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АНОТАЦІЯ 

Майнаєв Ф. Я. Дидактичні умови застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю. Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання». Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Міністерство 

освіти і науки України, Харків, 2019.  

Дослідження присвячене проблемі застосування ІКТ для підвищення 

якості навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю в закладах 

вищої освіти.  

На підставі аналізу наукових праць із дидактики вищої школи 

з’ясовано суть процесу навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю 

як взаємодію між суб’єктами освітньої діяльності, що спрямована на 

засвоєння майбутніми фахівцями педагогічно адаптованого історичного, 

культурного, мовного, політичного, соціального досвіду, змістом якого є 

знання про людину як мовну особистість, суспільну істоту, творця 

культурних цінностей, носія моральних якостей і духовного світу; уміння 

адекватно сприймати реальну дійсність, виявляти громадянську позицію, 

долучатися до участі в державотворчих процесах, обґрунтовувати шляхи 

вирішення міжособистісних, політичних, міжетнічних, конфесійних 

конфліктів на засадах гуманізму і партнерських відносин. Метою процесу 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю є формування в 

майбутніх фахівців суспільно-гуманітарного профілю компетентностей, що 

характеризують відповідну кваліфікацію. Завданнями –  підвищення інтересу 

студентів суспільно-гуманітарного профілю до навчально-пізнавальної 

діяльності; сприяння засвоєнню змісту суспільно-гуманітарних дисциплін на 

основі застосування новітніх технологій; організація комунікативної 

взаємодії між викладачем і студентами, між студентами на засадах гуманізму 

й партнерських стосунків. Виокремлено освітню, розвивальну й виховну 
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функції, методи, форми організації навчальної діяльності процесу навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю. 

У результаті аналітичної обробки наукових праць ІКТ віднесено до 

категорії «педагогічні технології». Пояснено, що ІКТ є алгоритмом певних 

дій викладача та студентів, очікуваний результат яких – формування в 

студентів предметних знань, навчально-інтелектуальних, навчально-

організаційних, навчально-інформаційних та спеціальних умінь і навичок. 

Розкрито потенційні можливості застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю: розширення можливостей 

інтерпретації тексту; здійснення аналізу й порівняння різних джерел 

інформації; візуалізація; групування навчальних об’єктів у тексті; 

перекодування інформації; структурування тексту; схематизація навчального 

матеріалу; допомога в перевірці знання змісту; сприяння в організації та 

здійсненні проєктної діяльності; сприяння «зануренню» в тему за допомогою 

відео, мистецьких творів, віртуальних екскурсій, подорожей у режимі on-line; 

організація нових форм діалогу.  

Виявлено, що мета застосування ІКТ полягає в підвищенні якості 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю. Завданнями є 

мотивування інтересу майбутніх фахівців до навчання; поглиблення пізнання 

навчального матеріалу; формування умінь презентувати глибину самостійно 

сформованих суджень, iнформатичних умінь і навичок, безпечного 

користування електронними засобами. Зазначено, що поруч із принципами 

традиційного навчання (фундаментальності, демократизму, гуманізму, 

інтеграції, історизму, національної спрямованості, культурологічності) 

застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного 

профілю вимагає дотримання таких принципів, як: інтерактивний 

(діалоговий) режим роботи з комп’ютером; інтегрованість з іншими 

програмними освітніми продуктами; гнучкість процесу зміни даних і 

постановки завдань. Визначено методи, форми, засоби навчання із 

застосуванням ІКТ. 
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З урахуванням структури заняття проаналізовано особливості 

застосування ІКТ на дидактичних етапах процесу навчання: стимулювання 

студентів до застосування ІКТ для досягнення навчальної мети (мотивація); 

спрямування їх дій до практичного застосування попереднього досвіду за 

допомогою ІКТ (актуалізація опорних знань);  візуалізація одного з питань 

теми (підготовка до сприйняття навчального матеріалу); залучення до 

виконання завдань у режимі on-line (організація сприйняття теми); залучення 

до ІКТ-обробки отриманої інформації (закріплення); контроль знань у режимі 

on-line або off-line (перевірка, оцінювання знань, умінь, навичок); залучення 

до самостійного створення освітнього продукту за допомогою ІКТ  (домашнє 

завдання). 

Зазначено, що ефективність застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю має забезпечуватися 

відповідними дидактичними умовами. Уточнено, що дидактичні умови 

застосування ІКТ є сукупністю таких взаємопов’язаних обставин, як мета, 

зміст, форми, засоби навчання, технології, методи та прийоми, дидактичні 

ресурси, які забезпечують успішний перебіг освітнього процесу із 

застосуванням ІКТ і  перешкоджають ризикам, що можуть бути ними 

спричинені. 

Теоретично обґрунтовано дидактичні умови застосування ІКТ у 

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю: стимулювання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю до застосування ІКТ для 

реалізації цілей навчання, навчання студентів роботи з текстом із 

застосуванням ІКТ, організація мобільного зворотного зв’язку між 

викладачем і студентами, між студентами  за допомогою ІКТ.  

Уточнено мотиваційний, когнітивний, діяльнісний критерії рівнів 

якості навчання (високий, середній, низький) із застосуванням ІКТ студентів 

суспільно-гуманітарного профілю та такі їх показники, як: розуміння 

прикладної значущості ІКТ  для роботи з текстами, глибина пізнання 
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навчального матеріалу, уміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами. 

Проведено педагогічний експеримент. 

Студенти експериментальних груп виконували авторські навчальні 

завдання, розв’язання яких передбачало застосування ІКТ. Їхня навчальна 

діяльність у режимі on-line на аудиторних заняттях підтримувалася 

університетським, а за необхідності  мобільним Інтернетом. Студентів 

контрольних груп навчали  традиційними способами. Розроблені навчальні 

завдання з історичних дисциплін адаптували для таких дисциплін, як: 

українська мова, історія української літератури, педагогіка та інші. 

В експериментальних групах стимулювання студентів суспільно-

гуманітарного профілю до застосування ІКТ для реалізації цілей навчання  

відбувалося за допомогою таких методів і прийомів, як: створення ситуацій 

зацікавлення (демонстрація, словесне заохочення); успіху (мобілізація 

активності, позитивна емоційна оцінка результату); вибору (з урахуванням 

реальних навчальних можливостей студентів); використання ігрових 

технологій у режимі on-line (LearningApps.org, Jigsaw Planet, Puzzle It!); 

залучення студентів до оцінки корисності застосування ІКТ для вирішення 

навчальних завдань. 

Навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю роботи з текстом 

за допомогою ІКТ полягало у виконанні ними спеціально розроблених 

навчальних завдань: застосування відео для пошуку історичних помилок, 

розв’язування суперечливого питання, поєднання перегляду  відео з роботою 

над текстовим документом, розв’язування відеозадач, фільмування; 

створення інтелект-карт; робота з текстом у режимі on-line; шифрування 

тексту (теги слів); виконання завдань самостійної роботи із застосуванням 

ІКТ (створення відеороликів, плакатів, презентацій). 

Організація мобільного зворотного зв’язку між викладачем і 

студентами, між студентами на семінарських заняттях  забезпечувалася  

функціонуванням комунікативних каналів: «викладач – блог –  студенти  – 

викладач»,  «викладач – QR-код – студенти  – викладач», «викладач – 
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Nearpod – студенти –  засіб ІКТ». Описано застосування блогу викладача, 

QR-кодів, навчальної on-line-платформи Nearpod. 

Значущість і достовірність приросту даних в експериментальних 

групах і незначний приріст у контрольних групах підтверджено 

застосуванням методів математичної статистики (критерій згоди Пірсона 𝑥𝑥2). 

За мотиваційним показником отримано значення 𝑥𝑥емп2 = 24,31; за 

когнітивним –  𝑥𝑥емп.
2 = 22,73; за діяльнісним –   𝑥𝑥емп2 = 23,55, що значно 

перевищують значення   𝑥𝑥крит.
2 = 9,21. 

Так, в експериментальних групах зросла кількість студентів із високим 

рівнем розуміння прикладної значущості ІКТ на 26,3%, глибини пізнання 

навчального матеріалу на 22,5%, уміння застосовувати ІКТ у роботі з 

текстами на 13,5%. Порівняно в контрольних групах кількість студентів із 

високим рівнем розуміння прикладної значущості ІКТ збільшилася лише на 

5,3%, глибини пізнання навчального матеріалу на 2,9%, уміння застосовувати 

ІКТ у роботі з текстами на 1,0%. 

У подальших дослідженнях потрібно продовжити вивчення ролі ІКТ у 

навчально-проєктній діяльності студентів; застосовувати інфографіку в 

організації самостійної роботи студентів суспільно-гуманітарного профілю; 

розробляти геймофіковані сценарії та проводити за ними заняття на основі 

Kahoot!, LearningApps.org. 

Ключові слова: дидактичні умови, інформаційно-комунікаційні 

технології, мобільні пристрої, навчання, on-line-інструменти, студенти, 

суспільно-гуманітарний профіль, якість навчання. 
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SUMMARY 

Mainaiev F. Ya. Didactic Conditions of Application of Information and 

Communication Technologies in the Process of Education of Students of 

Social and Humanitarian Profile. Qualifying scientific work on the right of the 

manuscript. 

Thesis for the Degree of Candidate of Pedagogical Sciences (Doctor of 

Philosophy) in the specialty 13.00.09 «Theory of teaching». H. S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kharkiv, 2019.  

The present research is devoted to the problem of using ICT for improving 

the quality of education of students of social and humanitarian profile in higher 

education institutions. 

Based on the analysis of the scientific works in the sphere of higher school’s 

didactic it is found out the essence of the process of teaching students of social and 

humanitarian profile as an interaction between the subjects of educational activity, 

which is aimed at assimilation of future specialists of pedagogically adapted 

historical, cultural, linguistic, political, social experience, the content of which is 

the knowledge about a person as a linguistic personality, a social being, a creator 

of cultural values, a carrier of moral qualities and the spiritual world; ability to 

adequately accept reality, demonstrate citizen position, be involved in state-

building processes, justify ways of resolving interpersonal, political, interethnic 

and religious denominational conflicts on the basis of humanism and partnership.  

The aim of the process of students’ teaching of the social and humanitarian 

profile is to develop in the future specialists of the social and humanitarian profile 

the competences that characterize the relevant qualification. The tasks of 

considered process are to increase of interest of students of social and humanitarian 

profile in educational and cognitive activity; to promote the assimilation of the 

content of social and humanitarian disciplines based on the use of the latest 

technologies; organization of communicative interaction between the teacher and 

students, between students on the basis of humanism and partnerships. The 
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educational, developmental and educational functions, methods, forms of 

organization of educational activity of the process of teaching students of social 

and humanitarian profile are emphasized. 

As a result of analytical processing of scientific works, ICT is classified as 

“pedagogical technologies”. It is noted that ICT is an algorithm of certain actions 

of the teacher and students, the expected result of which is the formation of 

student’ subject knowledge, educational-intellectual, educational-organizational, 

educational-informational and special skills. 

It is revealed the potential possibilities of using ICT in the process of 

students’ education of social and humanitarian profile: expansion of possibilities of 

interpretation of the text; analysis and comparison of different sources of 

information; visualization; grouping learning objects into text; recoding of 

information; text structuring; schematization of educational material; assistance in 

content verification, assistance in the organization and implementation of project 

activities; promotion of “immersion” in the subject theme through videos, works of 

art, virtual excursions, on-line trips; organizing new forms of dialogue. 

It is revealed that the aim of using ICT is to improve the quality of students’ 

education of social and humanitarian profile. The tasks are to motivate the interest 

of future professionals to study; to improve knowledge of educational material; 

forming the ability to present the depth of self-formed judgments, informational 

skills, safe use of electronic means. It has been found that in addition to the 

principles of traditional teaching (fundamentalism, democracy, humanism, 

integration, historicism, national orientation, cultural studies), the using of ICT in 

the process of students’ teaching of social and humanitarian profile requires to 

follow such principles as: interactive (dialogue) mode of computer’s work; 

integration with other educational software products; flexibility in the process of 

changing data and setting tasks. Methods, forms, ICT tools have been identified. It 

is defined methods, forms and means of training using ICT. 

Based on the structure of the lesson, the peculiarities of the use of ICT at 

didactic stages of the learning process are analyzed: stimulating students to use 
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ICT to achieve the educational goal (motivation); directing their actions to the 

practical using of previous experience using ICT (actualization of background 

knowledge); visualization of one of the topic issues (preparation for the perception 

of educational material); involvement in doing tasks in online mode (organization 

of perception of the topic); involvement in the ICT processing of the received 

information (reinforcement); control of knowledge on-line or off-line (testing, 

assessment of knowledge and skills); involvement in the creation of an educational 

product using ICT (homework). 

It is proved that the effectiveness of using ICT in the process of students’ 

education of social and humanitarian profile should be ensured by appropriate 

didactic conditions. There is clarified in the present paper that didactic conditions 

of ICT use are a set of interrelated circumstances such as purpose, content, forms, 

learning tools, technologies, methods and techniques, didactic resources that 

provide the successful course of the educational process with the use of ICT and 

prevent risks that may be caused by them. 

It is theoretically grounded and experimentally tested the didactic conditions 

of using ICT in the process of teaching students of the social and humanitarian 

profile: stimulating students of the social and humanitarian profile to apply ICT for 

the realization of learning goals, training students to work with text using ICT, 

organizing mobile feedback between teacher and students through ICT. 

It is clarified the motivational, cognitive and activity criteria of the levels of 

quality of education (high, medium, low) with the use of ICT by students of social 

and humanitarian profile and their indicators such as: understanding of applied 

importance of ICT for working with texts, depth of knowledge of educational 

material, ability to apply ICT working with texts. 

The students of the experimental groups have performed the author’s 

educational tasks for solving of which the usage of ICT was involved. This on-line 

teaching activities in the classroom were supported by the university and, if 

necessary, mobile Internet. The students of control groups were taught in 

traditional ways. The designed educational tasks in the historical sphere were 
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adapted for such disciplines as: the Ukrainian language, History of Ukrainian 

Literature, Pedagogy and others. 

In the experimental groups, the stimulation of the students of the social and 

humanitarian profile to use ICT for the realization of the learning goals was carried 

out through such methods and techniques as: creating situations of interest 

(demonstration, verbal encouragement); success (activity mobilization, positive 

emotional evaluation of the result); choice (taking into account students’ real 

learning opportunities); use of online game technologies (LearningApps.org, 

Jigsaw Planet, Puzzle It!); involving students in assessing the usefulness of using 

ICT to solve learning problems. 

The process of training students of the social and humanitarian profile to 

work with text by using ICT consisted in doing the special designed tasks: using 

videos to look for historical errors, solving a controversial issue, combining video 

viewing with a text document, solving video tasks, filming; creating of intellectual 

maps; working with text in on-line mode; text encryption (word tags); doing tasks 

of independent work using of ICT (creation of videos, posters, presentations). 

The organization of mobile feedback between the teacher and students, 

between students at seminars was provided by the functioning of communication 

channels: “teacher – blog – students – teacher”, “teacher - QR code - students – 

teacher”, “teacher – Nearpod – students – a means of ICT”. Use of teacher blog, 

QR-codes, Nearpod online training platform is described. 

The significance and reliability of data growth obtained in the experimental 

groups and the small growth in the control groups were confirmed by the use of 

mathematical statistics methods (Pearson’s chi-squared 𝑥𝑥2). 

According to motivational indicator obtained a value – 24.31; according to 

cognitive –  𝑥𝑥𝑒𝑒𝑒𝑒2 = 22.73; according to activity – 23.55, which significantly exceed 

the values 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘2 = 9.21. 

In experimental groups the number of students with a high level of 

understanding of applied importance of ICT has increased by 26.3%, depth of 

knowledge of educational material has increased by 22.5%, ability to use ICT in 
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working with texts has increased by 13.5%. However, in the control groups, the 

number of students with a high level of understanding of the applied importance of 

ICT has increased by only 5.3%, the depth of knowledge of educational material 

has increased by 2.9%, the ability to use ICT in the work with texts has increased 

by 1.0%. 

Further studies should be continue to explore the role of ICT in student’s 

education and project activities; to use infographics in the organization of 

independent work of students of social and humanitarian profile; to develop the 

gamification scripts based on Kahoot! and LearningApps.org, and conduct classes 

according to them. 

Key words: didactic conditions, information and communication 

technologies, mobile devices, training, on-line-tools, students, social and 

humanitarian profile, quality of training.  
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ЕМП – електромагнітне поле 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології  

ОП ІКТ – освітній продукт інформаційно-комунікаційних технологій 

ПК – персональний комп’ютер  

ХНПУ імені Г. С. Сковороди – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди 

BYOD – Bring Your Own Device (принесіть власні пристрої) 

QR – Quick Response (швидкий відгук) 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Ідеї становлення демократичної правової держави 

в Україні, її розвиток, відродження духовного й культурного життя 

суспільства, забезпечення пріоритетності людини активізують питання 

формування в громадян усталених світоглядних орієнтацій і морально-

етичних якостей. Непересічне значення в їх розв’язанні  відіграють суспільні 

й гуманітарні науки, які дозволяють особистості зрозуміти себе, навколишній 

світ і своє місце в ньому, допомагають критично аналізувати різні 

інформаційні джерела, надавати об’єктивну оцінку суспільно-політичним 

процесам, установлювати причинно-наслідкові зв’язки між появою 

соціальних явищ і їх наслідками, орієнтуватися в площині різних суджень і 

політичних ідеологій, формулювати ґрунтовні висновки й узагальнення щодо 

суспільних змін і геополітичних проблем, які виникають у країні та світі. 

Значущість суспільних і гуманітарних наук підтверджують 

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012– 2021 роки» 

(2012 р.) [127], Закони України «Про вищу освіту» (2014 р.) [149], «Про 

освіту» (2017 р.) [152], «Концепція розвитку громадянської освіти в Україні» 

(2018 р.) [76], у яких наголошено на необхідності формування особистості, 

що вільно орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 

усвідомлює громадянську відповідальність, виявляє ініціативи в обраній 

галузі розвитку держави, постійно прагне до самовдосконалення.  

Підґрунтям для вирішення поставлених завдань слугує підготовка 

фахівців суспільно-гуманітарного профілю за спеціальностями «Історія», 

«Історія та археологія», «Право», «Філологія», «Філософія», «Журналістика» 

та ін. у класичних, педагогічних і галузевих закладах вищої освіти (ЗВО). 

Згідно зі Стандартами вищої освіти України (2019), освітньо-професійними 

програмами вони мають володіти такими компетентностями, як: розуміння  

принципів буття людини як найвищої соціальної цінності, її природи, прав, 

інтересів; схильність пояснювати значення культурного спадку, морально-

гуманістичних цінностей і художнього слова для розвитку кожної людини; 
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уміння швидко та якісно опрацьовувати великі масиви інформації, грамотно 

інтерпретувати інформацію з різних джерел,  зокрема з фахової літератури й 

електронних баз; знання рідної мови й іноземних мов для професійного 

спілкування та розв’язання комунікативних завдань у всіх сферах життя; 

здатність співпрацювати та вести діалог із представниками інших культур і 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів. 

Однак дані пілотного дослідження (опитано 117 осіб) засвідчили, що 

студенти суспільно-гуманітарного профілю відчувають труднощі, пов’язані 

зі швидким пошуком інформації (17,1%); не можуть самостійно дібрати 

потрібну літературу в інформаційному потоці (37,6%); мають обмежене 

уявлення про способи обробки та представлення навчального матеріалу 

(45,3%).  

Підвищенню рівня сформованості названих компетентностей в умовах 

цифрового суспільства сприяють інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ), що є способами роботи з інформацією, її пошуку, перевірки 

достовірності, аналітичного опрацювання та презентації відповідними 

технічними засобами.  

Важливість суспільних і гуманітарних наук у розвитку особистості, її 

становленні як громадянина країни доводять праці зарубіжних та 

українських науковців (Н. Барановська [5], Р. Вєтров [27], Дж. Келлі [216], 

П. Кравченко [80], Дж. Лінтон [218], М. Михайліченко [120], С. Ткачов [180],   

С. Фуллер [212],  В. Ципко [195], П. Чернега [197]). 

