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ФОрМуВання циФрОВОї КОМпетентнОсті у студентіВ ФілОлОгічних 
спеціальнОстей яК психОлОгічнО-педагОгічна прОБлеМа

анотація. У статті розкрито сутнісне розуміння психолого-педагогічного процесу формування цифрової 
компетентності у студентів філологічних спеціальностей, майбутніх педагогів в освітньому просторі за-
кладів вищої освіти. За допомогою комплексу науково-дослідних методів проаналізовано і узагальнено 
психолого-педагогічний аспект оволодіння студентами філологічних спеціальностей цифровою технікою, 
а також їх готовність до мобільного навчання. Констатовано, що використання цифрових технологій, є 
доступним методом, що мотивує та удосконалює процес навчання завдяки функціональності останнього. 
Проаналізовано і узагальнено розуміння поняття компетентність, цифрова компетентність, цифрова гра-
мотність студентів філологічних спеціальностей. Визначено основні параметри цифрової компетентності 
майбутнього філолога. Висвітлено перспективу подальших досліджень, а саме можливості застосування 
мобільних технологій, як ефективної стратегії розвитку цифрової компетентності у процесі фахової під-
готовки майбутніх філологів.
Ключові слова: цифрова компетентність, інноваційні технології, підготовка філолога, інформаційна 
грамотність, Інтернет, цифрове середовище.
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fOrmAtiOn Of digitAl cOmpEtEncE fOr studEnts Of philOlOgicAl 
spEciAltiEs As A psychOlOgicAl-pEdAgOgicAl prOBlEm

summary. The rapid development and active use of information technologies in various spheres of human 
activity requires changes in the system of professional training. Modernization and intensive updating of in-
formation technologies and the presence of a variety of information flows makes it impossible for a modern 
philologist to work without the possession of digital competence, which leads to a confident knowledge of the 
skills of using digital technologies for training and further employment. The process of obtaining information 
for learning takes place not only within the walls of educational institutions but also during the use of social 
networks and other electronic resources. Students should constantly follow the trends of digital technologies 
development and apply them in their work as much as possible. The rapid Informatization of society and the 
emergence of new technologies encourages the constant search and implementation of new forms, methods 
and means of education, which in turn require the development and continuous improvement of the digital 
competence of future philologists. The article reveals the essential understanding of psychological and peda-
gogical process of digital competence formation among students of philological specialties, future teachers in 
the educational space of higher education institutions. With the help of a set of research methods analyzed 
and generalized psychological and pedagogical aspect of mastering students of philological specialties of dig-
ital technology, as well as their readiness for mobile learning. It is stated that the use of digital technology 
is an affordable method that motivates and improves the learning process thanks to the functionality of the 
latter. The concepts of competence digital competence digital literacy of students of philological specialties are 
analyzed and generalized. The basic parameters of digital competence of the future philologist are defined.  
The prospects of further research, namely the possibility of using mobile technologies as an effective strategy 
for the development of digital competence in the training of future philologists are highlighted.
Keywords: digital competence, innovative technologies, preparation of a philologist, Internet, digital environment.

Постановка проблеми. Стрімкий розви-
ток й активне застосування інформаційних 

технологій у різних сферах людської діяльності 
вимагає змін у системі професійної підготовки фа-
хівців. Фахова підготовка майбутніх спеціалістів, 
зокрема філологів, потребує певного перегляду 
стратегій навчання за урахування тенденцій удо-
сконалення й модернізації освіти ХХІ століття [13].

У сучасному суспільстві, де цінність інформа-
ції знаходиться на одному рівні з матеріальними 
ресурсами, й обробка швидко зростаючого обсягу 
в актуальному стані можливо тільки за умови 
застосування комп'ютерної техніки [14]. Новітнє 
програмне забезпечення надає змогу найради-
кальнішим чином полегшити професійну діяль-
ність сучасного філолога. Фахівцям уже немає 
необхідності витрачати багато часу на механічне 
оброблення матеріалів, порівнюючи текстові до-

