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У попередньому поколінні всі цифрові технології та засоби масової 

інформації були тільки навичками для ринку конкретної ніші [5]. Сьогодні – це 

ключове уміння, щоб бути успішним у більшості професій.  

Цифрові навички стали невід’ємною складовою результатів сучасної 

освіти. Національна програма цифрової освіти передбачає рівномірно 

розподілений доступ до технологій з урахуванням соціально-економічної 

мобільності. 

Важливе завдання для цього покоління виходить за рамки розгляду 

технологій як простого інструменту або як платформи для освіти. Натомість, 

слід почати думати про те, як розвивати здатність та впевненість наших 

студентів до вищого рівня в інтернеті та офлайн, у цьому новому світі, де 

цифрові медіа є всюдисущими.  

Так само, як ми використовуємо IQ для вимірювання коефіцієнта інтелекту 

або EQ для вимірювання емоційного інтелекту людини, сьогодні ми також 

маємо DQ для вимірювання коефіцієнта цифрового інтелекту. 

Цифровий інтелект можна розділити на три рівні [1]: 
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Рівень 1: Цифрове громадянство. Це можливість безпечно, відповідально 

та ефективно використовувати цифрові. технології. 

Рівень 2: Цифрова творчість. Можливість стати частиною цифрової 

екосистеми шляхом спільного створення нового контенту та перетворення ідей 

у реальність за допомогою використання цифрових інструментів. 

Рівень 3: Цифрове підприємництво. Можливість використання цифрових 

медіа та технологій для вирішення глобальних викликів або створення нових 

можливостей. 

З трьох представлених рівнів цифрова творчість є найбільше розвиненою, 

оскільки українські школи, як правило, надають своїм дітям деякий вплив на 

медіаграмотність, програмування та робототехніку. Усі вони безпосередньо 

пов’язані з майбутнім працевлаштуванням та створенням нових робочих місць. 

Так само існують великі міжнародні освітні ініціативи (від Сполучених Штатів 

Америки з code.org або I amTheCode.org в Африці тощо), які сприяють доступу 

всіх до програмістської освіти. Багато ще належить зробити, але є галузі 

передового досвіду, які можна уже зараз переймати. 

Що стосується цифрового підприємництва, воно також активно 

заохочується в різних країнах, особливо у вищій освіті. Багато університетів 

прийняли та розробили нові курси та ініціативи [3, 4], наприклад, технічне 

підприємництво, а також хакатони для заохочення культури інновацій. Ми 

також почали дізнаватися про глобальні рухи, які сприяють розвитку 

соціального підприємництва серед дітей за допомогою навчальних програм – 

Mara Foundation та шкільних програм, таких як Ashoka Changemaker School та 

інших. 

Освітяни та керівники часто ігнорують цифрове громадянство, попри те, 

що вони є основоположними для здатності людини використовувати технології 

та жити в цифровому світі. Це потреба, яка виникає з раннього віку. Дитина 

повинна почати вивчати цифрове громадянство якомога раніше, в ідеалі з 
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моменту, коли вона активно починає використовувати ігри, цифрові медіа 

тощо. 

Наші педагоги схильні думати, що діти будуть розвивати ці навички 

самостійно або, що ці навички слід розвивати вдома. Проблема полягає в тому, 

що існує цифровий віковий розрив. Те, як діти використовують технології, 

сильно відрізняється від дорослих. Цей розрив ускладнює батькам та педагогам 

повне розуміння ризиків та загроз, з якими діти можуть зіткнутися в інтернеті. 

Як результат, дорослі можуть відчути нездатність консультувати дітей щодо 

безпечного та відповідального використання цифрових технологій. Так само 

цей розрив породжує різні точки зору того, що вважається прийнятною 

поведінкою. 

Цифровий світ – це величезний простір для навчання та розваг. Але саме в 

цьому цифровому світі діти також піддаються багатьом ризикам, таким як: 

кібер-ризики, наркоманія, інтернет цькування, шахрайство та насилля. Ці діти 

схильні поглинати токсичну поведінку, яка впливає на їх здатність взаємодіяти 

з іншими людьми. 

Багато дітей стикаються з цими проблемами. Проблемний вплив 

поширюється на найвразливіших дітей, таких як діти з особливими потребами 

та економічно незахищені. Ці діти, крім того, що частіше піддаються ризикам, 

також стикаються з важкими результатами. Тож як ми можемо, як батьки, 

вихователі та керівники, підготувати своїх дітей до цифрової доби? Без 

сумніву, важливо забезпечити їх цифровим інтелектом. 

Тож таким навичкам ми повинні навчати своїх дітей, формуючи їх 

цифрове громадянство. Виокремлюють вісім таких навичок цифрового 

громадянства [2]: 

1. Цифрова ідентичність: здатність цілісно будувати та керувати 

здоровою ідентифікацією в інтернеті та офлайн. 
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2.  Управління часом: здатність керувати часом, проведеним перед 

монітором, багатозадачність та участь в онлайн-іграх та цифрових 

носіях із самоконтролем. 

3. Управління кібер-жорстокістю: здатність виявляти такі ситуації та 

знати, як з ними боротися. 

4. Управління кібербезпекою: можливість захисту даних шляхом 

створення надійних паролів та керування різними кібератаками. 

5. Управління конфіденційністю: здатність обробляти опис усієї 

особистої інформації, якою можна ділитись в інтернеті, для захисту 

конфіденційності кожного. 

6. Критичне мислення: здатність розрізняти правдиву та неправдиву 

інформацію, добрий чи шкідливий вміст та надійні чи сумнівні 

контакти в інтернеті. 

7. Цифрові сліди: здатність розуміти природу цифрових слідів та їх 

наслідки в реальному житті, знаючи, як ними відповідально керувати. 

8. Цифрова емпатія: здатність проявляти співпереживання до потреб та 

почуттів інших людей в інтернеті. 

Якісна цифрова освіта повинна включати можливості для оцінювання та 

зворотного зв’язку. Інструменти повинні бути всебічними та адаптованими, 

щоб оцінити не тільки технічну якість, але й навички цифрового інтелекту. 

Зрештою, такі оцінки повинні слугувати засобом надання зворотного 

зв’язку, що дає дітям краще зрозуміти свої сильні сторони та сфери, які 

потрібно розвивати, щоб вони могли знайти власний шлях до успіху. 

Нашим освітянам потрібно терміново зрозуміти важливість цифрового 

громадянства як основи цифрового інтелекту. Національні лідери освіти 

повинні надати пріоритет реалізації програм цифрового громадянства як 

важливої частини освітніх програм, розвиваючи відповідні технології та 

методики електронного навчання. 
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Найголовніше, що кожен з нас повинен розпочати цифрову громадянську 

освіту у своїй власній сфері впливу: батьки – вдома, вчителі – в школах, 

лідери – у своїх громадах. Немає ні причини, ні часу чекати. Наші діти вже 

занурені в цифровий світ і вже впливають на те, як світ буде виглядати завтра. 

Це залежить від кожного з нас, щоб гарантувати, що наші діти оснащені 

навичками та необхідною підтримкою, щоб зробити цей світ місцем, де вони 

можуть процвітати. 
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