Особливої уваги заслуговують роботи, що є близькими до теми 

навчання й виховання майбутніх фахівців суспільно-гуманітарного профілю 

у ЗВО, а саме: а) формування їх професійних компетентностей 

(Я. Білоусова [12], Д. Будянський [19], І. Міщук [121], М. Морозова [123], 

І. Особов [136], О. Попова [147], Е. Уотсон [225], О. Усик [186],  

О. Фокша [189]); б) удосконалення методики викладання дисциплін 

суспільно-гуманітарного циклу (О. Бондаревська [16],  П. Горохівський [40],  

А. Губа [46], Ф. Лєвітас [88], О. Малихін [115], Д. Черняк [199]); 
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в) використання електронних технічних засобів у різних видах діяльності 

студентів (А. Бучинський [22], С. Данилюк [51], В. Куліков [83], 

О. Михайличенко [119], Д. Соренсен [208], Х. Тахір [223], Т. Лі Цанг [224], 

Н. Фоміних [193], А. Яновський [206]). 

Проте питання дослідження дидактичних умов застосування ІКТ у 

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю не стало 

предметом спеціального дослідження. 

Актуальність зазначеної проблеми посилюється необхідністю усунення 

в процесі дослідження суперечностей між: 

− потребами суспільства у висококваліфікованих фахівцях суспільно-

гуманітарного профілю та наявністю стереотипів щодо надання 

пріоритетності спеціальностям технічного напряму; 

− необхідністю підвищення якості навчання  студентів суспільно-

гуманітарного профілю й недостатнім застосуванням ІКТ для реалізації 

дидактичних цілей у освітньому процесі ЗВО;  

− потенційними педагогічними можливостями ІКТ і ступенем 

обґрунтування й експериментальної перевірки дидактичних умов 

застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного 

профілю. 

Отже, актуальність порушеної проблеми, теоретична й практична 

користь від її розв’язання, недостатня розробленість у педагогічній науці, а 

також необхідність усунення виявлених суперечностей зумовили вибір теми 

дослідження  «Дидактичні умови застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обрана 

тема відповідає планам наукової роботи й темі кафедри загальної педагогіки і 

педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності навчально-

виховного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» 
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(№ 0115U005821). Тему дослідження затверджено вченою радою 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол № 7 від 04.12.2015 р.). 

Мета дослідження полягає у виявленні впливу обґрунтованих 

дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю на підвищення якості їх навчання. 

Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1. На основі аналізу наукової літератури з’ясувати суть процесу навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю у ЗВО. 

2. Розкрити потенційні можливості  застосування ІКТ у  процесі навчання 

студентів. 

3. Теоретично обґрунтувати дидактичні умови застосування ІКТ у процесі 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю й експериментально 

перевірити їх  ефективність.  

4. Уточнити критерії й показники якості навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю. 

Об’єкт дослідження – процес навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю у ЗВО. 

Предмет дослідження – дидактичні умови застосування ІКТ у процесі 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю у ЗВО. 

Гіпотеза наукового дослідження. Якість навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю підвищиться за таких дидактичних умов: 

стимулювання студентів суспільно-гуманітарного профілю до застосування 

ІКТ для реалізації цілей навчання; навчання студентів роботи з текстом із 

застосуванням ІКТ; організація мобільного зворотного зв’язку між 

викладачем і студентами, між студентами за допомогою ІКТ. 

Для вирішення поставлених завдань на різних етапах наукового 

пошуку використовували такі методи дослідження: теоретичні – 

узагальнення, аналіз і систематизація нормативно-правової бази дослідження, 

філософської, психолого-педагогічної літератури з теми, що розглядається, з 
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метою з’ясування ступеню розробленості проблеми, розкриття потенційних 

можливостей ІКТ, окреслення термінологічного поля дослідження, 

обґрунтування дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю; емпіричні – бесіди, інтерв’ю, 

анкетування, тестування, опитування, проектно-асоціативна методика, 

спостереження, вивчення продуктів діяльності студентів для вимірювання та 

фіксації якості їхнього навчання; педагогічний експеримент для виявлення 

ефективності дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю; методи математичної 

статистики (критерій Пірсона) для перевірки достовірності отриманих 

результатів. 

Експериментальною базою дослідження слугували історичний 

факультет й український мовно-літературний факультет імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди.  

Наукова новизна й теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягають у тому, що: 

− уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю (стимулювання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю до застосування ІКТ для реалізації цілей 

навчання; навчання студентів роботи з текстом із застосуванням ІКТ; 

організація мобільного зворотного зв’язку між викладачем і студентами, між 

студентами за допомогою ІКТ); 

− уточнено потенційні можливості застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю (розширення можливостей 

інтерпретації тексту, візуалізація навчального матеріалу, урізноманітнення 

способів роботи з текстом, забезпечення гуманітарного дискурсу); зміст 

таких понять, як «інформаційно-комунікаційні технології», «фахівці 

суспільно-гуманітарного профілю», «процес навчання студентів суспільно-
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гуманітарного профілю», «дидактичні умови застосування ІКТ у процесі 

навчання студентів», «якість навчання студентів»; критерії (мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний) і показники рівнів якості навчання (високий, 

середній, низький) студентів суспільно-гуманітарного профілю (розуміння 

прикладної значущості ІКТ, глибина пізнання навчального матеріалу, уміння 

застосовувати ІКТ у роботі з текстами); 

− подальшого розвитку набуло застосування засобів ІКТ у процесі 

навчання, а саме: QR-кодів, навчальної on-line-платформи Nearpod, сервісів 

для створення тегів слів, інтелект-карт, Google Docs, інструментів для 

тестування в режимі on-line. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані дидактичні умови застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю пройшли експериментальну 

перевірку та можуть бути реалізовані в освітньому процесі ЗВО. 

Розроблено навчально-методичний посібник «Дидактичні матеріали до 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів 

суспільно-гуманітарного профілю в закладах вищої освіти», що надає 

допомогу викладачам суспільно-гуманітарних дисциплін, студентам і 

магістрантам історичних, філологічних, філософських факультетів 

класичних, педагогічних і галузевих ЗВО в більш ефективному застосуванні 

ІКТ у процесі навчання. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка 

№ 01/10–377 від 25.06.18 р.), Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (довідка № 2660 від 26.10.2018 р.), 

Маріупольського державного університету (довідка № 01–32/1467 від 

07.12.2018 р.).  

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями можуть 

послуговуватися викладачі ЗВО у процесі викладання таких дисциплін: 

«Основи наукових досліджень», «Історія Стародавнього Сходу»,  «Історія 
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Стародавньої Греції та Риму», «Історія слов’янських народів», «Історія 

південних та західних слов’ян», «Історія середніх віків», «Методика 

навчання історії», «Нова історія країн Європи та Америки (друга половина 

ХVІІ ст. – 1870 р.)», «Нова історія країн Азії та Африки (XVII – початок 

ХХ ст.)», «Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 2016 рр.)», 

«Українська мова за професійним спрямуванням», «Практика перекладу», 

«Методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти», 

«Редагування навчальних видань», «Етнолінгвістика», «Текстознавство» та 

ін., розробки робочих програм, навчально-методичних посібників і 

методичних рекомендацій до організації самостійної роботи студентів, а 

також під час написання студентами курсових і магістерських робіт. 

Апробація результатів дослідження здійснювалася на науково-

практичних конференціях різних рівнів:  

− міжнародних – «Актуальні питання сучасної педагогіки» (Ужгород, 

2015 р.), «Вища і середня школа в умовах сучасних викликів» (Харків, 

2016 р., 2018 р.), «Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: 

духовно-практичний вимір» (Мелітополь, 2016 р. ), «Сучасні проблеми науки 

та освіти» (Харків-Мінськ, 2016 р.), «Education in the Field of Pedagogy and 

Psychology: prospective and priority Directions of Scientific Research» (Люблін, 

2017 р.), «International scientific-practical conference Forming of modern 

educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms» (Тбілісі, 

2017 р.); «Психологічно-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в 

умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків,  2017 р.), «Пріоритетні 

напрямки вирішення актуальних проблем виховання і освіти» (Харків, 

2019 р.); 

− всеукраїнських – «Актуальні питання лінгвістики, професійної 

лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» (Полтава, 2016 р.), 

«Педагогіка здоров’я» (Харків, 2016 р.), «Психологія та педагогіка: методика 

та проблеми практичного застосування» (Львів, 2017 р.), «Компетентнісний 

підхід в освіті та професійній діяльності» (Харків, 2018 р.). 
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Результати дослідження обговорювалися й дістали позитивну оцінку на 

кафедрі загальної педагогіки і педагогіки вищої школи (протокол № 11 від 

21.02.2017 р.), всесвітньої історії (протокол № 12 від 25.06.2018 р.), 

українознавства і лінгводидактики (протокол № 10 від 30.05.2018 р.), 

засіданні методичної ради українського мовно-літературного факультету 

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (протокол № 3 від  31.10.2018 р.) 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, полягає 

в розробці навчальних завдань для студентів суспільно-гуманітарного 

профілю із застосуванням відео, Coogle.it, WordItOut [9]; завдань для 

організації комунікативної взаємодії між викладачем і студентами за 

допомогою QR-кодів [10]; відборі on-line-інструментів (Nearpod, 

LearningApps.org) для розв’язання навчальних  завдань  [11]. 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в           

25 наукових працях (із них – 21 одноосібна), серед яких 6 статей у наукових 

фахових виданнях України, 3 статті в іноземних виданнях (1 з них – 

англійською мовою), 1 навчально-методичний посібник, 15 тез у збірниках 

матеріалів наукових конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (235 найменувань, із яких – 18 

іноземною мовою, 10 – нормативні документи) на 27 сторінках, 30 додатків 

на 76 сторінках, 19 таблиць на 8 сторінках, 33 рисунків на 9 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації становить 300 сторінок, із них основного тексту – 

175 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ 

УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

У розділі з’ясовано суть процесу навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю; розкрито потенційні можливості  застосування ІКТ у  

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю; теоретично 

обґрунтовано дидактичні умови застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю. 

 

1.1. Суть процесу навчання студентів суспільно-гуманітарного 

профілю  

Життя й діяльність людини в сучасному світі потребує навичок 

критичного осмислення інформації та продукування власного 

інформаційного продукту, що неможливо без знань з історії, філософії, 

культурології, естетики, етики, соціології, політології, мови, літератури. В 

сучасних умовах загострення глобальної кризи техногенної цивілізації й 

тенденції зміни цінностей, на які орієнтується суспільство та які впливають 

на уявлення про світ і людину, гуманітарне знання є особливо важливим [80]. 

У педагогічній і філософській літературі [37; 42] гуманітарна освіта 

визначається як: 

– сукупність знань у галузі суспільних наук (філософії, історії, філології, 

права, економіки, мистецтвознавства) і пов'язаних з ними практичних навиків 

і вмінь;  

– соціальний інститут; 

– освітня діяльність і її результати, позначувані поняттям «освіченість»; 

– система освіти – ієрархієзована сукупність освітніх організацій, що 

пов’язані інфраструктурою управління;  
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– один із видів соціального процесу. 

У контексті нашого дослідження гуманітарною освітою є освітня 

діяльність, спрямована на опанування сукупності знань у галузі гуманітарних 

і суспільних наук, а також формування пов’язаних із ними практичних умінь 

і навичок. Мета гуманітарної освіти полягає в засвоєнні особистістю 

морально-етичних і культурних цінностей, що є основою її світогляду, 

формування активної громадянської позиції. Якість гуманітарної освіти 

визначається відповідністю гуманітарного освітнього рівня випускника ЗВО 

законодавчо затвердженим освітнім стандартам вищої школи України та 

європейським освітнім стандартам.  

Роль суспільних і гуманітарних наук у становленні особистості, 

формуванні й розвитку в неї важливих життєвих компетенцій розглядали такі 

зарубіжні науковці, як: Дж. Келлі [216], Дж. Лінтон [218], А. Руджер [222], 

Е. Уотсон [226], Н. Фрай [212], С.Фуллер [213], Е. Хазелкорн [215]. 

Так, С. Фуллер [213], американський філософ-соціолог у галузі 

досліджень науки й техніки, зазначає, що люди відчувають потребу в 

гуманітарних науках, якщо самі віддані ідеї людяності. Якщо гуманітарні 

науки застарівають, людство втрачає свою значущість. Дослідник, 

аналізуючи їх вплив на університетську освіту, доходить висновку, що саме 

ці науки забезпечують навички, необхідні для сучасних наукових пошуків. 

Найзахопливіші та найдивовижніші досягнення сучасної цивілізації, що 

найбільше впливають на людське життя, із самого початку несуть у собі яку-

небудь гуманітарну ідею: духовну, естетичну, етичну, психологічну [109]. 

У зарубіжних публікаціях наголошено, що вміння й навички, 

сформовані в процесі навчання суспільних і гуманітарних наук, сприяють 

успішності особистості в працевлаштуванні, допомагають краще виконувати 

професійні обов’язки. Це підтверджують результати  дослідження (2014), 

проведене Асоціацією американських коледжів й університетів. Воно  

показало, що підприємці й роботодавці наполегливо прагнуть винаймати 

випускників, які володіють здатністю критично мислити, комунікувати й 
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розв’язувати складні завдання. Усе це, як уважає професор історії.      

Е.Уотсон [226], формується засобами суспільних і гуманітарних наук. 

Успішна журналістка й водночас історик А. Руджер [222], 

розмірковуючи над корисністю чи марністю гуманітарних наук для 

професійного зростання, посилається на дослідження, проведене компанією 

Glassdoor (2019), яке виявило, що вісім із десяти найкращих робочих місць у 

Великобританії вимагали від працівників навичок спілкування й володіння 

емоційним інтелектом. Водночас перевага гуманітарної освіти полягає в 

тому, що вона робить акцент на навчанні студентів мислити, критикувати, 

переконувати. А. Руджер [там само], не приховує, що своєю професійною 

кар’єрою вона завдячує гуманітарним наукам. 

Ми переконані, що суспільні й гуманітарні науки сприяють 

формуванню в студентів необхідних життєвих умінь і навичок. Доведемо це 

на прикладі історичних дисциплін. Для цього з робочих програм ми 

виокремили такі вміння й навички, як: навички критичного осмислення 

інформаційних джерел; уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

робити висновки й узагальнення, з’ясовувати передумови й чинники 

виникнення процесів та явищ;  окреслення проблеми та шляхів її вирішення; 

усвідомлене застосовування теоретичних знань для розв’язання практичних 

завдань; навички роботи з різними джерелами інформації.  Зазначимо, що 

формування названих умінь і навичок передбачено робочими програмами й 

із таких навчальних дисциплін, як історія української літератури, соціологія, 

філософія. Висловимо власне міркування з приводу того, як виокремлені 

вміння й навички можуть допомогти студентам у житті. 

ЗМІ, мережа Інтернет щодня пропонують громадянам великі масиви 

інформації. Щоб орієнтуватися в них, необхідні навички критичного 

осмислення інформаційних джерел. Це допоможе особистості 

виокремлювати головне та другорядне, розпізнавати фейкові повідомлення, 

«читати» підтекст. Водночас уміння встановлювати причинно-наслідкові 
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зв’язки, навички роботи з різними джерелами інформації  запобігатимуть 

ризикам стати жертвою інформаційних маніпуляцій. 

Уміння робити висновки й узагальнення нададуть особистості 

допомогу в прийнятті правильного рішення. З’ясування передумов і чинників 

виникнення процесів та явищ сприятимуть об’єктивному сприйняттю 

дійсності, формуванню світоглядних позицій, що дозволить особистості 

брати участь в громадському, політичному житті країни, не бути осторонь її 

державнотворчих процесів. Здобувши досвід глибокого розуміння суті 

суспільних явищ і процесів, культурних і політичних подій у процесі 

навчання суспільних і гуманітарних наук, студенти зможуть пояснювати 

життєві ситуації, їх причини та наслідки для себе, своєї сім’ї.  

Окреслення проблеми та шляхів її вирішення допоможе не лише в 

розв’язанні фахових ситуацій, а й у науковій діяльності, участь у якій 

сприятиме задоволенню пізнавальних потреб, самореалізації та 

самоствердженню випускника ЗВО. Усвідомлене застосовування 

теоретичних знань для розв’язання практичних завдань стануть в нагоді для 

успішного здійснення професійної діяльності [109]. 

Не можна не нагадати про значний виховний потенціал суспільних і 

гуманітарних наук. Українські науковці, серед яких Г. Балл [4], 

Н. Барановська [5], Н. Бондар [15], Р. Вєтров [27], В. Скалацький [167], 

А. Сущенко [174], В. Ципко [196], звертають увагу на те, що, засвоюючи 

морально-етичні цінності, усвідомлюючи їх значення, студенти починають 

розуміти себе, своє місце в житті, відповідно до цього формують свої цілі та 

визначають способи їх досягнення. 

Так, Н. Барановська [5], В. Ципко [196] уважають, що гуманітарна 

освіта надає молодій людині розуміння національних пріоритетів, допомагає 

їй у формуванні світоглядних позицій, становленні як громадянина, навчає 

життю в демократичному суспільстві. 

Схожі думки знаходимо в працях М. Михайліченка [120], присвячених 

вихованню громадянськості, національної й політичної свідомості  засобами 
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історії України, історії української культури, правознавства, 

суспільствознавства, історії української літератури. 

Очевидно, що сприяти використанню значного потенціалу цих та 

інших наук цього циклу у вирішенні проблем суспільного життя мають 

фахівці суспільно-гуманітарного профілю. Зважаючи на це, вітчизняні 

вчені [12; 41; 19] висвітлюють питання формування в студентів суспільно-

гуманітарного профілю тих компетентностей і якостей, які необхідні будуть 

їм для виконання професійних функцій в майбутньому, зокрема: 

креативності (І. Гриненко [41]), риторичної культури (Я. Білоусова [12]), 

педагогічного артистизму (Д. Будянський [19]). Дослідники доводять, що 

суспільні й гуманітарні науки містять ресурси для творчого розвитку 

особистості, її емоційно-чуттєвої сфери, що допомагає  вибудовувати 

гармонійні стосунки в соціумі.  

Сучасний світ підвищує вимоги до гуманітарної освіти, що знаходить 

свій відбиток у наукових працях [53; 123; 186; 187], які досліджують 

формування в студентів суспільно-гуманітарного профілю дослідницької 

культури (Т. Дерев’янко [53]), економічної компетентності 

(М. Морозова [123]), соціокультурної компетентності (О. Усик [186]), 

фасилітаційної компетентності (О. Фокша [189]). Отже, у процесі такого 

навчання встановлюється зв’язок із життям, формується уявлення про 

потреби суспільства, прагнення здобувати ґрунтовну фахову підготовку для 

майбутнього професійного зростання. 

Водночас, розглядаючи питання формування професійної 

компетентності студентів суспільно-гуманітарного профілю, науковці 

(Т. Бакка [2], О. Бондаревська [16], П. Горохівський [40], Ф. Лєвітас [88], 

В. Ревенко [157], Д. Черняк [198]) підкреслювали необхідність 

удосконалення методики викладання дисциплін суспільно-гуманітарного 

циклу, підвищення якості професійної підготовки у ЗВО. Автори розкривали 

дидактичний потенціал суспільних і гуманітарних наук, особливості 

професійної підготовки фахівців гуманітарних спеціальностей, вимоги до 
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занять із гуманітарних дисциплін, виокремлювали  поняття «фахівці 

гуманітарного профілю». Однак зміст поняття «студенти суспільно-

гуманітарного  профілю» пояснено недостатньо. Тому конкретизуємо зміст 

ключового поняття дослідження – «студенти суспільно-гуманітарного 

профілю». З цією метою з’ясуємо, які науки охоплює суспільно-гуманітарний 

профіль. Для цього звернемося до нормативних документів. 

