконалити або 
оновити; 
•вказати, де шукати чітко 
визначені можливості для 
саморозвитку та подальшого 
навчання та як бути в курсі 
цифрової еволюції. 

Незалежно, відповідно до моїх 
власних потреб та вирішення 
чітко визначених та 
нестандартних проблем, я 
можу:  
•обговорювати, де мою 
власну цифрову 
компетентність потрібно 
вдосконалити або оновити; 
•вказати, як підтримати 
інших для розвитку їх 
цифрової компетентності; 
•вказати, де шукати 
можливості для саморозвитку 
та подальшого навчання та як 
бути в курсі цифрової 
еволюції. 

Окрім допомоги іншим, я 
можу:  
•продемонструвати, де мою 
власну цифрову 
компетентність потрібно 
вдосконалити або оновити; 
•проілюструвати різні 
способи підтримки інших 
для розвитку їх цифрової 
компетентності; 
•запропонувати різні 
можливості для 
саморозвитку та подальшого 
навчання та як бути в курсі 
цифрової еволюції. 

На передовому рівні, 
відповідно до моїх власних 
потреб та потреб інших 
людей, а також у складних 
контекстах, я можу:  
•вирішити, які способи 
найбільш підходящі для 
покращення або оновлення 
власних потреб в цифровій 
компетентності; 
•оцінити розвиток цифрової 
компетентності інших; 
•вибрати найбільш 
підходящі можливості для 
саморозвитку та подальшого 
навчання та як бути в курсі 
нових розробок. 
 

 


