
ТЕРМІНИ 
Терміни у цьому  документів вживаються у значеннях, що відповідають чинному законодавству 
України, або  адаптовані з Європейських рамок цифрової компетентності для громадян (DigComp1,2) та 
для освітян (DigComEdu3), що розроблені відповідно до завдань стратегії «Європа 2020». 

Знання 
осмислена та засвоєна суб’єктом інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої 
діяльності. Знання поділяються на емпіричні (знання фактів та уявлення) і теоретичні (концептуальні, 
методологічні)  
Джерело: Про затвердження Національної рамки кваліфікацій Постанова Кабінету Міністрів 
України; Опис від 23.11.2011 № 1341 

Компетентність  
динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 
якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 
навчальну діяльність 
Джерело: Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII 

Уміння/навички  
здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання проблем. Уміння/навички 
поділяються на когнітивні (що включають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і практичні (що 
включають ручну вправність, застосування практичних способів (методів), матеріалів, знарядь та 
інструментів).(1) 
Джерело: Про затвердження Національної рамки кваліфікацій Постанова Кабінету Міністрів 
України; Опис від 23.11.2011 № 1341 

Цифрова освіта 
Об’єднання різних компонентів і найсучасніших технологій завдяки використанню цифрових 
платформ, впровадженню нових інформаційних та освітніх технологій, застосуванню прогресивних 
форм організації освітнього процесу та активних методів навчання, а також сучасних навчально-
методичних матеріалів 
Джерело: Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації /Розпорядження Кабінету Міністрів 
України; Концепція, План, Заходи від 17.01.2018 № 67-р 

Цифрова компетентність 
Впевнене, критичне та творче користування засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
для роботи, працевлаштування, навчання, дозвілля, включення та / або участі у суспільстві. 
Джерело: DigComp 2.0 

Цифрова технологія 
Будь-який продукт, за допомогою якого можна створювати, переглядати, розповсюджувати, 
змінювати, зберігати, вибирати, передавати і отримувати інформацію електронними засобами у 
цифровій формі. 
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Джерело: DigComp 2.0 

Цифрові технології 
будь-який продукт, за допомогою якого можна створювати, переглядати, розповсюджувати, 
змінювати, зберігати, вибирати, передавати і отримувати інформацію електронними засобами у 
цифровій формі (комп'ютерні мережі та будь-які онлайн-сервіси, що забезпечуються ними, програмне 
та апаратне забезпечення, цифровий контент, в т.ч. файли, інформація, дані). 
Для цілей Рамки категорії цифрових технологій розподіляються на цифрові пристрої; цифрові ресурси 
(= цифрові файли + програмне забезпечення + онлайн-сервіси); дані. 
Джерело: DigComp 2.0, DigComEdu 

Цифрова комунікація 
зв'язок за допомогою цифрових технологій.  
Існують різні способи зв'язку, наприклад, синхронний зв'язок (зв'язок у реальному масштабі часу, 
приміром, за допомогою скайпу або відеочату чи технології Bluetooth) та асинхронний зв'язок 
(неодночасний зв'язок, наприклад, за допомогою електронної пошти, форуму для надсилання 
повідомлень, СМС-повідомлень) з використанням, наприклад, режимів «один до одного», «один до 
багатьох» або «багато до багатьох» 
Джерело: DigComp 2.0. 

Цифровий контент 
будь-який вид контенту, що існує у формі цифрових даних, які закодовані у форматі, читаному 
комп’ютером, і які можна створювати, передивлятися, розповсюджувати, змінювати та зберігати за 
допомогою цифрових технологій. 
Приклади цифрового контенту: вебсторінки та вебсайти, соціальні мережі, дані та бази даних, цифрові 
звукозаписи, електронні книги, цифрові зображення, цифрові відеозаписи, відеоігри, комп’ютерні 
програми та програмне забезпечення (для рамки поділяється  на цифрові ресурси та дані). 
Джерело: DigComp 2.0 

Цифрові ресурси 
Цифрові ресурси містять будь-який тип цифрового контенту, що розташований на цифрових носіях 
будь-якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах та відразу зрозумілі 
людському користувачеві, навідміну від даних, що потребують аналізу, обробки та / або інтерпретації, 
щоб бути корисними для освітян. 
Джерело: DigComp 2.0 

Цифрові послуги 
Послуга, надана громадянам та організаціям в електронному вигляді за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій та включає надання цифрової інформації (наприклад, даних або контенту) і 
(або) послуги розрахункового обслуговування. 
Вони можуть бути або державними, або приватними. 
Джерело: DigComp 2.0, Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні 
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 15.05.2013 № 386-р 

Цифрове середовище 
Середовище, що охоплює інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), включаючи Інтернет, мобільні 
та пов’язані з ними технології та пристрої, а також цифрові мережі, бази даних, контент та послуги, 
використовується для взаємодії з іншими користувачами та доступу та публікації створеного контенту. 
У системі DigComp термін «цифрове середовище» використовується як фон для цифрових дій без 
зазначення конкретної технології чи конкретного засобу.  
Джерело: Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States 
on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment, DigComp 2.0 



 

Викладацька діяльність 
діяльність, яка спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток 
інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти 
(лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка провадиться педагогічним 
(науково-педагогічним) працівником, самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацької 
діяльності заборонена законом) або іншою фізичною особою на основі відповідного трудового або 
цивільно-правового договору 
Джерело: Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII 

Педагогічна діяльність 
Педагогічна діяльність - інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) 
працівника або самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на 
навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або 
професійних компетентностей 
Джерело: Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII 

Освітня діяльність  
діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію 
освітнього процесу у формальній та/або неформальній освіті 
Джерело: Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII 

Безперервний професійний розвиток  
 безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після 
здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати 
стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його професійної діяльності 
Джерело: Про освіту. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII 

Освітні інновації 
Вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, навчальні, виховні, психолого-педагогічні та 
управлінські технології, методи, моделі, продукція, освітні, а також технічні рішення у галузі освіти, що 
істотно підвищують якість, результативність та ефективність освітньої діяльності. 
Джерело: Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 
МОН України; Наказ, Положення від 07.11.2000 № 522 
 