Так, відповідно до  Державного класифікатора «Класифікація видів 

науково-технічної діяльності» № 822 від 30.12.1997 [54] до гуманітарних 

наук віднесено історичні, філологічні науки, мистецтвознавство. Як суспільні 

науки цей документ визначає соціологічні, політичні, філософські, 

економічні, юридичні, педагогічні, психологічні науки та науки з державного 

управління. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 674 від 27.09.2016 та № 53 

від 01.02.2017)  «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [151], до галузі 

«Гуманітарні науки» віднесено підготовку фахівців за спеціальностями «031 

Релігієзнавство», «032 Історія та археологія», «033 Філософія», «034 

Культурологія», «035 Філологія».  Галузь «Суспільні науки» в документі в 

документі окремо не винесено. Натомість «Богослов’я», «Соціальні та 

поведінкові науки», «Журналістика», «Право» винесено як самостійні галузі 

знань. Спеціальність «Середня освіта» (за предметними спеціальностями) 

(гуманітарні та суспільні дисципліни) в документі віднесено до такої галузі 

знань, як «Освіта / Педагогіка». Однак аналіз освітньо-професійних програм 

«Середня освіта» (історія), «Середня освіта» (українська мова та література) 

дозволяє віднести спеціальність «Середня освіта» (за предметними 

спеціальностями) (гуманітарні та суспільні дисципліни) до суспільно-

гуманітарного напряму підготовки. 

У Постанові Президії НАН України № 30 від 30.01.2019 «Про Основні 

наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у 
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галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук Національної 

академії наук України на 2019-2023 роки» [154], до суспільних і гуманітарних 

наук віднесено економічні, історичні, соціологічні, політико-правові, 

філософські, культурологічні науки, а також науки про людину 

(гуманітарний блок), мовознавство, літературознавство, сходознавство. 

Навчання за визначеними спеціальностями суспільно-гуманітарного 

профілю здійснюється на гуманітарному, історичному, правовому, 

соціологічному, філологічному, філософському, юридичному факультетах, а 

також  факультеті іноземних мов гуманітарних, класичних, педагогічних і 

галузевих  ЗВО. 

Згідно з додатками 1, 2, 3 «Переліку освітніх ступенів та 

спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання» до «Правил 

прийому до Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (ХНПУ імені Г. С. Сковороди) у 2019 році» [140], підготовка 

студентів суспільно-гуманітарного профілю в ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

відбувається на факультеті іноземної мови, історичному факультеті, 

факультеті психології і соціології, факультеті славістики, українському 

мовно-літературному факультеті імені Г. Квітки-Основ’яненка, юридичному 

факультеті. 

На основі аналізу відповідних Стандартів вищої освіти України 

(2019 р.),  освітньо-професійних програм (спеціальності 032 «Історія та 

археологія», 033 «Філософія», 035 «Філологія», 061 «Журналістика», 081 

«Право»)  нами було виявлено такі спільні базові компетентності, що повинні 

бути сформовані в студентів, які здобувають освіту за суспільно-

гуманітарним профілем  навчання: уміння робити смислові узагальнення й 

висновки, виявляти в інформаційних джерелах хиби й вразливі місця, 

суперечності та неповноту аргументів; пошук й опрацювання різних джерел 

інформації; аналіз й інтерпретація гуманітарного тексту (виокремлення й 

відтворення смислової структури тексту, оцінка аргументації, виділення 

продуктивні ідеї); толерантність до інакшої думки, здатність аналізувати її 
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зміст у процесі міжособистісної й ділової комунікації, адекватно реагувати на 

неї; практичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій; 

уміння презентувати підсумки виконаної роботи. 

Під час текстуального вивчення й аналітичної обробки змісту 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей ми виявили, що вони 

пов’язані з розумінням знань про людину в різних виявах – історичному 

процесі, культурному поступі, політичному й релігійному житті, відносинах 

із соціумом, шляхах пізнання світу, ставленні до мови, участю в її розвитку. 

З огляду на вище сказане, на підставі аналізу наукових праць із 

дидактики вищої школи С. Вітвицької [28], В. Лозової [92; 93], 

В. Ортинського [132] з’ясовано суть процесу навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю як взаємодію між суб’єктами освітньої діяльності, що 

спрямована на засвоєння майбутніми фахівцями педагогічно адаптованого 

історичного, культурного, мовного, соціального досвіду, змістом якого є 

знання про людину як мовну особистість, суспільну істоту, творця 

культурних цінностей, носія моральних якостей і духовного світу; уміння 

адекватно сприймати реальну дійсність і надавати їй об’єктивну оцінку, 

долучатися до державотворчих процесів, обґрунтовувати шляхи вирішення 

міжособистісних, політичних, міжетнічних, конфесійних конфліктів; 

критичне ставлення до тенденцій суспільного розвитку. 

Метою такого навчання є формування в майбутніх фахівців суспільно-

гуманітарного профілю компетентностей, що характеризують відповідну 

кваліфікацію; його завданнями –  підвищення інтересу студентів суспільно-

гуманітарного профілю до навчально-пізнавальної діяльності; сприяння 

засвоєнню змісту суспільно-гуманітарних дисциплін на основі застосування 

новітніх технологій; організація комунікативної взаємодії між викладачем і 

студентами, між студентами на засадах гуманізму й партнерських стосунків. 

На основі з’ясованих суті, мети, завдань процесу навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю й опрацювання близьких до теми нашого 

дослідження праць [12; 24; 80; 92; 131] ми виокремили такі функції, як: 



19 
 

− освітня – засвоєння студентами знань та формування відповідних умінь 

і навичок із суспільних і гуманітарних наук; 

− розвивальна – розвиток гуманітарного мислення, гнучкості здійснення 

розумових операцій, культури мовлення, емоційної сфери; 

− виховна – виховання морально-етичних якостей, громадянських і 

патріотичних чеснот, відповідальності за своє життя й діяльність у 

демократичному, правовому суспільстві. 

Процес навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю 

ґрунтується на таких принципах гуманітарної освіти, як: принципи 

гуманізації, демократизму, інтеграції, історизму, культурологічності, 

національної спрямованості, фундаментальності. Обґрунтуємо кожен із 

названих принципів.  

Ключовим принципом навчання студентів суспільно-гуманітарного 

профілю є принцип гуманізації. Він спрямований на розкриття 

людиновимірного потенціалу учасників освітнього процесу, орієнтований на 

особистість як найвищу цінність і реалізується через суб’єктно-суб’єктну 

діалогічну взаємодію викладача та студента. Визнання студента не об’єктом, 

а суб’єктом освітнього процесу зумовлює необхідність дотримання принципу 

демократизму, який заперечує авторитарні методи в освітньому процесі 

вищої школи й передбачає право особистості на свободу виявлення своєї 

індивідуальності та право на власну точку зору щодо об’єкта наукового 

пізнання. 

Принцип інтеграції,  орієнтуючи свідомість студента на універсальну 

взаємопов’язаність природи та суспільства, а також природи, суспільства й 

людини, запобігає мозаїчно-фрагметарному пізнанню та забезпечує 

формування цілісної картини образу знання [24, с.75]. Дотримання цього 

принципу підсилюється ще й тим, що гуманітарне пізнання в межах лише 

однієї гуманітарної науки без звернення до інших є неможливим. Так, 

дослідження в межах педагогічної науки є неповноцінним без знань із 

психології та філософії. Необхідність дотримання цього принципу в процесі 
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навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю обумовлюється також 

тим, що глобалізаційні проблеми сучасності, зокрема екологічні, політичні, 

соціальні, висувають необхідність подвійної компетенції, яка допомагала б 

фахівцю в прийнятті необхідного та правильного рішення, що свідчить про 

взаємопроникнення наук. 

Принцип історизму передбачає розгляд будь-якого явища в його 

історичному поступі, а також зобов’язує до всебічності будь-якого 

дослідження в контексті проблем людства. Цей принцип тісно пов’язаний із 

принципом культурологічності, присутність якого в навчанні студентів 

суспільно-гуманітарного профілю зумовлюється спрямованістю 

гуманітарного пізнання на виявлення й вивчення певних культурних смислів, 

що забезпечують розуміння досліджуваних об’єктів. Дотримання принципу 

національної спрямованості передбачає формування громадянської позиції, 

виховання національно-патріотичних почуттів і сприяє самоідентифікації 

особистості як громадянина. 

Відповідно до принципу фундаменталізації навчання базовою основою 

знань є лише ті теорії, «які довели свою істинність і дають можливість для 

формування спеціаліста з гнучким новаторським мисленням» [160]. 

Викладання наук підпорядковується висвітленню сучасних авторитетних і 

перевірених досягнень у суспільно-гуманітарній галузі. Особливість цього 

принципу саме в освітньому процесі студентів суспільно-гуманітарного 

профілю визначається тим, що він припускає наявність наукової інтуїції та 

наукового передбачення. 

Ми схарактеризували лише ті дидактичні принципи, що безпосередньо 

стосуються процесу навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю. 

Як відомо, методи та прийоми навчання визначаються специфікою 

самого процесу навчання. Водночас фахова компетентність студентів 

суспільно-гуманітарного профілю, їх практичні вміння й навички 

визначаються змістом суспільних і гуманітарних дисциплін. Специфічність 

цих дисциплін полягає в присутності в них гуманітарного знання.  
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Без сумніву, гуманітарне знання є одним із найважливіших елементів у 

процесі навчання. Людина, здобуваючи освіту, долучається до наукового й 

соціокультурного досвіду через суспільство, тексти й інші історичні 

артефакти шляхом розуміння й переживання тих знань, які вона вивчає та 

засвоює [42, с.7]. Аксіомою є те, що саме освіта є з’єднувальною ланкою між 

поколіннями, яка передусім передає знання про людину та для людини. 

Гуманітарне знання в перекладі з латини означає «наука про дух». Дух 

є інформацією, яка насичена духовністю. В. Шаповалов [200, с.90] визначає 

гуманітарне знання як осягнення «людяного в людині», особистості, її 

духовного світу. Гуманітарне знання спрямовує процес пізнання на ціннісно-

смислове засвоєння буття, що має передбачити єдність істини, факту, 

цінності.  

Відповідно до вчення М. Бахтіна [6], гуманітарними є науки про 

людину в її специфіці, яка виражає себе через здатність говорити, тобто 

створювати текст, що є основою будь-якої гуманітарної науки.  

На цьому наголошує також В. Шаповалов [199, с.90], підкреслюючи, 

що специфічною особливістю гуманітарної науки є те, що вона має справу з 

текстом – текстом, який потрібно читати й розуміти. Текст є неповторною та 

єдиною формою презентації та виявлення особистості себе як субстанції, що 

здатна мислити. П. Грицаєнко [43, с.123], посилаючись на наукові доробки 

Е. Бетті, визначає розуміння тексту як процес із трьох етапів: І етап – 

рекогнітивний (пізнання); ІІ етап – продуктивний (відтворення); ІІ етап – 

нормативний (застосування). За названими етапами процесу розуміння 

тексту можна визначити три ключові дії гуманітарного пізнання: сприйняття-

розуміння; запам’ятовування-осмислення; відтворення-застосування. 

М. Бахтін [6] слушно стверджує, що текст може мати письмову або 

усну форми, бути вчинком, що і є потенційним текстом. Якщо розуміти його 

як будь-який знаковий комплекс, то й мистецтвознавство (музикознавство, 

теорія й історія образотворчих мистецтв) має справу з текстами (творами 

мистецтва).  
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У процесі навчання за будь-яким навчальним об’єктом є текст. 

Пояснимо цю думку. Перед створенням плаката, мапи, малюнка, таблиці 

автор формує його за допомогою образів. М. Бахтін [6], характеризуючи 

гуманітарне мислення, називає їх «мислеобразами». Кожен із образів може 

бути описаний за допомогою знаків. Результатом роботи над навчальним 

об’єктом є текст: опис картини, есе, відповідь на запитання, висновок щодо 

явища, процесу, події і т. ін. Видатний філософ [там само] пише, що які б не 

були цілі дослідження, кінцевим пунктом може бути тільки текст.  

Ученням М. Бахтіна [6] про гуманітарне знання доведено, що текст 

завжди розвивається й існує на межі свідомості двох суб’єктів. Тому в  

науковому гуманітарному пізнанні обов’язково наявний діалог, який є 

проявом зіставлення різних думок стосовно певної проблеми. Особливістю 

його є ще й те, що він ніколи не може бути потенційно закінченим.  

Діалог у гуманітарному дискурсі відбувається у форматі «індивід-

текст», «індивід-індивід» «текст-текст». Працюючи з текстом, дослідник  

«вступає з ним у діалог», свідомо пізнаючи відкриту інформацію, а 

підсвідомо – приховану. Прихована інформація (підтекст) відображає через 

виражені риси та властивості явищ їх взаємозв’язок. Тож, процес 

гуманітарного пізнання є складною взаємодією тексту й підтексту, 

результатом якої є народження думки, що пізнає, оцінює й інтерпретує.  

В історичній науці дослідник при роботі з текстом-джерелом для 

реконструкції подій минулого вдається до позаджерельного знання – знання 

та цінності історика, які мають вирішальний вплив на побудову своєрідних 

конструкцій. За висловом Є. Топольського [182, с.335], позаджерельне 

знання є не переходом зі сфери істини, зосередженої в джерелах до сфери 

інтерпретації, а лише рухом у самій інтерпретації. Інтерпретація ж у свою 

чергу, як переконує Ф. Шлейєрмахер [43, с.122], є мистецтвом розуміння 

чужої мови. Мета інтерпретації – правильне передавання змісту, 

відображеного в думках інтерпретатора. Тож, у науковому гуманітарному 
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пізнанні дослідник не лише пізнає певні істини (факти) об’єктивної дійсності, 

але й організовує їх у наративні сполуки, тобто конструкції. 

Інтерпретація  є важливим методом роботи з текстом. Але перед 

інтерпретацією, як пише Ю. Шор [204], гуманітарність розгортає поле 

майбутнього осягнення, створює простір передбачування та передчуття 

пізнаваного, емоційного включення в проблему. 

Основою гуманітарного знання є   загальноприйняті істини й цінності, 

«людські сенси» [200]. Т. Гуковська [47] вважає їх інваріантним фактом 

духовного досвіду. Водночас визнання певних істин абсолютними не 

позбавляє особистість або окрему соціальну спільноту права на власні 

цінності.  

Пізнаючи суспільство, особистість робить свій внесок у характер 

людських стосунків, задаючи вибраним нею способом пізнання той чи інший 

зразок таких стосунків для інших людей [200, с.88]. Тож, сприйняття 

абсолютних істин є індивідуальним, носить суб’єктивний характер, що 

зумовлюється особливостями світобачення. Тобто об’єкт, що досліджується, 

обґрунтовується особистістю залежно від її цінностей і орієнтацій. Тому 

процес гуманітарного пізнання є одночасно процесом формування свідомості 

й самосвідомості, внутрішнього світу людини. На цій особливості 

гуманітарного знання робить акцент і Ю. Шор [204]. 

Процес пізнання передбачає залучення, приєднання та 

співпереживання особистості. Суб’єкт пізнання, за П. Грицаєнком [43, с.122], 

перебуває не над світом, що ним вивчається, а в самому світі. Цього вимагає 

повноцінне осягнення істини. Отже, для розуміння певної історичної епохи, 

змісту художнього твору студенти суспільно-гуманітарного профілю повинні 

«відчути» цю епоху або твір, бути «зануреними» в них. Таке пізнання, яке 

ґрунтується на залученні особистості до переживання, на наше переконання, 

сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, формуванню емоційно-вольової 

сфери, становленню світоглядних позицій. 
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Критерієм істинності знань суспільних і гуманітарних наук є їх 

цінність для духовної сфери суспільства й особиста значущість для 

особистості. Однак існує ризик ідеологічного впливу, який негативно 

позначається  на  розвитку й функціонуванні суспільних і гуманітарних наук 

і є особливо небезпечним. Це яскраво ілюструє порівняльний аналіз 

радянських підручників або посібників з історії із сучасною навчальною 

літературою. Наслідком засилля радянської ідеології в суспільних і 

гуманітарних науках є викривлена свідомість значної частини цілого 

покоління. Водночас відсутність національної ідеї або ігнорування її 

призводить до появи в суспільстві такого негативного явища як сепаратизм. 

Саме тому суспільні й гуманітарні науки як навчальні дисципліни мають 

бути спрямовані не тільки на забезпечення студентів певною сумою 

галузевих предметних знань, але й на формування в них усвідомлення 

внутрішнього зв’язку між особистісним «Я» і середовищем, що оточує, 

здатності критично сприймати зовнішній світ. 

Отже, процес навчання суспільних і гуманітарних дисциплін має 

орієнтуватися на «формування такого світогляду людини, який би 

найкращим чином поєднував її професійну діяльність із загальними 

світоглядними цінностями» [131, с.9].   

Проведена аналітична обробка філософських праць [6; 43; 200; 201; 

204] допомогла нам виявити особливості гуманітарного знання (суб’єктивно-

об’єктивний тип знання; несталість, мінливість об’єкта пізнання; науковість; 

герменевтичність; індивідуалізація, інтерпретація, розуміння як основні 

методи гуманітарного знання; наявність плюралізму думок; присутність 

гуманітарного дискурсу; ризик ідеологічного впливу; моральна значущість 

для суспільства та суб’єкта пізнання), які впливають на процес навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю та визначають його специфіку.  

Ми переконані, що успішність перебігу процесу навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю залежить від урахування їх психологічних 

особливостей. Для їх визначення звернулися до наукової літератури [47; 60], 
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провели спостереження за навчальною діяльністю студентів історичного 

факультету й українського мовно-літературного факультету 

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди на лекціях і 

семінарах, під час проведення індивідуальних консультацій, проаналізували 

студентські реферати, курсові роботи, есе, розгорнуті відповіді на запитання. 

Ми дійшли висновку, що студенти суспільно-гуманітарного профілю 

формулюють поняття за допомогою неозначено-образних пояснень, 

уживають метафори, порівняння, епітети, використовують ускладнені 

речення. Створення ними образів відбувається через низку асоціацій на 

основі емоційної творчої трансформації й характеризується, окрім 

метафоричності й емоційності, ознаками типізації, узагальнення, 

абстрагування, що свідчить про високий рівень розвитку мислення, його 

креативність. Узагальнення праць [6; 43; 200; 204] дозволяє зробити 

висновок, що процес створення образів є складним і передбачає поетапність: 

занурення студентів суспільно-гуманітарного профілю в процес пізнання;  

створення в їх уяві об’єкта пізнання; відтворення його за допомогою 

художньо-виражальних засобів. 

Студенти суспільно-гуманітарного профілю легко адаптуються до 

будь-яких мовних змін, швидко вводять у власний лексикон неологізми, 

уживають  сленгові новоутворення, однак при написанні наукових робіт 

припускаються помилок, змішуючи публіцистичний і науковий стиль.  

Наукова література свідчить [47; 60; 67], що студентам суспільно-

гуманітарного профілю притаманні й такі особливості, що впливають  на 

результативність і якість їх навчання, як: тяжіння до філософствування, 

зокрема інтерес до вічних проблем буття; високий рівень розвитку творчої 

уяви та наявність творчого начала; прагнення до нестандартного вирішення 

проблем; уникнення алгоритмізації в діяльності; труднощі зі стислим 

викладом думок; емоційність. 

Аналіз особливостей студентів суспільно-гуманітарного профілю за 

теорією множинності інтелекту Гарднера [214] показав, що в них переважно 
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домінує лінгвістичний інтелект у поєднанні з логіко-математичним і 

просторовим. Згідно з цією теорією, інтелект є здатністю вирішувати 

завдання (проблеми), створювати власні продукти, що зумовлюються 

культурними особливостями, соціальним середовищем. Особистість є носієм 

багатьох інтелектуальних здібностей. У студентів суспільно-гуманітарного 

профілю лінгвістичний інтелект проявляється в здатності до використання 

мови в різних життєвих ситуаціях, логіко-математичний – у здатності 

встановлювати співвідношення між діями й об’єктами, між причинами та 

наслідками, просторовий інтелект – у здатності до тривимірного 

конструювання образів. 

З огляду на вище сказане процес навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю дещо різниться від процесу навчання студентів 

природничо-математичного профілю. Насамперед ця відмінність полягає в 

об’єкті та предметі пізнання. Так, об’єктом пізнання під час навчання 

природничих і математичних наук є матеріальна субстанція. При навчанні 

суспільних і гуманітарних наук об’єктом пізнання є духовна субстанція. 