кументи, особливо у процесі перекладу їх україн-
ською мовою та створенні бази даних. Усе це має 
можливість бути зробленим за допомогою спеці-
алізованого програмного забезпечення. Зістав-
лення кількох редакцій одного й того ж твору до 
недавнього часу було вельми трудомісткою робо-
тою, але тепер, маючи в своєму розпорядженні 
цифрові версії друкованих джерел, маємо змогу 
здійснювати їх порівняння з меншими витра-
тами часу і зусиль застосовуючи спеціалізовані 
утиліти. Текстологія XXI століття явно у виграші 
в порівнянні із попередніми століттями і, як ви-
являється, більш точна, імовірність допущення 
помилок і неточності, банальні пропуски зво-
диться до мінімуму. Звичайно, аналіз отриманих 
порівнянь залишається за самим дослідником, 
штучний інтелект поки не створено і осмислюва-
ти тексти досі здатна тільки людина.
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Стрімкий розвиток ключових компетентнос-
тей для здобування освіти впродовж життя згід-
но до Рекомендацій Європейського парламенту 
та Ради ЄС (2018 р.) [3] та реформування системи 
освіти стає основною причиною переосмислення 
підходів до фахової підготовки сучасного філоло-
га. Модернізація й інтенсивне оновлення інфор-
маційних технологій та наявність розмаїття ін-
формаційних потоків унеможливлює діяльність 
сучасного філолога без володіння цифровою ком-
петентністю, що зумовлює впевнене володіння 
навичками використання цифрових технологій 
для навчання й подальшої трудової діяльності. 
Сучасний філолог має широке функціональне 
поле діяльності, і як наслідок, різноманітні зав-
дання в області дидактичної та теоретичної фі-
лології, якісна реалізація яких залежить від рів-
ня підготовки філологів у закладі вищої освіти, 
від цілеспрямованого впровадження провідних 
положень компетентнісного підходу в освіті, що 
передбачає результативну спрямованість освіт-
нього процесу до формування фахівця здатно-
го до творчості, створення різнотипної наукової 
продукції, самоаналізу та роботи в жорстких кон-
курентних умовах.

У практичній діяльності процесу підготов-
ки майбутніх філологів часто можна зіткнутися 
з тим, що багато студентів не обізнані з техноло-
гічною складовою інформаційних система та ро-
ботою комп'ютерних програм, як персональних 
так і мобільних девайсів. Процес фахової під-
готовки сучасного філолога вимагає від вищу 
більш ефективного впливу до формування й роз-
витку в студентів цифрової компетентності.

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. У процесі розгляду питання формування 
цифрової компетентності у студентів філоло-
гічних спеціальностей використано комплекс 
науково-дослідних методів: спостереження, по-
рівняльний аналіз і синтез сучасних підходів 
формування цифрової компетентності студен-
тів, аналіз наукової, соціологічної, педагогічної 
та методичної літератури, вивчення й узагаль-
нення різних підходів реалізації комп’ютерних 
програм, мобільних пристроїв щодо розвитку 
цифрової компетентності студентів, моделю-
вання різних підходів і педагогічних ситуацій, 
осмислення власного досвіду.

Основні концептуальні засади стратегії ін-
форматизації освіти і парадигми прийдешньо-
го суспільства знань у своїх працях розглядав 
В. Биков [5]. Проблемі формування цифрової 
компетентності присвячені роботи як укра-
їнських, так і зарубіжних вчених. Н. Морзе, 
С. Яшанов працювали над питанням форму-
вання інформаційної компетентності вчителя 
сучасної школи [8; 14]. О. Хомишак розробив 
методику застосування комп'ютерів у викладан-
ні іноземних мов. Н. Бібік у своїй праці «Ком-
петентнісний підхід у сучасній освіті» [6] вказує 
на основні орієнтири розвитку компетентністно-
го підходу. О. Малихін [7] у статті «Дидактичні 
умови формування індивідуальних стратегій 
навчання студентів філологічних спеціальнос-
тей» розкриває сутність положень індивідуаль-
ного підходу до процесу навчання. Концепту-
альні розробки в галузі методики викладання 
іноземних мов засобами інформаційних техно-

логій висвітлено у працях: Н. Арістової, О. Ма-
лихіна, Г. Сидорук [4; 7].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В наш час процес отри-
мання інформації для навчання відбувається 
не тільки у стінах навчальних закладів але і під 
час використання соціальних мереж та інших 
електронних ресурсів. Студенти мають постійно 
слідувати тенденції розвитку цифрових техноло-
гій і максимально їх застосовувати у своїй робо-
ті. Швидка інформатизація суспільства та поява 
новітніх технологій спонукає до постійного пошу-
ку й реалізацій новітніх форм, методів і засобів 
навчання, що в свою чергу потребують розвитку 
і постійного удосконалення цифрової компетент-
ності майбутніх філологів.

Мета статті. Розкрити сутнісне розуміння 
психолого-педагогічного процесу формування 
цифрової компетентності майбутніх філологів.

Виклад основного матеріалу. В наш час 
створення цифрової економіки в Україні вимагає 
відповідної направленості в системі освіти, під-
готовки людини, що використовує в своїй діяль-
ності сучасні цифрові технології. 

На сьогоднішній день основною тенденцією, 
яка зачіпає концептуальний базис освітньої сис-
теми, слід вважати перехід на компетентнісну 
основу професійної підготовки фахівця у вищій 
школі. Компетентнісний підхід в освіті як метод 
моделювання процесів сприяє створенню умов 
розширення можливостей розвитку особистості 
у процесі вирішення життєвих завдань у ситуаці-
ях зростання різноманітності й невизначеності, 
закріплюючи ідеал освіти – розвивається суб'єкт 
діяльності. Тому питання про компетентність 
найбезпосереднішим чином пов'язане з питан-
ням про можливості суб'єкта в освіті, і перш за 
все, з тим, – чи можна навчити компетентності 
та як цього досягти [11]?

У педагогіці до цих пір не склалося загально-
прийнятого розуміння терміну «компетентність». 
На підставі аналізу існуючих підходів до визна-
чення сутності понять «компетенція» і «компе-
тентність», вважаємо можливим представити їх 
наступним чином [14].

Компетенція – це знання, навички, здатність 
або характеристика, пов'язані з виконанням про-
фесійної діяльності на високому рівні, такі, як 
вирішення проблеми, аналітичне мислення або 
лідерський потенціал [2]. 

Компетентність − здатність та вміння вико-
ристовувати набуті компетенції для конструктив-
ного вирішення соціально-професійних завдань, 
задоволення потреб особистості і суспільства [1].

Однією з компетентностей, яку необхідно 
сформувати у філолога нового покоління, є «циф-
рова компетентність». 

У системі ключових компетентностей для на-
вчання впродовж життя, цифрова компетент-
ність, включає в себе упевнене та відповідальне 
застосування й взаємодію з цифровими техноло-
гіями для навчання, роботи й участі в суспільстві. 
До базових знань, умінь і навичок, що стосуються 
цієї компетентності відносять: інформаційна гра-
мотність і дані, включаючи керування контентом; 
спілкування та співпраця, участь у суспільстві; 
створення цифрового контенту, включаючи етич-
ні принципи; безпека; розв’язання проблем [2; 10].  
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Цифрова компетентність – це володіння зна-
ннями, уміннями, навичками та досвідом їх за-
стосування у процесі вирішення певного кола 
соціально-професійних завдань засобами нових 
інформаційних технологій, а також уміння удо-
сконалювати свої знання і досвід в професійній 
діяльності [14]. У поняття «цифрова компетент-
ність» вбачаємо впевнене використання філоло-
гами комп'ютерної техніки, мобільного телефону, 
планшету, інтерактивної дошки та інших девай-
сів. Ця компетентність основана на логічному 
мисленні, високому рівні володіння управлін-
ням інформацією та цифровою технікою і вклю-
чає наступні знання:

– розуміння структури та функціонування 
цифрової та комп’ютерної техніки;

– розуміння потенціалу цифрових технологій 
для інноваційної діяльності; 

– базове розуміння надійності й достовірності 
отриманої інформації;

– вміння використовувати комп’ютерні додат-
ки для виконання завдань навчального процесу. 

На важливість оновлення стратегії освіт-
ньої підготовки філологів і педагогів в умовах 
інформатизації освіти вказує чимало сучасних 
українських та зарубіжних науковців. Одні 
вчені стверджують, що у процесі підготовки 
педагогів необхідно формувати цифрову ком-
петентність, оскільки від останньої залежить 
успішність результатів студентів. Інші вважа-
ють, що необхідно проектувати освітній простір 
закладу вищої освіти та навчальні аудиторії, 
які мають відповідати сучасним вимогам і за-
питам цифрового суспільства. Для підготовки 
конкурентоспроможного філолога необхідно 
в закладі вищої освіти робити акцент на фор-
мування цифрових компетенцій. А педагог 
університету має сприяти цьому. Але частіше 
буває так, що цифрові компетенції виклада-
ча відстають від компетенцій студентів. Для 
розв’язання суперечності доцільно вести мову 
про проектування освітнього простору закладу 
вищої освіти, створення спеціального профе-
сійно-орієнтованого середовища формування 
цифрової компетентності як викладача, так 
і студента в цілому. Середовище має створюва-
тись відповідно до таких принципів: визначен-
ня того хто навчається, як активного суб'єкта 
пізнання; його або її орієнтацію на самоосвіту, 
саморозвиток; опора на суб'єктивний досвід 
того, кого навчають, аналіз його індивідуаль-
них особливостей, навчання в контексті май-
бутньої професійної діяльності.