В. Півоєв [141, с.96] називає її свідомістю людини й суспільства. Предметом 

пізнання природничих і математичних наук є закони природи. Предметом 

пізнання суспільних і гуманітарних наук –  людина, її внутрішній світ, 

прояви цього внутрішнього світу в усіх сферах людського життя.   

Питання специфіки професійної підготовки майбутніх фахівців 

гуманітарного профілю, майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у 

сучасних ЗВО, процесу вивчення гуманітарних дисциплін висвітлювали такі 

українські вчені: О. Бондаревська [16], А. Бучинський [22], Т. Розумна [161], 

Д. Стрельниченко та Н. Ткачова [181], Д. Щепова [205].  

Дослідники визначили, що: 

− Вивчення суспільних і гуманітарних дисциплін спрямовано не стільки 

на формування в студентів знань із цих наук, скільки на відпрацювання в них 

емоційно-ціннісних ставлень до змісту того, що вивчається. Тобто для 

особистості першочергового значення набуває не засвоєння нею певних 
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знань, а формування оціночного суб’єктивного судження стосовно цієї 

інформації. 

− Гуманітарне пізнання спонукає особистість до аналізу власного життя, 

вчинків, співвіднесення їх із гуманітарним об’єктом, що провокує появу 

переживання, прояв емпатії й рефлексії. Отже, якість засвоєння студентами 

знань перебуває в залежності від їх особистих життєвих ідеалів і пріоритетів.  

− У процесі навчання в особистості спочатку формується ціннісне 

ставлення до об’єкта, що вивчається, а лише після цього відбувається його 

аналіз, установлення внутрішніх і зовнішніх зв’язків. 

У цілому ми погоджуємося з висновками, отриманими вченими в 

працях [16; 22; 161; 181; 205], і, зважаючи на результати аналітичної обробки 

наукових студій М. Бахтіна [6], П. Грицаєнка [43],  Т. Гуковської [47], 

В. Шаповалова [200], Ю. Шора [204], уважаємо доцільним уточнити 

специфіку процесу навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю:  

− Процес викладання суспільних і гуманітарних наук повинен бути 

наповнений гуманітарними сенсами – людськими цінностями. 

− Вивчення суспільних і гуманітарних наук пов’язане з текстом і 

немислиме без нього. 

− Методами роботи з текстами є розуміння, індивідуалізація й 

інтерпретація. 

− Засвоєння студентами суспільно-гуманітарного профілю знань 

перебуває в залежності від сформованості в їх свідомості ціннісно-

смислового переживання цих знань. 

− У процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю 

обов’язково має бути присутнім діалог як зіставлення альтернативних 

поглядів, з’ясування істини, появи нової ідеї. 

Матеріалом суспільно-гуманітарних наук є текст, тому процес 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю ґрунтується на таких 

словесних методах, як: усний виклад, розповідь, пояснення, лекція, бесіда, 
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диспут, дискусія.  На думку українських дослідників, зокрема 

О. Михайличенка [119], головною перевагою цих методів є можливість 

передавання за порівняно короткий термін великої за обсягом інформації. 

Особливу увагу науковець приділяє діалогічним методам навчання, зокрема 

евристичній бесіді, «сократівському діалогу». На їх користь він наводить такі 

аргументи: спонукання до репродуктивної активності, стимуляція 

продуктивної активності, засвоєння нових знань і формулювання висновків, 

залучення студентів до активного обговорення різних поглядів на проблему, 

розвиток творчого та критичного мислення [119, c.222–224].  

Ми поділяємо погляди О. Михайличенка [119] стосовно ефективності 

діалогічних методів навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю. 

Однак хочемо акцентувати увагу на тому, як ІКТ можуть допомогти 

студентові краще та швидше опрацювати матеріал лекції. Так, учений у своїй 

праці [там само] пише, що під час підготовки до лекції краще здійснити 

первинну переробку початкового тексту. Ця теза може стосуватися й 

написання студентами конспекту. До цієї первинної переробки автор 

відносить скорочення за рахунок пропусків несуттєвих фактів, заміна 

термінів більш зрозумілими словами, поділ складних речень на прості. 

Спрощенню тексту без зміни його змісту, його представленню в легшому для 

розуміння та запам’ятовування форматі  можуть допомогти ІКТ. Детальніше 

розглянемо це в наступному розділі. 

Основними організаційними формами забезпечення навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю є лекція та семінар. 

Під час лекцій відбувається первинне сприйняття нових знань, під час 

семінару – їх відтворення (інтерпретація). Оскільки між цими двома етапами 

розуміння «тексту» існує досить тривалий проміжок часу, то порушується 

синхронність між повідомленням нових знань і їх закріпленням. Подолання 

цього бар’єра залежить насамперед від суб’єктивних і об’єктивних факторів. 

До суб’єктивних факторів ми відносимо такі внутрішні якості особистості: 

мотивація до навчання, відповідальність, організованість, здатність до 
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самостійної роботи. Тому основним завданням викладача сучасної вищої 

школи є «навчити вчитися, створити атмосферу відповідальності, спрямувати 

кожного студента до свідомої самопідготовки» [131, с. 38]. 

До об’єктивних факторів ми відносимо зовнішні умови, серед яких і 

доступ до джерел отримання інформації. Тут може бути корисним досвід 

зарубіжних ЗВО, які задля забезпечення самостійної роботи студентів 

організовують цілодобову роботу різних інфраструктур навчання, серед яких 

бібліотеки й Інтернет. Функції сучасного викладача вже не зводяться лише 

до суто лекторських, а значно розширюються. Він стає для студентів 

консультантом, тренером, який розробляє план гри, вправи, дає поради та 

контролює роботу [там само]. 

За результатами досліджень, отриманими Національною тренінговою 

лабораторією США, при звичайному прослуховуванні лекцій об’єм 

засвоєного матеріалу становить 5%. Якщо лекція супроводжується 

аудіовізуалізацією або демонстрацією, то об’єм засвоєного студентами 

матеріалу зростає від 20 до 30% відповідно [176, с.134]. Тому ми вважаємо, 

що під час проведення лекцій для студентів суспільно-гуманітарного 

профілю необхідно застосовувати сучасні засоби візуалізації навчального 

матеріалу (перегляд відео, віртуальні екскурсії, подорожі). 

Семінарське заняття в освітньому процесі студентів суспільно-

гуманітарного профілю посідає особливе місце. Воно є тією організаційною 

формою навчання, що, забезпечуючи опанування знань студентами, 

допомагає розвивати логіку мислення, формувати світоглядні позиції та 

переконання, аргументовано відстоювати власні життєві позиції за 

допомогою наукових фактів [199].  

Результат практичної або лабораторної роботи студентів природничо-

математичного профілю є предметним, «видимим», здебільшого 

передбачуваним, істинність його незаперечуваною. Це – графіки, таблиці, 

схеми, креслення, розв’язання задач, дані, вироби, отримані внаслідок 

проведення дослідів, випробувань, експериментів. Результатом діяльності 
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студентів суспільно-гуманітарного профілю на семінарі, практичному занятті 

є «текст» (усний або письмовий), який завжди буде мати об’єктивно-

суб’єктивний характер. 

Семінар дозволяє студентам на практиці застосувати отримані 

теоретичні знання, формувати практичні вміння та навички, зокрема навички 

ведення диспутів, дебатів, що, за дослідженнями Е. Дейла [176, с.133], сприяє 

запам’ятовуванню близько 70% сказаного та написаного студентом. Якщо ж 

на семінарському занятті навчальне завдання є імітацією реальної діяльності 

й виконання реальних дій (розв’язання педагогічних ситуацій, знаходження 

вирішення проблеми, максимально наближеної до життя), то 

запам’ятовування досягає 90%.  

Попри важливість семінарських занять в освітньому процесі під час їх 

проведення можуть виникнути об’єктивно-суб’єктивні проблеми: 

− Семінар є обмеженим у часі видом навчального заняття, що 

унеможливлює виступ на ньому кожного студента. 

− Існує вірогідність непідготовленості окремих студентів до заняття, 

унаслідок чого вони стають лише пасивними слухачами. 

На наш погляд, вирішенню цих питань сприятиме застосування ІКТ. 

Так, Є. Співаковська, Ю. Тарасіч [176, с.135], уважають, що використання на 

семінарських заняттях ЕЗНП дозволить зосередити увагу студентів на 

питанні, що обговорюється, сприятиме визначенню рівня інформаційної 

компетентності здобувачів вищої освіти, забезпечить їх ознайомлення з 

сучасними засобами навчання, координуватиме роботу групи.  

Ми погоджуємося з думкою науковців [176], що підвищенню якості 

знань студентів суспільно-гуманітарного профілю сприятиме забезпечення 

доступу на семінарських заняттях до ресурсів Інтернету. Однак уважаємо за 

необхідне зупинитися на тих проблемах, які може спричинити доступ 

студентів до Інтернету за умови традиційного проведення семінару.   

По-перше, зниження мотивації до підготовки. По-друге, гальмування 

перебігу семінарського заняття, оскільки питання, що виносяться на 
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обговорення, потребують опрацювання декількох джерел, що вимагає часу на 

формулювання відповіді. По-третє, зниження якості проведення окремих 

форм семінарського заняття, зокрема диспутів, які за суттю є полілогом, що 

передбачає миттєву реакцію (відповідь). По-четверте, є ризик нецільового 

використання ресурсів Інтернету.  

Однак, незважаючи на всі названі недоліки, ми  переконані, що 

забезпечення доступу до мережі Інтернет на семінарських заняттях  є 

необхідною складовою сучасного освітнього процесу. Ми висуваємо 

припущення, що запобіганню проблем, пов’язаних із нецільовим 

використанням  ресурсів Інтернету на семінарському занятті, сприятиме:   

− формування в студентів суспільно-гуманітарного профілю мотивації до 

застосування ІКТ у навчанні;  

− чітке формулювання мети навчальної діяльності в мережі та 

регламентація виконання завдань;  

− урізноманітнення форм організації навчального заняття, де 

передбачається застосування ресурсів Інтернету, наприклад, ротації за 

станціями, квести. 

Самостійна робота, яка дозволяє розглядати знання як об’єкт власної 

діяльності студента, у контексті сучасної парадигми освіти домінує серед 

інших видів навчальної діяльності студентів [171, с.319]. Мета самостійної 

роботи спрямована на формування навичок свідомого опрацювання 

навчально-наукової літератури та практичного використання знань.  

На основі робочих програм з історичних дисциплін («Історія 

Стародавнього Сходу»,  «Історія Стародавньої Греції та Риму», «Історія 

слов’янських народів», «Історія південних та західних слов’ян», «Історія 

середніх віків», «Нова історія країн Європи та Америки (друга половина 

ХVІІ ст. – 1870 р.)», «Нова історія країн Азії та Африки (XVII – початок 

ХХ ст.)», «Новітня історія країн Азії та Африки (1918 – 2016 рр.)» ми 

визначили, що основними завданнями самостійної роботи для студентів 
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історичного факультету є написання реферативних робіт і створення 

презентацій. 

У результаті опрацювання робочих програм із філологічних дисциплін 

(«Українська мова за професійним спрямуванням», «Практика перекладу», 

«Редагування навчальних видань», «Етнолінгвістика», «Текстознавство») ми 

визначили такі основні види завдань самостійної роботи для студентів 

українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Основ’яненка:  

конспектування (журнальних статей, фахових видань); написання рефератів 

на лінгвістичні теми; складання бібліографії, опорних схем, таблиць; 

переклад текстів; укомплектування мовного матеріалу до окремих тем; 

укладання термінологічних словників. 

Отже, особливістю самостійної роботи студентів суспільно-

гуманітарного профілю є робота з текстами. 

Результати інтерв’ювання (2016–2017 н.р.) студентів бакалаврату 

історичного факультету й українського мовно-літературного факультету 

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (опитано 117 осіб) ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди та власний життєвий досвід дозволили нам визначити 

основні труднощі, які  виникають у студентів суспільно-гуманітарного 

профілю під час виконання завдань самостійної роботи.  

Так, перед студентами І-ІІ курсів (64 особи) під час виконання завдань 

самостійної роботи виникають такі труднощі:  

1. Відсутність навичок роботи з науковою літературою. За словами 

студентів, вони не знають, із чого почати роботу (60,9%, 39 осіб). 

2. Розгубленість перед великою кількістю джерел з однієї теми, які 

характеризуються плюралізмом думок. Студенти зізнаються, що вони 

остерігаються вибрати ту точку зору, що виявиться помилковою (67,2%, 

43 особи). 

3. Ускладнення із самостійним підбором потрібної літератури (40,6%, 

26 осіб). 
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4. Нерозуміння стилістики наукового тексту, що свідчить про відсутність 

досвіду роботи з науковою літературою, слабкий науковий понятійний 

апарат (62%, 31 особа). 

5. Невміння чітко та стисло формулювати власні думки (64,1%, 41 особа). 

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок щодо 

недостатньої сформованості навчально-інформаційних навичок у студентів І 

і ІІ років навчання, що можна пояснити незначним досвідом виконання 

подібних завдань або взагалі його відсутністю. 

У студентів ІІІ-IV курсів (53 особи) подібних затруднень виявлено не 

було. Однак 18 респондентів (35,8% осіб) зізналися, що їм важко самостійно 

підібрати потрібну літературу за певною темою.  

Отже, під час виконання завдань самостійної роботи як у студентів І-ІІ 

курсів, так і в студентів ІІІ-ІV курсів суспільно-гуманітарного профілю 

виникають труднощі, які пов’язані із самостійним підбором потрібної 

літератури (37,6%, 44 особи). 

Ми висуваємо припущення, що застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю сприяло б зменшенню цих 

проблем через: а) розширення способів комунікативної взаємодії (електронна 

пошта, Skype, Viber, соціальна мережа, блог); б) урізноманітнення 

навчальних завдань, орієнтованих на формування в студентів навичок 

опрацювання інформації за допомогою новітніх технологій.  

На підтвердження цієї думки процитуємо Д. Лауриллард [219, с.11]: 

використання ІКТ дозволить студентам перевіряти й експериментувати, 

будувати й тестувати гіпотези та генерувати безліч думок. 

Підсумуємо сказане. Виявленні труднощі в процесі навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю можна подолати за допомогою ІКТ. 

Отже, у цьому розділі ми з’ясували суть процесу навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю (мета, завдання, функції, методи, форми 

навчання). 
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1.2. Потенційні можливості  застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю 

Незважаючи на значущість ІКТ у галузі освіти тлумачення цього 

поняття науковцями є неоднозначним. У педагогічній літературі 

поширеними є дефініції: інформаційні технології [3; 36; 65; 66; 128; 130]; 

комп’ютерні технології [21; 62]; інформаційно-комп’ютерні технології [34;  

50]; інформаційно-телекомунікаційні технології [48]; інформаційно-

комунікаційні технології [35; 36; 45; 49; 135; 193]. 

Уживаючи ці терміни, автори [34; 191] або вважають їх тотожними, 

синонімічними (О. Воронкін [34], Л. Данильчук [50], М. Кадемія [70), або 

схиляються до думки, що інформаційно-комунікаційні технології є більш 

розширеним визначенням порівняно з інформаційними (Ю. Буровицька [21], 

І. Особов [135], Т. Тихонова [178], Н. Фоміних [191], О. Хмизова [194]).  

Так, за Ю. Буровицькою [21, с.23], ІКТ складаються з інформаційних 

технологій, телекомунікацій, медіатрансляцій, усіх видів аудіо й 

відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. 

Отже, дослідниця схиляється до думки, що ІКТ є більш змістовним поняттям 

порівняно з іншими. Напроти О. Воронкін [31, c.95] зазначає, що  саме 

поняття «інформаційно-комунікаційні технології» має декілька синонімічних 

позначень, як-от: інформаційно-комунікаційні технології дистанційного 

навчання, комп’ютерні технології навчання, інформаційні технології в 

навчанні.  

Із метою з’ясування різних підходів учених до пояснення сутності ІКТ 

ми виокремили поняття «інформаційно-комунікаційні технології» і 

«інформаційні технології» (у значенні інформаційно-комунікаційних) з 

низки наукових праць [3; 10; 21; 45; 50; 61; 65; 70; 85; 95; 118; 125; 130; 135; 

142; 173; 178; 191; 203] (дод. Б). Здійснений аналіз змісту  виокремлених 

дефініцій дозволив нам окреслити їх спільні й відмінні ознаки. Спільним є 

пряме чи опосередковане визначення авторами головної ознаки ІКТ – 

забезпечення збирання, зберігання, обробки й передавання інформації (хоча, 
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на нашу думку, із поширенням кіберзлочинності цю низку характеристик 

необхідно доповнити ще однією – захист інформації). Відмінною є сама 

назва поняття: 1) як сукупність програмних, технічних, комунікаційних 

засобів/або інструментів/або методів [45; 70; 118; 135; 178; 191]; 2) як 

машинна технологія [95]; 3) як галузь дидактики [203]; 4) як дидактична  

система/або технологічна навчальна система [130; 142]; 5) як педагогічна 

технологія/або метатехнологія [3; 10; 125].  

За допомогою категоріального аналізу нами було визначено два 

основних підходи до трактування ІКТ у наукових розвідках.  

Перший підхід полягає в розумінні ІКТ в освітній галузі як засобу 

збирання, зберігання, обробки й передавання інформації між учасниками 

освітнього процесу (І. Грод та О. Карабін [45], А. Дзюбенко [55], 

М. Жалдак [61], М. Кадемія [70], Є. Машбиць [118], І. Особов [135], 

Н. Тализіна [175], Н. Фоміних [191]).  

Другий підхід ґрунтується на визначенні ІКТ як педагогічної 

технології (О. Балалаєва [3], В. Биков [10], І. Захарова [65], І. Кухарчук та 

Р. Кухарчук [85], О. Муковіз [125], П. Образцов [130], Н. Побережна [142], 

Т. Тихонова [178]). Ми приєднуємося до думки тих дослідників, які 

розглядають ІКТ у галузі освіті як педагогічну технологію. 

Пояснимо свою позицію стосовно цього питання. Для цього спочатку 

розглянемо будову самої номінації ІКТ. Дефініція «інформаційно-

комунікаційні технології» є трикомпонентною. Стержневим словом у ній є 

технологія, що походить від двох грецьких слів – techne (мистецтво, ремесло) 

і logos (наука, поняття, учення) [168; c.688]. Отже, у дослівному перекладі 

технологія означає вчення про мистецтво, або майстерність. Відповідно 

педагогічна технологія (у більш вузькому значенні – технологія навчання) є 

вченням про педагогічне мистецтво, або вченням про педагогічну 

майстерність. 

В електронному словнику іншомовних слів технологія розкривається 

як сукупність: 
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1) знань, відомостей про послідовність здійснення окремих операцій у 

процесі виробництва чого-небудь; 

2) способів оброблення чи перероблення матеріалів, виготовлення 

виробів, здійснення різних виробничих дій тощо [170].  

Тож, технологія є процесом, що складається з певних дій, виконання 

яких і забезпечує отримання бажаного результату діяльності. 

Перефразовуючи В. Беспалька [7, с.5], технологія базується на досягненнях 

науки, мистецтво – на інтуїції. Ми вважаємо, що для педагогічної технології 

є важливим як перше, так і друге. Більше того, педагогічна технологія, на 

наше переконання, є синтезом педагогічної інтуїції (педагогічного 

передбачення), педагогічної майстерності та наукових знань.  

Другий компонент у дефініції «інформаційно-комунікаційні 

технології» – інформаційні, тобто ті, що пов’язані з інформацією. Оскільки 

основу навчання складає інформація, то будь-яка педагогічна технологія є 

інформаційною. Ця теза зустрічається в наукових розвідках А. Любович і 

О. Єсіної [96, с.119], Т. Носенко [128, с.13], Г. Селевка [164, с.115], 

В. Стрельникова й І. Брітченка [172, с.29].  