Одним із понять, яке використовують між-
народні спільноти науковців разом із поняттям 
цифрова компетентність є поняття цифрова 
грамотність.

Виникнення поняття «цифрова грамотність» 
традиційно пов'язують з іменем американсько-
го вченого і журналіста Пола Гілстера, автора 
опублікованої монографії «Цифрова грамот-
ність» в 1997 році. У відповідності до одного 
з найпоширенішого визначення «Цифрова гра-
мотність» – це вміння розуміти і використовува-
ти інформацію, надану в безлічі різноманітних 
форматів і широкого кола джерел за допомогою 
комп'ютерів [1]. Таким чином, цифрову гра-
мотність можна розглядати як знання, вміння 

і навички у сфері інформаційних технологій, що 
охоплюють різні компетенції: комунікаційні, ін-
формаційні, креативні, інноваційні, соціальні 
і так далі. Виходячи з аналізу розглянутих ме-
тодик, наукової та методичної літератури автори 
[4; 5; 7; 8] роблять обґрунтований висновок про 
те, що концепція цифрової грамотності вимагає 
актуалізації згідно до реалій сучасного інформа-
ційного суспільства.

Представники ALA (Американська бібліотеч-
на асоціація) у 2000 р. створили стандарти ком-
петентності в сфері інформаційної грамотності 
(«Information Literacy Competency Standards for 
Higher Education»), згідно яких освічена люди-
на має вміти знаходити необхідну інформацію 
для професійної та побутової діяльності, корис-
туватися цією інформацією, аналізувати, синте-
зувати, оцінювати, як саму інформацію, так і її 
джерела використовуючи разом з тим новітні ін-
формаційні технології [1]. 

Інформаційна грамотність – це вміння й на-
вички особистості ідентифікувати, здійснювати 
ефективний пошук, відбирати й аналізувати ін-
формацію, орієнтуватися в інформаційних ре-
сурсах, інформаційних потоках і системах. 

На сучасному етапі розвитку ІТ-технологій це 
поняття має включати в себе також і володіння 
технологічними методами організації та збері-
гання інформації. Доцільно вказати на те, що 
інформаційна грамотність відображає інформа-
ційно-технологічний аспект інформаційної куль-
тури. Варто зазначити, що поняття цифрова ком-
петентність стосовно формування й застосування 
сфери ІТ-технологій перебуває в стані розвитку. 
Однак слід визнати, що наукові розвідки зде-
більшого обумовлені суб’єктивними потребами 
дослідників щодо надання характеристики цьо-
му поняттю. Тому зміст, який вкладається в ньо-
го, відповідає його цілям і меті.

Особистість має розуміти, як цифрові техно-
логії можуть підтримувати комунікацію, твор-
чість та інноваційність, усвідомлювати їх мож-
ливості, обмеження, наслідки й ризики, повинні 
критично підходити до достовірності, надійності 
та впливу інформації та даних, що є доступними 
цифровими засобами й усвідомлювати юридичні 
та етичні принципи, пов’язані з використанням 
цифрових технологій [11]. 

Висновки і пропозиції. У наш час в умо-
вах стрімкого розвитку суспільства і техноло-
гій, філолог-дослідник має зберігати тенденцію 
постійного саморозвитку всіх компетентностей, 
що забезпечить конкурентоздатність та сприя-
тиме ефективній роботі та навчанню. Як пра-
вило, майбутні філологи є представниками 
різних освітніх закладів і саме від професіона-
лізму викладачів залежить процес навчання 
та рівень знань студентів. Незалежно від на-
явних умов процесу роботи майбутній фахі-
вець має прикладати максимально зусиль для 
саморозвитку. Існує безліч Інтернет-ресурсів 
та освітніх платформ, що ефективно сприятиме 
даному процесу.

Перспективою подальших досліджень є роз-
гляд можливості застосування мобільних техно-
логій, як ефективної стратегії розвитку цифро-
вої компетентності у процесі фахової підготовки 
майбутніх філологів.
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