Третій компонент – комунікаційні – пов’язаний з комунікацією. За 

М. Василиком [134, с.184], комунікаційний процес можна розглядати як 

обмін інформацією, формаційний аспект спілкування. Його метою можна 

вважати усвідомлення й розуміння інформації, що передається й 

отримується. Звичайно, методи передачі інформації не є сталими, 

еволюціонують. Д. Лауриллард [220, с.8], порівнюючи новітні технологічні 

розробки з історичним розвитком інших ключових для освіти технологій, у 

науковій праці «E-Learning in Higher Education» акцентує увагу на 

найважливіших подіях у світі ІКТ протягом трьох десятиліть (1970-2000). 

Дослідниця добирає до кожної нової технології функціональний еквівалент 

традиційних засобів передачі інформації, успішно ілюструючи таким чином 

надзвичайні можливості ІКТ (дод. В ).  
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Уважаємо за необхідне зупинитися на понятті «педагогічна 

технологія». У науковій літературі педагогічна технологія розглядається 

дослідниками багатоаспектно (дод. Д). Автори визначають її як спосіб 

досягнення освітньої мети; науку; педагогічну систему; педагогічну 

діяльність; системно-діяльнісний підхід до освітнього процесу; систему 

знань; мистецтво педагога; модель; засіб оптимізації й модернізації 

освітнього процесу; процесуальний компонент (складова) освітнього 

(навчального) процесу, а також як інтегративний підхід до освіти [166, с.128]. 

Більшість науковців (В. Беспалько [7], В. Курило [138], Н. Носовець [129], 

П. Образцов [130], О. Пометун [146], Г. Селевко [164], Л. Сушенцева [173]) 

характеризують педагогічну технологію як педагогічну систему. Ми 

схиляємося до точки зору О. Пометун [146]. Авторка визначає педагогічну 

технологію як науково обґрунтовану  педагогічну (дидактичну) систему, що є 

гарантом досягнення певної навчальної мети через чітко визначені послідовні 

дії, спроєктовані на розв’язання проміжних цілей і наперед визначений 

кінцевий результат [146, с.184].  

Пояснимо нашу думку. Застосування ІКТ в освітньому процесі є 

«алгоритмом певних дій викладача (формування мети, виникнення 

педагогічного задуму, безпосередньо застосування ІКТ) і студентів 

(отримання навчальної інформації, усвідомлення поставленої мети й 

визначення шляхів її реалізації, переосмислення навчальної інформації, 

застосування ІКТ для розв’язання навчальних завдань). Очікуваний результат 

цих дій – формування в студентів знань із фахових дисциплін, навчально-

інтелектуальних, спеціальних, навчально-організаційних, навчально-

інформаційних умінь і навичок» [113, c.7].  

Підпорядкування дій викладача і дій студентів у процесі застосування 

ІКТ дидактичній меті й отримання бажаного результату засвідчують, що в 

освіті ІКТ є педагогічною технологією. 

Методологічними основами вивчення ІКТ є: 
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1. Філософія освіти, зокрема вчення  про конективізм і конструктивізм. У 

рамках конективізму навчання – це процес створення мережі. Вузлами 

можуть бути організації, люди, бібліотеки, журнали, книги, Web-сайти, бази 

даних або будь-яке інше інформаційне джерело [32; 192]. Конструктивізм 

ґрунтується на ідеї, що знання не передаються в готовому вигляді, а 

потребують створення педагогічних умов для їх самоконструювання. Це 

педагогічна філософія, яка більше цінує процеси руху до істини, аніж саму 

істину [192]. 

2. Науково-методичні праці щодо інформатизації освіти (В. Биков [8; 9], 

В. Гриценко [44], Р. Гуревич [48],  М. Жалдак [61], Ю. Машбиць [118]), 

основні положення яких орієнтовані на впровадження ІКТ для вирішення 

проблем вітчизняної освіти з урахуванням вимог європейської освіти. 

3. Дидактика, яка розробляє основні закономірності освітніх процесів і 

явищ, обґрунтовує необхідність дотримання дидактичних принципів. 

4. Психологічна наука, що вивчає психічні закономірності взаємодії 

особистості з освітнім середовищем. 

5. Валеологія, що досліджує феномен здоров’я людини, науково пояснює 

механізми його збереження в процесі застосування ІКТ. 

На основі вивчення методологічно-педагогічної літератури нами було 

визначено сучасні методологічні підходи, які створюють ґрунт упровадження 

ІКТ в освітній процес: валеологічний, діяльнісний, інтеграційний, 

особистісно-компетентністний, ресурсний, системний. Пояснимо суть 

кожного з них.  

Валеологічний підхід сприяє моделюванню здоров’язбережувального 

середовища  під час застосування ІКТ в освітньому процесі, забезпечує 

валеологічну підтримку всіх його учасників. Діяльнісний підхід спрямований 

на забезпечення пізнавальної активності суб’єкта в навчальній діяльності за 

допомогою ІКТ. Інтеграційний підхід розглядає ІКТ як інструмент 

забезпечення інтеграції змісту освіти. Особистісно-компетністний підхід 

орієнтований на визначення результатів навчання –  тих компетентностей, 



39 
 
формуванню яких в особистості сприяють ІКТ. Однією з цих 

компетентностей є інформаційно-технологічна компетентність, яка 

розуміється як «здатність особистості до вирішення певного класу завдань і 

наявність у неї низки особистісних якостей у сполученні з необхідним 

запасом знань і вмінь» [69 с.43]. Ресурсний підхід  полягає у виявленні 

новітніх форм, методів, прийомів, засобів  навчальної діяльності студентів. 

Окрім цього, ресурсний підхід, як зазначено в Н. Іванькової [69, с.44], сприяє 

розв’язанню питання самоорганізації навчання, що орієнтоване на пошуки та 

розвиток власного потенціалу кожним студентом. Системний підхід вимагає 

під час застосування ІКТ ураховувати всі компоненти освітнього 

процесу [109]. 

Розкриємо потенційні можливості ІКТ у  процесі навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю: 

1. Аналіз і порівняння різних джерел інформації, що є важливою 

навичкою якісної освіти студентів суспільно-гуманітарного профілю. Її 

формуванню сприяє розширений інформаційний пошук, користування 

тематичними сайтами, навчальними платформами. На підтвердження тези 

наводимо приклади корисних посилань на зарубіжні й українські Web-

ресурси. Користування ними, безумовно, сприяють підвищенню якості 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю, зокрема студентів 

історичного факультету: документи й пам’ятки, електронні архіви, 

електронні бібліотеки, історичні мапи, історичні портали, сайти державних 

установ, бібліотек, архівів, музеїв, тематичні сайти з історії тощо. Зазначимо, 

що при введенні в пошуковий рядок Google ключових слів «історичні сайти», 

отримано результат –  107 000 000 (див. дод. Е).  

2. Візуалізація. Тлумачний словник [25, с.145] визначає візуалізацію як 

отримання зображення яких-небудь предметів, явищ, процесів, які 

недоступні для безпосереднього спостереження.  

Р  1 1  Ві і і  
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Процес візуалізації є водночас процесом 

інтерпретації й перекодування. Так, візуалізація 

за допомогою ІКТ у навчальних цілях є, за 

І. Особовим [136, c.131], процесом переведення 

навчальної інформації з абстрактно-логічної 

форми в навчально-образну. На рис. 1.1 

представлено візуалізований за допомогою on-

line-створювача тегів слів WordArt фрагмент, що 

описує візуалізацію. 

3. Групування в тексті є виокремленням навчальних об’єктів за 

певними ознаками, об’єднанням їх у групи, а також встановленням 

відповідностей між ними. Прикладом можуть слугувати дидактичні ігри, 

створені на on-line-платформі LearningApps.org: «Відповідності сітки», 

«Знайди пару», «Парочки», «Поділ на групи». URL сервісу: 

https://learningapps.org/. Приклад гри, створеної автором, розташовано за 

адресою: https://learningapps.org/display?v=p3zg167e217. 

4. Інтерпретація змісту є одним зі способів вивчення тексту (два інші 

способи – аналіз і синтез). Це – пояснення, презентація власного розуміння 

змісту. Застосування ІКТ (Novie Maker, PowerPoint, Pinnacle 

Studio,VideoScribe і т. ін.) розширює можливості інтерпретації студентами 

тексту. Прикладом застосування ІКТ для інтерпретації тексту може 

слугувати цифрова історія «Танкіст на іномарці», створена студентом у 

рамках виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія 

слов’янських народів» за допомогою безкоштовного додатка Novie Maker.  

URL: https://drive.google.com/file/d/0B337Qt2vQQVHUnZRUlJiejk1NWNCam

VSdkhObVJZb1BCX3ow/view. 

5. Перекодування інформації. Під перекодуванням навчальної 

інформації ми розуміємо: 1) стиснення, зменшення її обсягу; 2) перенесення 

інформації з однієї знакової системи в іншу. Під час перекодування 

відбувається глибинна переробка інформації (виокремлення головного, 

Рис.1.1. Візуалізація 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/display?v=p3zg167e217
https://drive.google.com/file/d/0B337Qt2vQQVHUnZRUlJiejk1NWNCamVSdkhObVJZb1BCX3ow/view
https://drive.google.com/file/d/0B337Qt2vQQVHUnZRUlJiejk1NWNCamVSdkhObVJZb1BCX3ow/view
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установлення зв’язку між внутрішніми об’єктами тексту, виникнення 

асоціацій), що сприяє усвідомленому засвоєнню. Приклад перекодування 

інформації при створенні студентом презентації у форматі PowerPoint 

наведено в дод. Ж. У прикладі кількість слів у тексті-оригіналі становить  82, 

у перекодованому тексті на слайді презентації – 27. Отже, відбулося 

зменшення обсягу навчальної інформації. 

6. Структурування тексту – це внутрішня організація тексту, його 

внутрішня будова. При структуруванні тексту відбувається визначення 

текстових одиниць – мікротем, виокремлення головного в кожній 

структурній одиниці. При роботі з текстом, структурованим за допомогою 

ІКТ, відбувається встановлення внутрішніх зв’язків, що сприяє 

запам’ятовуванню навчального матеріалу. Корисними при структуруванні 

тексту є сервіси: Coogle.it, FreeMind, MindNeister, XMind, MindNode, 

Bubbl.us,  SpiderScnbe. URL прикладу тексту, структурованого за допомогою 

сервісу Coogle.it: https://bit.ly/2YkA44J. 

7. Схематизація навчального матеріалу – спрощене представлення 

навчального матеріалу за допомогою схем, діаграм (у текстовому редакторі 

Word; Excel; Visio Online), що сприяє розвитку вміння в студентів суспільно-

гуманітарного профілю оперувати статистичними даними для пояснення 

подій, явищ, процесів.  

8. Допомога в перевірці знання змісту тексту. Застосування ІКТ, 

зокрема Google Forms, Socrative і т. ін., для перевірки знання студентами 

змісту навчального матеріалу сприяє швидкому виявленню прогалин у 

знаннях, що дозволяє викладачеві провести своєчасну корекційну роботу, а 

студентам – здійснювати самостійну роботу над помилками.  

9. Сприяння в організації та здійсненні проєктної діяльності. 

Результатом проєкту є текст, що, відповідно до вчення про гуманітарне 

знання, може бути продуктом ІКТ, вчинком (заходом).  

У табл. 1.1 представлено застосування ІКТ на різних етапах проєктної 

діяльності. 

https://bit.ly/2YkA44J
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Таблиця 1.1 

Застосування ІКТ при організації та здійсненні проектної діяльності 

Етапи проєктної 
діяльності 

Застосування ІКТ Мета застосування ІКТ 

Формування 
проєктної команди 
 

Соціальна мережа 
(Instagram, Facebook, 
Twitter); сайт ЗВО;  
особисті блоги учасників  

Організація комікативної 
взаємодії між  учасниками; 
мобілізація зовнішньої 
підтримки проекту 

Складання плану; 
визначення завдань,  
шляхів їх реалізації 

Coogle.it (планування у 
вигляді інтелект-карти) 
Google Docs (планування 
у вигляді таблиці) 

Залучення до активної 
участі всіх учасників; 
розподіл обов’язків, завдань 
між виконавцями 

Збір інформації Інформаційний пошук: 
електронні бібліотеки, 
архіви, офіційні сторінки 
в мережах, віртуальні 
музеї, тематичні сайти 

Формування бази даних; 
визначення механізму 
реалізації проєкту 

Обробка інформації Текстовий і графічний 
редактори,  Excel, Access 

Узагальнення; 
систематизація 

Презентація 
проєкту 

PowerPoint, Prezi Інформування про проєкт 

Аналіз й оцінка 
результатів проєкту 

Google Forms 
Socrative 

Анкетування для виявлення 
думки щодо значення 
проєкту 

Підсумковий звіт 
щодо реалізації 
проєкту 

Відеоролик  
Буклет 

Інформування про підсумки 
роботи над проєктом 

Ураховуючи вище зазначене, окреслимо мету застосування ІКТ. Мета 

ІКТ без прив’язаності до певної сфери людської діяльності – обробка, 

збереження, передавання й захист інформації. Метою застосування ІКТ у 

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю є  підвищення 

якості навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю. По суті, 

застосування ІКТ у ракурсі нашого дослідження спрямоване на виконання 

соціального замовлення на фахівців суспільно-гуманітарного профілю, що 

здійснюють неупереджений аналіз подій у всіх сферах життя людини, 

сприяють вирішенню міжособистісних, політичних, міжетнічних, 

конфесійних конфліктів, виховують загальнолюдські й національні цінності. 
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Відповідно до мети, завданнями застосування ІКТ є: а) мотивування 

інтересу до навчання; б) поглиблення пізнання навчального матеріалу; в) 

формування вмінь презентувати глибину самостійно сформованих суджень, 

iнформатичних умінь і навичок, у тому числі безпечного користування 

електронними засобами. 

Розглянемо принципи застосування ІКТ у процесі навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю. Принцип (із латини principium основа, 

першопочаток) – провідна ідея, основне правило діяльності [168, с.563]. 

Отже, принцип ІКТ – це правило застосування ІКТ. З’ясуємо , у чому полягає 

відмінність принципів ІКТ і принципів ІКТ освіти. За даними сайту [133], 

принципами ІКТ є: інтерактивний (діалоговий) режим роботи з комп’ютером 

(участь користувача в обробці інформації за допомогою засобів ІКТ, коли 

програма інформує про стан виконання завдання та дозволяє впливати на 

кінцевий результат); інтегрованість з іншими програмними продуктами 

(використання продуктів, отриманих за допомогою одних засобів, при 

створенні нових продуктів за допомогою інших засобів, уведення відео в 

презентації PowerPoint, додавання малюнків до інтелект-карт Coggle.it); 

гнучкість процесу зміни даних, постановки завдань (можливість уведення 

нових даних, змістова зміна для виконання нового завдання при збереженні 

загальної структури інформатичного продукту відповідно, видалення або 

додавання в блозі сторінок і публікацій). 

Поруч із названими специфічними принципами в процесі навчання із 

застосуванням ІКТ зберігаються й традиційні дидактичні принципи. Але 

вони, як зазначає І. Особов [135, с.148], наповнюються новим змістом, що 

сприяє їх більш конструктивному та продуктивному використанню. 

Зупинимося на тому, які методи навчання присутні в процесі навчання 

із застосуванням ІКТ. Н. Фоміних [191] називає такі методи ІКТ, як: 

моделювання, системний аналіз, системне проєктування, методи передачі, 

збору, продукування, накопичення, збереження, обробки, передачі та захисту 

інформації. Ми розрізняємо такі: а) методи за характером роботи з 
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інформацією  (інформаційного пошуку, опрацювання інформації, презентації 

інформації); б) за способом забезпечення комунікації (передавання 

інформації); в) за способом організації зворотного зв’язку (on-line, off-line); 

У технології навчання, на думку О. Пометун [146, с.21], важливу, 

провідну роль відіграють засоби навчання. Оскільки функцією ІКТ є не 

тільки передавання інформації, але і її пошук, обробка, збереження та захист, 

то ІКТ потребують особливих, специфічних засобів. Засоби навчання, за 

академічним визначенням, є матеріальним посередником між викладачем 

(учителем) і студентом (учнем). Особливістю засобів ІКТ, які застосовуються 

в освітньому процесі, є те, що посередником між викладачем і студентами 

виступає не тільки матеріальний засіб, але й віртуальний – інформаційно-

комунікаційна мережа. Тому педагогічна технологія є інформаційно-

комунікаційною за умови, коли її обслуговують засоби ІКТ.  

А. Гончарова [38], Л. Данильчук [50], І. Особов [135] визначають 

засоби ІКТ як програмно-апаратні засоби, пристрої та системи забезпечення 

операцій зі збирання інформації та її продукування, накопичення, зберігання, 

оброблення й передавання. 

На основі текстуального розгляду праць [38; 64; 65; 192] можна 

узагальнено визначити такі групи засобів ІКТ: апаратні (комп’ютерне 

обладнання, сучасне периферійне обладнання); програмні (системні, 

прикладні, інструментальні); локальні та глобальні мережі. Технічні й 

функціональні характеристики апаратних і програмних засобів ІКТ докладно 

представлено в  наукових роботах [64; 65; 70]. За способом застосування в 

освітньому  процесі засоби  ІКТ описано  в праці [159], за методичним 

призначенням – у науковому доробку [192].  

Стрімке входження глобальної мережі Інтернет в сучасну освіту з 

одного боку й застосування освітянами on-line-інструментів з іншого 

розширюють уявлення про засоби ІКТ. Так, у науковому обігу зустрічається 

поняття «засоби інформаційно-комунікаційних мереж» [8; 9; 10; 11]. У 

нашому дослідженні для позначення локальних і глобальних мереж і їх 
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засобів ми вживаємо узагальнений термін – мережеві засоби ІКТ. Уважаємо 

доречним схарактеризувати їх. 

За В. Биковим [9], Інтернет-мережа стає дієвим інструментом 

підвищення якості освіти. Увагу освітян Всесвітня павутина привернула 

насамперед тим, що в ній структурується не тільки інформаційний, а й 

освітній простір. 

Інтернет підтримує різні типи освітніх можливостей, серед яких: 

1) доступ до цифрових версій матеріалів, що є недоступними локально; 

2) доступ до пошуку та транзакційних послуг; 3) інтерактивна діагностика й 

адаптоване навчання; 4) інтерактивні навчальні ігри; 5) дистанційне 

керування доступом до локальних фізичних пристроїв; 6) персоналізація 

навчання; 7) моделювання наукових систем; 8) комунікаційні засоби для 

співробітництва з іншими студентами та викладачами; 9) інструменти для 

творчості та моделювання; 10) віртуальне середовище для розвитку; 

11) аналіз даних, моделювання й організація інструментів і додатків; 

12) електронні пристрої для допомоги учням з обмеженими 

можливостями [220, с.1]. 

За даними We Are Social, Hoot Suite [217], користувачами Інтернету на  

кінець січня 2018 року є 4,021 млрд. осіб, що складає 53%  від усього 

населення Земної кулі. Із них – 3,196 млрд. є користувачами соціальних 

мереж, що становить 74% від загальної кількості користувачів Інтернету. В 

Україні користувачами Інтернету є 25,29 млн. осіб (58% від  усього 

населення країни),  із яких 13 млн. є користувачами соціальних мереж.  

У наукових педагогічних колах соціальна мережа розглядається як: 

1. Рекламний інструмент ВЗО. Так, дослідження Массачусетського 

університету виявили, що мають свої офіційні сторінки у Facebook 98% 

вищих освітніх закладів США, у Twitter – 86%, у Linkedln – 47% [209]. Для 

привернення уваги потенційних студентів заклади освіти розміщують 

відомості про викладачів, успіхи студентів, лекції з певних дисциплін. При 

цім свій досвід уважають успішним 95% ЗВО. До речі, як інструмент 
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реклами використовує Facebook і ХНПУ імені Г. С. Сковороди, на офіційній 

сторінці якого розміщується інформація про спортивне, культурне, наукове 

життя факультетів, додаткові курси, проходження студентами педагогічної 

практики. 

2. Платформа для курсів on-line. Дж. Данлеп і П. Ловентал [210] 

уважають соціальні мережі дієвим інструментом для розв’язання певних 

навчальних завдань. Користувачі Twitter за допомогою лише 140 символів і 

менше в реальному часі обмінюються ідеями й ресурсами, ставлять 

запитання й отримують на них відповіді. Перевагами використання Twitter у 

навчальних цілях є: 

− удосконалення навичок студентів писати чітко й лаконічно, чому 

сприяє обмеженість у використанні символів для висловлення думки;  

− так як обмінювання інформацією є відкритим, орієнтованим на широку 

аудиторію, це привчає користувачів до відповідальності при написанні 

повідомлень, заздалегідь продумувати, які ідеї можуть стати публічними, а 

які не варто оголошувати для загалу; 

− отримання миттєвої відповіді на запитання, що дозволяє студентам 

своєчасно розв’язувати проблеми, пов’язані зі змістом навчального 

матеріалу, уникати подальших труднощів у навчанні; 

− незалежність використання Twitter від системи управління навчанням і 

відсутність обмеженості часовими рамками навчальних семестрів, що 

дозволяє академічно та професійно надавати студентам консультації по 

закінченню курсу навчання. 

Найважливішою умовою ефективного використання Twitter у on-line-

навчанні, на погляд Дж. Данлеп і П. Ловентала [210], є дотримання принципу 

присутності, який розробили Чикеринг і Гамсон [там само] на грунті огляду 

наукової літератури за 50 років. В основу принципу покладено тезу – людина 

істота соціальна. Тому студенти потребують постійної взаємодії з 

викладачами, емоційної оцінки їх навчальної діяльності, побудови у 
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віртуальному світі навчальної моделі «обличчям до обличчя», тобто 

потребують соціальної присутності (когнітивної або навчальної). 

3. Спосіб створення навчального мережевого контенту. Як зазначають 

Г. Можаєва та А. Фещенко [122, с.175], цьому сприяє застосування у 

віртуальних навчальних групах технологій форумів і Wiki, що є стимулом 

для самостійної пізнавальної діяльності [103, с.3–4]. 

4. Засіб для проєктування освітнього середовища й індивідуального 

профілю навчання. Розглядаючи використання соціальних мереж в 

освітньому процесі як базову умову побудови відкритого освітнього 

простору, А. Фещенко [189] підкреслює, що вони використовуються для 

формування віртуального «я» (цифрового образу особистості, що реально 

існує) через різноманітні форми надання інформації про себе. Тому соціальні 

мережі дозволяють будувати в електронному  середовищі індивідуальний 

профіль взаємодії викладача та студентів. 

5. Середовище для спільної роботи студентів і викладачів. Як переконує 

Г. Кучаковська [86], упровадження соціальних мереж сприяє підвищенню 

мотивації до навчання, індивідуалізації та диференціації освітнього процесу, 

стимулюванню розвитку творчих здібностей і пізнавального інтересу 

студентів, колаборації, комунікації, умінню працювати в колективі. 

Проникнення соціальних мереж у сферу освіти забезпечується, на нашу 

думку,  їх дидактичним потенціалом і багатофункціональністю.  

«Зареєстровані користувачі обмінюються інформацією (текстовими 

повідомленнями, фото, аудіо- й відеоматеріалами, посиланнями на певні 

джерела). Процес обміну інформацією є двостороннім, адже користувачі як 

передають інформацію (виконують функцію комунікатора), так і її 

отримують (є реципієнтами). Тому соціальні мережі спрямовані також на 

реалізацію комунікаційної й інформаційної функцій.  

Залучення до обговорення певного кола подій, з’ясування точки зору 

інших користувачів примушує чітко сформулювати власну позицію, що в 

кінцевому результаті сприяє самоідентичності особистості. А оскільки окремі 
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користувачі розміщують у мережах результати своєї праці (фото картин, 

малюнків, поетичні твори, відеоролики тощо), то це сприяє їх самореалізації 

та спонукає до саморозвитку» [104]. 

Ефективність використання соціальних мереж у навчанні, на наше 

припущення, досягається в процесі неформального спілкування студентів із 

викладачем (викладачами) через  урізноманітнення форм діяльності, зокрема 

спровокованої викладачем дискусії, пов’язаної з навчальною темою або з 

майбутньою професійною діяльністю; залучення до роботи над спільним 

проєктом; надання індивідуальних і групових консультацій, наприклад, під 

час проходження педагогічної практики; педагогічний супровід виконання 

студентами наукових, курсових, дипломних робіт [104]. 

Близьким до соціальних мереж за функціональністю є блог. Він «є 

інформаційною технологією, яка підтримує функціонування в Інтернеті 

невеликого Web-сайту, Web-оглядача, що містить особистий щоденник 

певного автора, його журнал подій у мережі, до якого автор додає подані у 

зворотному хронологічному порядку ті чи інші записи, зображення або 

об’єкти мультимедіа. Понад 38% користувачів регулярно читають блоги, 

29% – ведуть власні, 10% – залишають у блогах коментарі» [11, с.12]. 

Поштовхом до використання мережевих щоденників у галузі освіти 

стала промова проректора Гарвардського університету Стівена Хаймана, що, 

виступаючи на конференції в Беркман-Центрі в листопаді 2002 р., закликав 

використовувати можливості Інтернету для побудови  інтелектуальних 

мостів для сприяння поширенню інформації й ідей між різними науковими 

школами університету та навчальними центрами. У сучасній педагогічній 

практиці освітні блоги (Edubloges) використовують як майданчик для 

педагогічних дискусій, консультацій та отримання додаткових знань, 

організації дистанційного навчального курсу; дошку для інформування про 

зміни в освітньому процесі; а також як середовище для організації в мережі 

дослідницької діяльності слухачів [34, с.83–84]. 
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Популярність блогів у галузі освіти забезпечують великий 

педагогічний потенціал; доступність створення, що не вимагає знання мови 

програмування; легкість у користуванні; автоматичний зворотний зв'язок, 

який забезпечує обмін повідомленнями про появу нової інформації; 

безкоштовність, адже поруч із платними платформами для створення блогу  

існують безкоштовні, наприклад, Google Blogger.   

Залежно від функціонального застосування розрізняють такі типи 

освітніх блогів: блог професійного співтовариства, мета якого – рефлексія, 

систематизація досвіду, узагальнення результатів самоосвіти й саморозвитку, 

обмін результатами власної праці з колегами-блогерами;  блог на підтримку 

навчального проєкту; блог-конспект для розміщення навчального змісту 

певної теми; особистий професійний блог викладача [81, с.409]. 

Представлену класифікацію пропонуємо доповнити ще одним 

найменуванням – навчальний блог, що, за нашим визначенням, є Web-

сайтом, призначеним для певної цільової аудиторії – студентів  або учнів, 

навчально-методичний контент якого систематично оновлюється [101]. 

Ми порівняли функціональні особливості блогу й соціальної мережі в 

ракурсі застосування їх в освітньому процесі й оформили результати у 

форматі узагальненої таблиці (дод. З). 

Ми виявили, що блоги та соціальні мережі мають  рівні  можливості 

для застосування в освітньому процесі. На користь соціальних мереж 

свідчить те, що це середовище є звичним для студентів –  користувачів 

Інтернету, а також  те, що можна здійснювати інтерактивне оцінювання 

розміщених у мережі матеріалів – смайл-оцінювання. Перевагою блогів 

порівняно з соціальними мережами є те, що перегляд матеріалів у ньому не  

вимагає реєстрації, а розташування інформації та її пошук є зручним для 

користувачів.  

Отже, вибір соціальної мережі або блогу для застосування в освітньому 

процесі є суб’єктивним і залежить від бачення викладача їх дидактичних 

можливостей. Однак більш продуктивному застосуванню Web-сайту, на наш 
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погляд, сприяє урахування вподобань студентів, що є потенційними 

користувачами інтернет-ресурсу.  

Зауважимо, що соціальні мережі й блоги набувають ознак засобів 

навчання через їх змістове наповнення – навчальний e-контент. Таким 

інформаційним ресурсом є також освітній продукт ІКТ (ОП ІКТ) – штучно 

створений за допомогою апаратних, програмних, програмно-апаратних і 

мережевих засобів ІКТ продукт із метою забезпечення реалізації мети 

освітнього процесу. Так як у науковій педагогічній літературі зустрічаються 

визначення «інформатичний продукт», «інформативний продукт» і 

«інформаційний продукт», уважаємо доцільним внести роз’яснення щодо 

цих понять.  

Інформатичним є створений за допомогою технічних і технологічних 

ресурсів продукт, що є носієм певної інформації. Т. Тихонова [180, с.340] 

інформатичний продукт розглядає як штучний інформаційний об’єкт 

цільового призначення, створений за допомогою комп’ютера та 

комп’ютерних комунікацій за певними вимогами (стандартами) та 

правилами. З’ясуємо зміст понять «інформативний» і «інформаційний».  

Відповідно до академічного тлумачного словника української 

мови [25, с.403], інформативний і інформаційний є паронімічною парою слів, 

що різняться своїм лексичним значенням, з’ясування якого дозволить 

сформулювати визначення понять «інформативний продукт» і 

«інформаційний продукт». Інформативний продукт – той, що наповнений 

інформацією, характеризується тим чи іншим ступенем інформативності. 

Інформаційний продукт – той, що містить, опрацьовує інформацію, виконує 

довідкову функцію. З нашої точки зору, поняття  ОП ІКТ є більш містким, 

оскільки воно характеризує створений за допомогою засобів ІКТ штучний 

об’єкт як такий, що може бути як інформаційним, так і інформативним 

продуктом [107, с.136]. 

ОП ІКТ є не тільки результатом збирання, обробки та збереження 

інформації, але й результатом її переосмислення й інтерпретації. Питання, 
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пов’язане з інформатичним ОП ІКТ досліджувалося Т. Тихоновою [180], 

однак наукові розвідки авторки стосувалися освітнього продукту on-line.  

Ми пропонуємо класифікацію, у якій визначені типи ОП ІКТ 

характеризуються в різних ракурсах: за авторством розробників, за засобами 

використання, за характером використаного програмного забезпечення, за 

дидактичною метою та за змістовим наповненням (дод. К). 

За авторством розробників ОП ІКТ поділяються на професійні  

навчальні програми та на об’єкти, які створені викладачами-аматорами або 

студентами. За способом використання в навчанні ОП ІКТ розрізняють як ті, 

що створювалися за допомогою комп’ютерної техніки, але не потребують її у 

використанні, наприклад, тексти, створені у форматі Word, та ті, які 

створювалися за допомогою ІКТ і не можуть використовуватися без ІКТ, 

наприклад, демонстрація презентації у форматі PowerPoint. До цієї групи 

необхідно також віднести й ті ОП ІКТ, використання яких потребує наявності 

Інтернет-мережі. За характером використаного при їх створенні програмного 

забезпечення ОП ІКТ розрізняють як продукти, створені без допомоги 

мережі Інтернет, і як ті, що створені за її допомогою.   

За дидактичною метою можна визначити такі ОП ІКТ: пояснювальні, 

демонстраційні, тренувальні (електронний тренажер), проблемні, 

електронний контроль знань (ЕКЗ), для здійснення моніторингу навчальних 

досягнень. Прокоментуємо, які цілі реалізують ОП ІКТ у навчанні. 

Пояснювальні ОП ІКТ спрямовані на інформування студентів, 

повідомлення їм нових знань і роз’яснення сутності об’єктів, процесів і явищ, 

що в підсумку має забезпечити певний рівень знань здобувачів вищої освіти. 

Демонстраційні ОП ІКТ сприяють, по-перше, кращому розумінню сутності 

об’єктів, явищ і процесів, що вивчаються, по-друге, усвідомленню 

внутрішніх причинно-наслідкових зв’язків. Спільною рисою пояснювальних 

і демонстраційних ОП ІКТ є те, що вони є візуалізацією навчального 

матеріалу. Відмінна риса полягає в тому, що пояснювальні ОП ІКТ 

дозволяють студентам дати відповідь на питання, чому  об’єкт, що 
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вивчається, є таким. Натомість демонстраційні ОП ІКТ дозволяють 

студентам зрозуміти, як відбувається явище (процес).  

Тренувальні ОП ІКТ призначені для формування умінь і навичок, а 

також удосконалення їх, повторення та закріплення навчального матеріалу. 

Проблемні ОП ІКТ містять ключові питання теми та сприяють 

вирішенню таких дидактичних завдань, як зацікавлення темою, що 

розглядається; мотивація навчальної діяльності студентів; активізація 

мисленнєвих процесів; включення студентів в активну пізнавально-пошукову 

роботу.  

ЕКЗ дозволяє швидко перевірити якість засвоєного студентом 

(студентами)  навчального матеріалу; з’ясувати степінь складності певної 

теми для студента (студентської групи); своєчасно виявити прогалини в 

знаннях того, хто навчається, і надати необхідну допомогу в корегуванні 

індивідуальної освітньої траєкторії студентом.   

Застосування комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів 

дозволяє викладачеві за малий проміжок часу отримати об’єктивні відомості 

про рівень засвоєння студентами матеріалу, що вивчається, та за необхідності 

здійснити корекцію. Під час проходження тестування можливим є вибір 

рівня складності завдання [195, с.508]. Отже, ЕКЗ забезпечує не тільки 

індивідуалізацію навчання, але і його диференціацію. 

Змістове наповнення ОП ІКТ може розглядатися як навчальний 

контент, спрямований на реалізацію когнітивної та розвивальної 

дидактичних цілей навчального заняття, та  як прийом впливу на учасників 

освітнього процесу, спрямований на реалізацію ціннісно-орієнтаційних 

дидактичних цілей, а саме: організація навчальної діяльності студентів; 

мотивація навчання; розвиток пізнавальної активності; забезпечення 

позитивного мікроклімату під час процесу навчання; створення відповідно до 

теми й змісту навчального заняття емоційної атмосфери. 

Виявлені різнобічні характеристики ОП ІКТ дозволили упорядкувати 

його класифікацію, яка розширює уявлення про нього, що певною мірою 
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сприятиме ефективності застосування в навчанні [106, с.136]. Упорядкована 

класифікація доводить, що ОП ІКТ за авторством розробників і за 

характером використаного програмного забезпечення є результатом процесу 

збирання, обробки та збереження інформації; за дидактичною метою та 

змістовим наповненням – результатом переосмислення  інформації; за 

способом використання та за засобами використаного програмного 

забезпечення – способом передачі інформації учасникам освітнього процесу. 

Отже, в основі класифікації – специфічні методи ІКТ. 

Використання описаних соціальних мереж і блогів як ІКТ-засобів 

навчання неможливе без апаратних засобів, які забезпечують доступ до 

Інтернету. Перспективним апаратним засобом ІКТ в галузі освіти є мобільні 

пристрої. За В. Биковим [8, с.35], привабливими для освітнього процесу їх 

роблять зручна конструкція, економне електроспоживання, довготривале 

енергозабезпечення, безпечний мультисервісний сенсорний екран із 

гідроскопічною функцією та високою розрізняльною здатністю, повний 

спектр засобів і протоколів приєднання до інших комп’ютерних, аудіо- й 

відеозасобів, засобів друку, інформаційно-комунікаційних мереж, гнучке та 

систематично оновлюване мережевими засобами програмне забезпечення.  

На підтвердження цієї думки наведемо статистичні дані, отримані в 

ході пілотного дослідження (2016 р.) під час бліц-опитування стосовно 

індивідуального користування ноутбуком на аудиторних заняттях в 

навчальних цілях. В опитуванні взяли участь студенти I-IV курсів денного 

відділення (бакалаврат) історичного факультету, українського мовно-

літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди (опитано 117 осіб). З’ясовано, що ноутбуки до університету 

з навчальною метою носять 7,7% респондентів (9 осіб), не носять 92,3% 

(108 осіб)  Водночас усі опитані завжди мають із собою мобільні пристрої 

(смартфони), із яких доступ до мережі Інтернет є в 98,3% (115 осіб). 

Функціональні можливості мобільних пристроїв для освіти з одного 

боку й забезпечення ними студентів з іншого спонукають до розгляду 
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мобільних пристроїв як ІКТ-засобів навчання. Тому актуальним є 

впровадження технології Bring Your Own Device (BYOD). Ми поділяємо 

думку авторського колективу монографії [178, с.13], що практика залучення 

власних пристроїв скорочує витрати й відображає спосіб життя студентів, 

дозволяючи їм вивчати персоналізований зміст. 

У наукових розвідках [18; 39; 78; 94; 126] застосування мобільних 

пристроїв здебільшого пов’язують із мобільним навчанням, хоча в умовах 

недостатнього технічного забезпечення ЗВО застосування на аудиторних 

заняттях у навчальних цілях сучасних комунікаторів (смартфонів, айфонів, 

планшетів, кишенькових комп’ютерів) спроможне вирішити проблему ІКТ-

підтримки освітнього процесу.  

Ставлення до застосування мобільних пристроїв в освітньому процесі 

не є однозначним. Так, у наказі МОН №420 від 24.05.2007 «Про 

використання мобільних телефонів під час навчального процесу» [149] в 

пункті 1 було прописано офіційну заборону використання мобільних 

телефонів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах 

усіма учасниками навчального процесу. Водночас науковці, серед яких 

Р. Горбатюк [39], визнають мобільні пристрої потужним засобом сучасного 

навчання. 

Цікавим є те, що технологія BYOD народилася у сфері бізнесу, коли 

компанії почали заохочувати своїх працівників приносити на робоче місце 

власний пристрій, що здатний надати доступ до інформаційних ресурсів.  

В освіті BYOD, є відповіддю на виклик надмірного захоплення 

молоддю мобільними засобами. Боротися з цим явищем було все складніше, і 

тоді додумалися його приручити, тобто використовувати в освітньому 

процесі [164, с.117]. Водночас BYOD  є відповіддю на виклик активного 

впровадження ІКТ в освітній процес за умов недостатнього забезпечення 

ЗВО комп’ютерною технікою. Окрім цього, застосування девайсів дозволяє 

зробити навчання цікавим, що стимулює студентів до активної участі в 

процесі навчання. Застосування BYOD є доречним і під час лекцій, і під час 
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семінарів. Так, Л. Рибалко [158, с.177] зазначає, що, запропонувавши 

студентам переглянути уривки документальних, а часом і художніх, а то й 

анімаційних фільмів, телепередач, політичних дискусій, виступів провідних 

фахівців із певної наукової галузі з девайсів, можна зробити лекцію більш 

яскравою, перетворити здобувача освіти з пасивного слухача в активного 

учасника [102, с.167–168]. 

Застосування мобільних пристроїв на семінарських заняттях дозволить 

урізноманітнити характер навчальних завдань за допомогою мережних 

засобів ІКТ – інструментів on-line. Ми склали список корисних інструментів 

on-line, які сприяють реалізації навчальних цілей. Нами було використано 

рейтинговий список 90 найкращих інструментів on-line 2018 р. за експертною 

оцінкою EdTech [221]; сформовану І. Особовим [136, с.132] узагальнену 

таблицю інструментів візуалізації як засобу формування креативності в 

студентів гуманітарних спеціальностей; результати власного тестування on-

line-інструментів, самостійні висновки щодо доцільності застосування їх у 

навчанні студентами суспільно-гуманітарного профілю для вирішення 

навчальних завдань (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Застосування інструментів on-line на семінарських заняттях 

Назва Призначення Елемент навчання 
1 2 3 

Nearpod  Навчальна платформа, 
що дозволяє створювати 
інтерактивні презентації, 
застосовувати їх для 
синхронної взаємодії 
студентів за допомогою 
мобільних пристроїв, 
організовувати контроль 
знань 

Супровід лекції, мозковий 
штурм, евристична бесіда, 
спільна діяльність 
студентів, контроль знань 

Kahoot!  
 

Ігрова Web-платформа 
для навчання. Для 
демонстрації запитання 
необхідним є технічне 
обладнання. 

Ігрова діяльність у вигляді 
змагання, дискусії; 
організація оцінювання 
знань студентів, їх 
розуміння навчальної теми 
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Продовж. табл. 1.2 

1 2 3 
WordArt, WordItOut, 
Wordcloud.pro, Word 
Cloud Generator, 
Wordle, TagCrrowd, 

Сервіси для створення 
тегів слів, які сприяють у 
візуальному оформленні 
опису й аналізу тексту 
 

Систематизація 
навчального матеріалу 

Сервіси для 
створення інтелект-
карт: Coogle.it, 
FreeMind, MindNode, 
XMind, Bubbl.us,  
SpiderScnbe  

Спосіб візуалізації думок, 
структурування 
інформації 

Актуалізація опорних 
знань; пояснення поняття, 
події, процесу, явища; 
закріплення вивченої 
теми; перевірка знань, 
умінь, навичок 

Стрічки часу: Tiki-
Toki, TimeRime, 
TimeToast, Timeline 
JS, Bee Doc’s 
Timeline 

Сервіси для динамічної 
хронологічно послідовної 
візуалізації подій, що 
різні за функціональними 
можливостями, однак 
мають майже ідентичний 
загальний вигляд 
таймлайнів, однакові 
принципи роботи [202] 

Самостійна робота 
студента, яка полягає у 
візуальному відтворенню 
часових відрізків  

LearningApps.org  
   

Додаток Web 2.0 для 
створення інтерактивних 
вправ 

Закріплення знань, 
перевірка знань, умінь і 
навичок 

Rebus1  

 

On-line сервіс для 
генерації ребусів  

Активізація навчальної 
діяльності, яка полягає у 
розгадуванні ребусів і їх 
створенні; стимулювання 
до застосування ІКТ  

Jigsaw Planet  
Puzzle It!  
 

On-line сервіс для 
генерації пазлів із 
графічних зображень 

Актуалізація опорних 
знань, активізація 
діяльності студентів 

Google Docs Сервіс Google для роботи 
в режимі on-line з 
текстовими документами. 
Для виконання завдань із 
мобільного пристрою 
необхідно встановити 
додаток Google Docs 

Групова форма робота: 
використання таблиць, 
презентацій у реальному 
часі, форматування й 
редагування текстових 
документів   

Інструменти для 
створення тестів: 
Google Forms, 
Socrative 

Легкий та простий 
інструмент організації 
зворотного зв’язку   

Фронтальне опитування, 
контроль знань 
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Продовж. табл. 1.2 

1 2 3 
Symbaloo  
 
 

Зручний інструмент для 
створення Web-міксів 

Самостійна робота 
(упорядкування джерел 
під час написання 
курсових, реферативних 
робіт 

У підборі мережевих засобів ІКТ ми керувалися такими критеріями, як 

«спрямованість на реалізацію навчальних цілей; відповідність 

загальнопедагогічній стратегії заняття; варіативність у розв’язанні 

навчальних завдань; функціональні можливості; орієнтація на мобільні 

пристрої; застосування без складних інформатичних умінь і навичок, легкість 

і зручність у користуванні, наявність безкоштовної версії» [113, с.9]. 

Проведений аналіз сприяв окресленню перспектив застосування 

мобільних пристроїв на навчальному занятті: пошук потрібної інформації в 

Інтернеті; надання доступу до електронних ресурсів (текстів, відео, графіки, 

мап); користування сервісами Google; застосування інших хмарних сервісів 

для вирішення навчальних завдань; створення Web-міксів;  створення 

візуалізованих електронних ресурсів; застосування відеокамер мобільних 

пристроїв для створення електронного продукту; виконання інтерактивних 

вправ, наприклад, LearningApps.org; тестування.  

Більшість Web-платформ, наприклад, Moodle, Classroom, блоги, сайти, 

соціальні мережі підтримуються мобільними пристроями. Тому мобільні 

пристрої можна розглядати не тільки як основу мобільного навчання, але як 

підтримку дистанційного, електронного, усепроникаючого, змішаного 

навчання [113, с.8]. Розширення функціональності мобільних пристроїв 

водночас розширюватиме й можливості застосування їх в освітньому 

процесі. Але застосування будь-якої технології, як пише Д. Лауриллард  

[219],  потрібно починати не з того, що може ця технологія запропонувати, а 

з того, якою мірою цього потребують ті, хто навчається. Слід пам’ятати, що 

девайси в освітньому процесі виконують допоміжну функцію: ідея 
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навчального заняття полягає не в обов’язковому використанні мобільних 

пристроїв, а в досягненні за допомогою їх дидактичних цілей [108, c.77]. 

ІКТ урізноманітнюють групову роботу, розширюючи її межі, а саме: 

створення колективного мережевого продукту, робота над проєктом у режимі 

on-line. Індивідуалізація навчання за допомогою ІКТ передбачає передусім 

самостійне виконання студентом завдання за допомогою засобів ІКТ (на 

комп’ютері, планшеті, смартфоні). Перевагами такої форми організації 

навчання є те, що студент може отримати те завдання, яке відповідає його 

конкретним потребам. Рівень складності завдань можна змінювати залежно 

від рівня готовності студента до виконання. Тобто завдання можна 

персоналізувати. Студент може обрати той темп роботи з мультимедійною 

програмою, який відповідає його індивідуальному темпу  [45, с. 203–204]. 

Однак побутує й думка, що надмірна індивідуалізація навчання, спричинена 

ІКТ, обмежує живе  спілкування «викладач-студенти» та «студент-студенти», 

натомість замінюючи його комунікацією «студент-комп’ютер». 

Розглянемо особливості застосування ІКТ на лекціях, семінарах, під 

час організації самостійної роботи зі студентами суспільно-гуманітарного 

профілю, проведенні індивідуальних занять і консультацій. 

Можливості застосування ІКТ під час проведення академічної лекції, за 

класифікацією В. Ортинського  [132, с.219–220], представлено в табл. 1.3. 

Жанри мультимедіа (позиція 3) підібрано в співавторстві з Б. Наумовим [112, 

с.113–114]. 

Таблиця 1.3. 

Жанри мультимедіа на академічній лекції 

Вид лекції Дидактичні цілі Жанри мультимедіа 
1 2 3 

Вступна Формування первісного уявлення 
про навчальний предмет; орієнтація 
студентів на системну роботу 

Структурно-логічна 
блок-схема (таблиця) 

Інформаційна Пояснення студентам наукової 
інформації, яку потрібно осмислити 
й запам’ятати 

Динамічна таблиця 
(карта, блок-схема), 
відео, слайд-шоу 
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Продовж. табл. 1.3 

1 2 3 
Оглядова Систематизація наукових знань, 

що становлять науково-понятійну 
та концептуальну основу курсу 

Динамічна блок-схема, 
відеоролик  

Настановна Розкриття підходів, умов, 
принципів, форм, методів, 
особливостей діяльності студентів 

Динамічна блок-схема, 
відеоогляд навчальної 
літератури, інтерв’ю або 
відеонастанова фахівця 
певної галузі, що досяг 
успіху 

Підсумкова Підбиття підсумків із питань 
аналізування діяльності здобувачів 
вищої освіти; змісту глибини 
знань, що засвоїлися; умінь і 
навичок, які сформовані; 
висвітлення наукових проблем  

Відеопитування, 
динамічна блок-схема 
(таблиця, графік)  

Презентовані відповідності між видом лекції та жанрами мультимедіа 

не є усталеними. Швидкий розвиток ІКТ спричинює появу нових видів ОП 

ІКТ, що відкриває новий простір для творчого пошуку педагога. 

Найголовніше правило, яким потрібно керуватися викладачу-лектору при їх 

виборі, – доцільність використання, дотримання «золотої середини», адже 

«надмірне використання тих чи інших технологій може відволікати увагу 

студентів» [177, с.135]. 

З урахуванням структури навчального заняття (за В. Лозовою [93]) ми 

проаналізували особливості застосування ІКТ на його окремих дидактичних 

елементах: стимулювання до застосування ІКТ для досягнення навчальної 

мети (мотивація); спрямування дій студентів на практичне застосування 

попереднього досвіду за допомогою ІКТ (актуалізація опорних 

знань);візуалізація навчального матеріалу (підготовка до сприйняття теми); 

включення студентів у виконання завдань у режимі on-line (організація 

сприйняття навчального матеріалу); залучення здобувачів вищої освіти до 

ІКТ-обробки отриманої інформації (закріплення); контроль знань у режимі 

on-line або off-line (перевірка, оцінювання знань); залучення до створення 

освітнього продукту за допомогою ІКТ (домашнє завдання). 
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Принципово новою формою організації навчальної діяльності на 

навчальному занятті є ротації за станціями (інша назва – зона обертання). У 

науковій літературі [17; 91; 92] ротації за станціями описуються в контексті 

змішаного навчання. 

Суть ротацій за станціями полягає в такому: студенти пересуваються 

через фіксовані відрізки часу між різними місцями навчання в межах 

аудиторії для виконання навчальних завдань. Одне завдання передбачає 

навчальну діяльність у режимі on-line. Усі завдання виконуються аудиторно, 

і їх виконання («проходження станцій») є обов’язковим. Приклад дорожньої 

карти заняття за моделлю «ротації за станціями» представлено в дод. Л. 

Отже, для організації навчальної діяльності на занятті у формі ротацій 

за станціями необхідні з технічного боку доступ до мережі Інтернет і 

апаратні засоби ІКТ як канал доступу до Інтернету. 

З дидактичного боку ефективність застосування ротацій за станціями 

залежить від якості навчальних завдань, які повинні сприяти реалізації 

навчальних цілей відповідно до таксономії Блума [84] на таких рівнях 

організації мисленнєвих умінь студентів, як практичне застосування знань, 

здійснення аналізу й синтезу під час вирішення навчальних завдань, 

створення (формування власних суджень, створення власного продукту). 

Тому є можливим застосування ротацій за станціями при поєднанні на 

аудиторному занятті традиційного навчання й навчання в режимі on-line. 

Пояснимо, у чому переваги цієї форми організації навчальної 

діяльності студентів. Модель «ротації за станціями» вимагає застосування 

різних методів навчання, що сприяє виявленню й вибору для подальшого 

застосування в освітньому процесі тих методів, що сприяють підвищенню 

якості навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю. Зміна робочих 

зон для виконання навчальних завдань розширює сфери сприйняття 

студентами навчального матеріалу, оскільки, окрім  органів зору, слуху 

індивіда, включаються  його емоційна й моторна сфери. Пересування 

студентів між робочими зонами у свою чергу виконує  функцію фізхвилинки, 
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яка перешкоджає появі ризиків втомленості суглобів. Урізноманітнення видів 

навчальної діяльності забезпечує її активізацію. Виконання навчальних 

завдань у режимі on-line сприяє формуванню інформатичних умінь і навичок 

студентів суспільно-гуманітарного профілю. 

Зупинимося на застосуванні ІКТ під час організації самостійної роботи 

студентів суспільно-гуманітарного профілю, наданні їм консультацій, 

проведенні індивідуальних занять. 

Із бесід із викладачами кафедр всесвітньої історії та українознавства і 

лінгводидактики ХНПУ імені Г. С. Сковороди (16 осіб) було з’ясовано, що 

вони застосовують ІКТ для надання студентам необхідних консультацій.  

Так, із цією метою використовують електронну пошту та Viber 75,0% 

(12 осіб);  лише електронну пошту 25,0% (4). Під час проведення 

індивідуальних занять надають список літератури, корисних посилань в 

електронному форматі через електронний носій (USB-флеш-накопичувач). 

Неформальне інтернет-спілкування, інтерв’ю, особисті бесіди зі 

студентами ЗВО України, профіль навчання яких є суспільно-гуманітарний,  

засвідчують, що окремі викладачі залучають студентів до виконання завдань 

самостійної роботи за допомогою ІКТ. Так, під час бесіди зі студентами 

факультету слов’янських і германських мов Горлівського інституту 

іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(м. Бахмут) (2016 р.) з’ясовано, що викладачі пропонували їм виконання 

завдань самостійної роботи з використанням цифрових технологій, зокрема 

інсценівку, знімання й запис на електронний носій уривку твору І. Нечуя-

Левицького «На Кожум’яках».  

Під час виконання творчого завдання самостійної роботи за допомогою 

ІКТ студенти вступили в такі форми діалогу: 

− «текст-студент» – ознайомлення й осмислення тексту п’єси (комедії з 

міщанського побуту)  «На Кожум’яках»; 
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− «комп’ютер-студент» – вибір засобів ІКТ для реалізації творчого 

задуму (апаратних – для здійснення відеознімання й запису інсценівки, 

програмних – для обробки отриманих матеріалів); 

− поєднання діалогів «текст-студент» і «комп’ютер-студент» – 

інтерпретація обраного уривку; 

− «студент-студентська аудиторія» – презентація студентами результату 

виконання завдання самостійної роботи. 

Тож, застосування ІКТ у навчанні студентів суспільно-гуманітарного 

профілю вносить такі зміни у процес гуманітарного пізнання, як: поява нової 

форми діалогу, у якій комп’ютер або виступає у формі посередника, або (за 

умови створення продукту) сам є учасником діалогу «студент-комп’ютер»;  

розширення можливостей роботи з текстом. Тож, традиційний текст під час 

застосування ІКТ замінюється новим. У наведеному прикладі таким текстом 

стала інсценівка, у якій студенти відобразили своє уявлення про героїв твору. 

За влучним висловом Д. Лауриллард [219], комп’ютер може надати 

студентам інтерактивну альтернативу твору, бути формою активної участі в 

процесі будівництва знань.  

На підставі вивченої наукової літератури [21; 23; 34; 36; 45; 85; 116], 

особистих спостережень, міркувань щодо особливостей застосування ІКТ під 

час проведення лекцій, семінарів, консультацій, індивідуальних занять, 

організації самостійної роботи ми визначили зміни, які вносить застосування 

ІКТ у процес навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю: 

− поява необхідності реалізації, окрім цілей, зумовлених змістом 

навчального матеріалу, нових цілей (створення інформаційного середовища, 

спроможного забезпечити для студентів сприятливі умови навчання; 

формування навичок безпечного користування комп’ютером, а також 

інформаційними ресурсами Інтернету; підготовка студентів до 

життєдіяльності в насиченому ІКТ середовищі);  

− поява нових методів навчання, спрямованих на створення студентами 

за допомогою засобів ІКТ нового інтелектуального продукту; 
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− оновлення традиційних методів; 

− використання новітніх технічних засобів навчання; 

− виникнення нових форм проведення навчальних занять, таких, як 

відеолекції, відеоконференції, мережеві дискусії (диспути); 

− використання нових форм педагогічної взаємодії; 

− застосування якісно нового виду контролю знань – комп’ютерного 

тестування як у режимі on-line, так і в режимі of-line; 

− розширення можливостей здобуття інформації:  через освітні мережі й 

сайти (блоги), електронні бібліотеки й інші ресурси Інтернету.  

Застосування ІКТ у навчанні створює для студентів суспільно-

гуманітарного профілю нові стосунки зі знанням, сприяє забезпеченню 

максимальної продуктивності розв’язання навчальних цілей і задач. ІКТ 

можуть бути ефективним інструментом розваги й візуалізації, але сприяють 

підвищенню якості освіти лише тоді, коли, як зазначає Д. Лауриллард [219], 

використовуються для того, щоб надати студенту інструмент для розуміння, 

а не просто любительську книгу. 

Як технологічний процес, застосування ІКТ в освітньому процесі має 

підпорядковуватися виконанню певних правил і вимог, до яких ми відносимо 

такі, як доцільність, виконання санітарно-гігієнічних  рекомендацій. 

Доцільність полягає в спрямованості ІКТ на реалізацію дидактичної 

мети й узгодження їх застосування з іншими методами та прийомами  на 

навчальному занятті. Основним критерієм доцільності використання ІКТ є 

той рівень освіти, забезпеченню якому вони сприяють порівняно з іншими 

педагогічними технологіями. Уважаємо, застосування ІКТ  в освітньому 

процесі є доцільним тоді, коли воно спрямоване на розвиток студентів і 

формування в них нових компетенцій. 

Виконання санітарно-гігієнічних  рекомендацій до застосування ІКТ 

сприятиме зменшенню ризиків, пов’язаних із негативним впливом ІКТ на 

фізичне та психічне здоров’я учасників освітнього процесу: ураження 

електромагнітним випромінюванням низьких частот нервової, імунної, 
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ендокринної, статевої системи організму, погіршення зору, захворювання 

м’язів і суглобів, психічних розладів (стрес, депресія, відчуття порожнечі, 

роздратування, нервозність, пригніченість, розлади сну, агресивність).  

Найбільше ризиків пов’язують із надмірним віртуальним спілкуванням 

у соціальних мережах, яке витісняє бажання мислити, запам’ятовувати, 

критично оцінювати подану інформацію. Так, нідерландський професор 

П. Кирхнер провів дослідження, у якому брали участь 219 студентів віком від 

19 до 54 років. Науковець виявив, що оцінки студентів, які готуються до 

занять за комп’ютером, не від’єднуючись від соціальної мережі, у 

середньому на 20% нижчі за навчальні бали тих студентів, що не проводять 

час у Facebook [57]. 

Негативні впливи ІКТ у науковій літературі класифікують як: ті, що 

спричинені ЕМП; пов’язані з інтернет-залежністю або з надмірним 

відвідуванням соціальних мереж; викликані неякісними навчальними 

електронними ресурсами [111]. 

Ми проаналізували 58 робіт, зокрема презентації PowerPoint, розміщені 

користувачами для вільного доступу на освітянських сайтах (журнал 

«Всеосвіта», Освітній проект «На Урок», Форум педагогічних ідей «Урок») 

протягом 2016–2019 р. для навчання здобувачів вищої освіти,  щодо 

відповідності вимогам до навчальних електронних ресурсів.   Ми виявили, 

що є недоліки в 21 роботі (36,2%). Найбільш поширеними є такі: 

нагромадження текстової інформації; невідповідність розміру кеглів, шрифту 

санітарно-гігієнічним вимогам; неврахування психологічного впливу 

кольорів на здобувачів освіти; непродуманий добір аудіо-, відео-, 

фотоматеріалів; уживання на одному слайді різних кеглів і шрифтів (дод. М). 

Застосування комп’ютерної техніки як засобу ІКТ регламентується 

нормативними документами [29; 144; 145; 148; 155; 156]. Однак ці документи 

стосуються переважно закладів ЗЗСО, а подані в них рекомендації щодо 

застосування ІКТ в освітньому процесі студентів мають вікові обмеження – 
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16-18 років. Отже, наразі санітарно-гігієнічні вимоги щодо застосування ІКТ 

в освітньому процесі ЗВО відсутні  [111]. 

Зауважимо, що є нові вимоги до використання програмно-апаратних 

засобів у навчанні, однак вік найстаршої категорії, для якої вони розроблені, 

не перевищує 17 років. Відповідно до цього документа, безперервне 

користування здобувачами освіти гаджетами для вікової  категорії 16-17 

років не  повинно перевищувати 15 хв. [188].  

Упередження негативних впливів застосування ІКТ в освітньому 

процесі є важливим питанням сьогодення, адже здоров’я нації – це майбутнє 

держави. Здоровий психофізичний стан майбутніх випускників ЗВО 

позитивно впливає на якість отриманої освіти. Тому валеологічна підтримка 

всіх учасників освітнього процесу повинна бути  невід’ємною частиною 

застосування ІКТ. 

На основі узагальнення документів [29; 147; 149; 188] ми окреслили 

шляхи уникнення негативних впливів ІКТ на студентів суспільно-

гуманітарного профілю: контролювання стану й функціональних 

характеристик комп’ютерної техніки; регламентація безперервної роботи 

студентів із гаджетами; упровадження в освітній процес вправ для зору, 

суглобів, шиї; пауз відпочинку; формування здоров’язбережувального  

складника ІКТ-компетентності; здійснення міжпредметної інтеграції 

здоров’язбережувального змісту навчальних дисциплін; створення 

сприятливого психологічного клімату на навчальному занятті. 

Отже, ризики негативного впливу існують, але й уникнення їх є 

можливим. Тому відмовлятися від застосування ІКТ, тим паче ураховуючи 

величезний дидактичний потенціал ІКТ, є необачним.   

Ми навели приклад негативного впливу соціальних мереж (2.1, с.53), 

доречно буде навести й приклад їх позитивного впливу. Так, співробітники 

Массачусетського технологічного інституту з’ясували, що користувачі 

активно переймають нові звички, що стосуються здоров’я, у своїх друзів із 

соціальних мереж [57]. Стосовно цього нами в роботі [111] було зроблено 
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висновок щодо формування культури здоров’я студентів засобами 

соціальних мереж.  

У результаті аналізування педагогічних праць [3; 23; 36; 44; 51; 85; 116; 

136; 180; 191; 195] і власних висновків, отриманих унаслідок опрацювання 

наукової літератури, та спостережень за навчанням студентів історичного 

факультету й українського мовно-літературного факультету імені 

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди нами було 

виокремлено такі переваги застосування ІКТ в освітньому процесі: 

активізація навчально-пізнавальної діяльності; візуалізація навчальної 

інформації;  забезпечення інтеграційних процесів пізнання;  економне 

використання робочого часу; індивідуалізація й персоналізація навчання; 

координація навчальної діяльності за межами аудиторії;  мобілізація уваги 

студентів; моделювання й інтерпретація інформації про об’єкт, що 

вивчається; можливість побудови студентом індивідуальної освітньої 

траєкторії; можливість прогнозування результатів рішень, що прийнято на 

основі моделювання та взаємозв’язків об’єктів, явищ, процесів, що 

вивчаються; підвищення мотивації до навчання; розширення інформаційних 

потоків під час використання мережі Інтернет; якісно новий і зручний, як для 

викладача, так і для студента контроль знань; автоматизація окремих завдань. 

Водночас аналіз робіт [186; 191] із проблем застосування ІКТ у процесі 

навчання дозволив нам також визначити й низку недоліків, що можуть 

негативно позначитися на освітньому процесі: 

На технічному рівні вони спричинені недостатнім станом розробки 

апаратного та програмного забезпечення засобів ІКТ навчання (можливий 

збій програми; неможливість урахування суб’єктивної думки студента під 

час електронного контролю знань, оскільки оригінальна відповідь не 

передбачена програмою).  

На дидактичному рівні надмірне захоплення візуальними засобами 

відволікає від важливої інформації, що негативно позначається на якості 
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навчання, може спричинити перетворення розвивального навчання із 

застосуванням ІКТ на наочно-ілюстративний метод. 

Не можна не враховувати  переваги ІКТ в освіті, як не можна не 

звертати уваги на ті ризики, які вони можуть спричинити. Але технології, як 

сказав колись Білл Гейтс, це всього лише інструмент. Ніби продовжуючи 

крилатий вислів засновника корпорації Microsoft, українська дослідниця 

Ю. Буровицька [21, с.25] пояснює, що успіх упровадження ІКТ в освітній 

процес залежить не технічних засобів, якими користується викладач, а від 

способів їх використання.  

Зважаючи на розкриті в розділі потенційні можливості ІКТ, ми можемо 

стверджувати, що застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю має потужні важелі для підвищення якості їхнього 

навчання. 

Підсумуємо сказане. Ми розкрили можливості застосування ІКТ у 

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю; визначили 

мету, завдання, методи, засоби, інструменти процесу навчання із 

застосуванням ІКТ; назвали його переваги й недоліки. 
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1.3. Теоретичне обґрунтування дидактичних умов застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю 

 

Досягнення мети дослідження вимагає з’ясування суті поняття 

«дидактичні умови».  

В академічному тлумачному словнику української мови подано шість 

лексичних значень, у яких може вживатися слово «умови». Уважаємо 

доцільним зупинитися на чотирьох.  

Умови – 1)  обставини, необхідні для здійснення, створення, утворення 

чого-небудь або сприяння чомусь; 2) обставини, особливості реальної 

дійсності, за яких відбувається, здійснюється що-небудь; 3) правила, що 

існують або встановлені тією чи іншою галуззю життя для забезпечення 

нормальної роботи чого-небудь; 4) сукупність даних, положення, що лежать 

в основі чогось [25, с.1295]. 

Умови розглядаються в науковій літературі в різних ракурсах: 

філософському, психологічному, педагогічному, мовознавчому. 

Так, відповідно до філософського енциклопедичного словника, умова – 

це філософська категорія, у якій відбиваються універсальні відношення речі 

до тих факторів, що зумовлюють її виникнення й існування [184, с.482]. За 

філософською енциклопедією, умова – це сукупність об’єктів (речей, 

процесів, відносин), які необхідні для виникнення, існування або зміни 

даного об’єкту [186]. Тож, умови складають середовище, де виникає, існує й 

розвивається те чи інше явище або процес і поза яким вони не можуть 

існувати [там само]. Саме умови забезпечують перехід властивостей речей зі 

стану можливості в стан дійсності. 

Відповідно до словника в галузі психології, умови є сукупністю явищ 

зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на розвиток 

конкретного психічного явища [77, с. 206]. 
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Відповідно до словника термінів із загальної й соціальної педагогіки 

умови – це обставини, від яких що-небудь залежить [30, с.117]. Можна 

сказати, що вони обумовлюють розвиток  (а за відсутності – появу) явища, 

процесу. 

Ми проаналізували поняття «умови», описане в науковій довідковій 

літературі [1; 25; 30; 59; 170]. Незважаючи на різний підхід до розгляду 

сутності умов і різні знакові формулювання цієї дефініції, це поняття має 

спільні для всіх наук риси: у всіх представлених тлумаченням ключовими 

словами є «обставини», «положення», «правила», «особливості», а також  їх 

сукупність і відношень.  

Виокремлені лексеми також використані науковцями при 

обґрунтуванні змісту дефініції «дидактичні умови» (Ю. Бабанський [139], 

Т. Кулагіна [82], О. Малихін [114], Н. Усенко [186], А. Хуторський [196]).  

Так, Ю. Бабанський розуміє дидактичні умови як сукупність обставин, 

які роблять успішним перебіг навчального процесу [139, с.231].  

О. Малихін визначає дидактичні умови як «комплексну сукупність 

потенційно містких дидактичних ресурсів і вихідних положень, створення й 

реалізація яких сприятиме вдосконаленню процесу навчання з урахуванням 

постійно змінюваних вимог до якості отриманих знань, умінь і навичок, що у 

своїй структурно-функціональній єдності забезпечують формування 

необхідних компетенцій і компетентностей» [114, с.13–14].  

Н. Усенко пояснює дидактичні умови як сукупність об’єктивних 

можливостей змісту, форм, методів і матеріально-технічних факторів, що 

забезпечують розвиток особистості в умовах педагогічного процесу [186]. 

А. Хуторськой обґрунтовує дидактичні умови як сукупність факторів, 

компонентів навчального процесу, які сприяють забезпеченню успішності 

навчання [196, с.14]. 

Здійснивши компонентний аналіз термінологічних понять, наведених у 

роботах [82; 114; 139; 186;196], ми виокремили такі основні визначення 

дидактичних умов, як: обставини, які сприяють успішному перебігу 
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освітнього процесу; обставини освітнього процесу, які є підсумком 

цілеспрямованого відбору, конструювання, а також використання методів, 

прийомів і форм навчання; сукупність об’єктивних обставин, які враховують  

можливості змісту навчання, методів, прийомів, форм, і матеріальних 

можливостей, що забезпечують  їх практичне  здійснення.  

 У цілому погоджуючися з представленими визначеннями, ми 

розглядаємо дидактичні умови як сукупність взаємопов’язаних обставин, що 

сприяють ефективності освітнього процесу й забезпечують успішність 

навчання. Під обставинами ми розуміємо конструювання процесу навчання 

відповідно до мети; можливості змісту навчання; технології, методи та 

прийоми; дидактичні ресурси (програмно-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення) [100, с.166]. 

Зазначимо, що в низці робіт [20;159] ужито дефініцію «педагогічні 

умови». Так як  у дослідженні ми посилаємося також і на ці наукові доробки, 

пояснимо відмінності між поняттями «педагогічні умови» та «дидактичні 

умови».  

Т. Кулагіна визначає педагогічні умови й дидактичні умови як такі, що 

залежно від характеру здійснюваної діяльності є як пов’язаними, так і 

специфічними [82, с.158]. А. Литвин та О. Мацейко [89, с.44] уважають, що 

поняття «педагогічні умови» стосується всіх складових процесу навчання, 

виховання, розвитку, а тому  може вживатися стосовно цілісного освітнього 

процесу під час характеристики педагогічної системи або окремих її 

елементів. І. Зайцева [63], К. Касярум [71], до думки яких ми приєднуємося, 

розглядають дидактичні умови як різновид педагогічних умов. 

Ми проаналізували, які дидактичні/педагогічні умови визначалися 

авторами близьких за темою до нашого дослідження дисертацій (дод. Н).  

Аналіз робіт [20; 117; 136; 143; 159] виявив, що при визначенні 

сукупності дидактичних умов науковці зважали на тему, мету, завдання,  

предмет дослідження, а також на специфіку підготовки майбутнього фахівця. 
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У дослідженні ми розглядаємо дидактичні умови застосування ІКТ у 

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю як сукупність 

взаємопов’язаних обставин (мета, зміст,форми навчання, технології, методи 

та прийоми, дидактичні ресурси), що забезпечують успішний перебіг 

освітнього процесу із застосуванням ІКТ і  перешкоджають ризикам, які 

можуть бути ними спричинені. 

О. Малихін [114, с.14] уважає, що при визначенні дидактичних умов 

необхідно враховувати сучасні методологічні підходи, мету, завдання, 

предмет дослідження, особливості та специфіку підготовки майбутнього 

фахівця в освітньому середовищі вищої школи, внутрішні особливості 

феноменологічного поняття як складового багатокомпонентного явища. 

Ми погоджуємося з цим ствердженням, і, визначаючи дидактичні 

умови застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю, ураховуємо мету, завдання, особливості студентів 

суспільно-гуманітарного профілю, потенційні можливості ІКТ у процесі 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю, специфіку 

гуманітарного знання [105, с. 167]. 

Визначення першої дидактичної умови –  стимулювання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю до застосування ІКТ для реалізації цілей 

навчання –  ґрунтується на дослідженнях Г. Дейниченка [52], 

Я. Коломинського [75], А. Рейна [52], у яких позитивна мотивація 

розглядається як компенсатор недостатньої сформованості спеціальних 

знань, умінь, навичок, а будь-який вчинок пояснюється внутрішніми 

(мотиви) і зовнішніми (стимули) причинами.  

 На основі здійсненого теоретичного аналізу психолого-педагогічної 

літератури [13; 26; 52; 68; 73; 87; 163; 185] нами було визначено мотивацію 

як сукупність мотивів, спонукань, які визначають зміст, спрямованість, 

характер діяльності особистості, її поведінку.  

Ми припускаємо, що виникнення в студентів суспільно-гуманітарного 

профілю позитивних мотивів до застосування ІКТ у навчанні залежить від 
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таких факторів, як: можливість підвищення рівня досягнень із навчальної 

дисципліни; задоволення пізнавальних потреб; необхідність використання в 

майбутній професійній діяльності, що сприятиме конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців на сучасному ринку праці; прагнення отримати ґрунтовну 

фахову підготовку; соціальний запит на ІКТ-компетентного фахівця в умовах 

глобальної інформатизації суспільства. 

Із метою виявлення мотивів застосування ІКТ у навчанні студентами 

суспільно-гуманітарного профілю під час пілотного дослідження (2016 р.) ми 

провели діагностування студентів суспільно-гуманітарного профілю, у якому 

брали участь студенти I-IV курсів денного відділення історичного 

факультету, українського мовно-літературного факультету імені 

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (117 особи) ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди (рис.1.2). 

 
Рис. 1.2. Виявлення мотивів застосування ІКТ у навчанні в 

студентів суспільно-гуманітарного профілю (пілотне дослідження) 

Унаслідок застосування методики Б. Пашнєва (дод. П), адаптованої до 

нашого дослідження, ми виявили, що основним мотиватором до застосування 

ІКТ у навчанні для студентів суспільно-гуманітарного профілю є: соціальна 

значущість ІКТ (33,2%; 39 осіб);  особистий розвиток (29,9%; 35 осіб);  

спрямованість на оцінку (12,0%; 14 осіб); отримання знань (12,0%; 14 осіб);  

інтерес до ІКТ (6,0%; 7 осіб);  досягнення успіху (4,3%; 5 осіб); ґрунтовна 
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фахова підготовка  (2,6%; 3 особи). Водночас зовнішній примус не є 

мотиватором для жодного з респондентів із обох факультетів. 

Для уточнення отриманих результатів щодо мотивів застосування ІКТ 

у процесі навчання студентами суспільно-гуманітарного профілю ми провели 

ще одне опитування (дод. Р). Загальна кількість його учасників 117 осіб. 

На запитання «Чи відчуваєте Ви потребу в застосуванні ІКТ у 

навчанні?», відповіли, що так 94% (110 осіб) респондентів, ні – 6% (7 осіб). 

На запитання «Яку саме потребу в застосуванні ІКТ Ви відчуваєте?» 

відповіли: інформаційний пошук – 74,4% (87 осіб) учасників; візуалізація 

навчального матеріалу – 20,5% (24 особи); особистий розвиток – 5,1% 

(6 осіб). 

На запитання «Чим краще користуватися – друкованими матеріалами 

чи електронними ресурсами?» відповіли: друкованими матеріалами – 24,0% 

(28 осіб); електронними ресурсами – 61,5% (72 особи); і друкованими 

матеріалами, і електронними ресурсами – 14,5% (17 осіб). 

При цім, відповідаючи на запитання «Як часто Ви вдаєтеся до пошуку 

навчальної літератури в Інтернеті?», пояснили, що: регулярно здійснюють 

самостійний пошук навчальних матеріалів у мережі Інтернет 66,7% (78 осіб) 

респондентів; вдаються лише до пошуку тієї літератури, яка рекомендована 

викладачами 23,9% (28 осіб); хотіли, щоб їм надавали посилання на потрібне 

електронне джерело 9,4% (11 осіб) учасників опитування. 

Узагальнення відповідей студентів на запитання «Чи відомо Вам про 

негативний вплив ІКТ, Інтернету? Як цьому можна запобігти?» показало, що 

що усвідомлюють ризики – 82,1% (96 осіб); не вбачають для себе ніякої 

небезпеки – 17,9% (21 особа). При цьому мають уявлення, як запобігти 

ризикам 63,2% (74 особи), утрималися від відповіді на запитання 36,8% 

(43 особи) респондентів.  

На запитання «Чи покращиться взаємодія в навчальних цілях між 

викладачем і студентами за допомогою ІКТ?» відповіли «так» 56,4% (6 осі6). 

Респонденти зазначили, що взаємодія за допомогою ІКТ надасть можливість 
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отримувати від викладача своєчасну допомогу в навчанні – відповідь на 

незрозуміле запитання, пояснення алгоритму виконання самостійної роботи. 

Проте 29,9% (35) уважають, що така взаємодія не завжди буде успішною, 

тому що не всі викладачі володіють ІКТ. Узагалі заперечують перспективу 

взаємодії між викладачем і студентами за допомогою ІКТ 13,7% (16 осіб), 

оскільки це, на їх думку, позбавить «живого» спілкування.  

У результаті аналітичної обробки відповідей студентів суспільно-

гуманітарного профілю на запитання «Як Ви оцінюєте свій рівень володіння 

ІКТ? Які труднощі при роботі з комп’ютером у Вас виникають?» ми 

з’ясували,  що 100% (117 осіб) учасників опитування оцінюють свій рівень 

володіння ІКТ як достатній. Серед них не мають ніяких труднощів при 

користуванні комп’ютерною технікою 55,6% (65 осіб), відчувають їх час від 

часу, але долають самотужки 26,5% (31 особа), відчувають труднощі, але 

сподіваються їх подолати за допомогою викладачів 17,9% (21 особа) 

респондентів  

Здійснивши аналіз отриманих під час пілотного дослідження 

результатів, ми дійшли висновку, що мотиви застосування ІКТ у навчанні 

студентів суспільно-гуманітарного профілю є недостатньо сформованими. 

Студенти суспільно-гуманітарного профілю сприймають ІКТ переважно як 

засіб пошуку інформації, що свідчить про недостатність знань про 

можливості ІКТ у навчанні та майбутній професійній діяльності. Вони мають 

обмежене уявлення про комунікативну взаємодію між учасниками освітнього 

процесу за допомогою цих сучасних технологій  

Отже, діагностика з виявлення мотивів застосування ІКТ у навчанні за 

допомогою методики Б. Пашнєва, проведене опитування зафіксували, що 

мотиви в студентів суспільно-гуманітарного профілю застосування ІКТ у 

навчанні є недостатньо сформованими, що викликає необхідність 

стимулювання, спонукання до дії.  

Як зазначають учені Б. Блум [84], М. Кларин [72], В. Кухаренко [84] , 

правильно поставлені цілі навчання стимулюють до отримання результату. 
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В. Кухаренко [84] визначає ціль як опис очікуваних результатів. Науковець 

виділяє три складові мети:  виконання (що саме може зробити студент); 

умови (за яких умов студент може це зробити); критерії (як добре студент 

може він зробити це). Ціль сприятиме виникненню в студента потреби в 

отриманні результату, описаного в цілі, що мотивуватиме його до діяльності. 

Цілепокладання покликане викликати в студентів таку мотиваційну 

установку – «Мені це потрібно!»  

У роботі з інформаційними джерелами перед студентами суспільно-

гуманітарного профілю виникають такі цілі, як: називати події, явища, 

процеси (історичні, мовні, соціальні, політичні), характеризувати їх; 

пояснювати причини подій (вчинків історичних осіб, літературних героїв), 

роз’яснювати їх наслідки для країни (громадян, окремої особистості); 

перевіряти достовірність інформації; порівнювати різні джерела; аналізувати 

альтернативні погляди на проблему, робити висновки щодо ступеня 

об’єктивності автора, презентувати власну позицію стосовно предмета 

обговорення.  

Однак цілі навчання як очікувані результати не завжди досягаються 

традиційними методами та формами. Водночас стимулювання до 

застосування ІКТ у процесі навчання підвищує інтерес студентів суспільно-

гуманітарного профілю до опанування способів пошуку, збирання, 

структурування та продукування інформації, що сприятиме подоланню 

зазначених проблем і реалізації цілей навчання. Тому ІКТ є мотиватором 

спрямування дій студентів суспільно-гуманітарного профілю на досягнення 

цілей навчання. Мотивація пов’язана з емоційно-вольовою, емоційно-

чуттєвою сферою особистості. Задоволення потреб має для людини емоційну 

значущість, у межах якої розгортаються не тільки пасивно-емоційні процеси, 

але й актуальні мотиваційні процеси [56].  

Пробудженню емоційної сфери студентів й активізації дійових 

мотиваційних процесів сприятиме введення  в структуру навчального заняття 

ситуацій зацікавлення, вибору, порівняння, успіху, використання ігрових 



76 
 
технологій,  залучення студентів до оцінки корисності застосування ІКТ для 

вирішення навчальних завдань що сприятиме формуванню в студентів певної 

мотиваційної установки на застосування ІКТ [113].  

Зміст і мотиваційна установка до кожного методу та прийому 

узагальнено в табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Формування в студентів мотиваційної установки на застосування ІКТ  

Методи та прийоми Зміст Мотиваційна 
установка 

Використання 
ігрових технологій 

Залучення студентів до 
виконання інтерактивних вправ 
на LearningApps.org, Jigsaw 
Planet,  Puzzle It! 

«Це захопливо!» 

Зацікавлення Демонстрація,  
словесне заохочення 
 

«Я хочу це зробити!» 

Ситуація успіху Методична, емоційна підтримка «Я це зумію!» 
Ситуація 
порівняння 

Включення студентів у 
виконання завдань традиційним 
способом і демонстрація 
отриманого за допомогою 
засобів ІКТ продукту  

«Я зроблю це за 
допомогою ІКТ!» 

Ситуація вибору Можливість вибору студентами 
способу виконання завдання (з 
урахуванням їх реальних 
можливостей) 

«Я зроблю це за 
допомогою ІКТ 
краще!» 

Залучення студентів 
до оцінювання 
корисності 
застосування ІКТ 
для вирішення 
навчальних завдань 

Оцінка результатів, формування 
висновків щодо доцільності 
застосування ІКТ 

«Мені допомогли 
ІКТ!» 

Вивчення суспільних і гуманітарних наук невід’ємне від тексту. Проте 

аналіз наукових праць (О. Куліков [83], О. Михайличенко [119]) засвідчує, 

що існують проблеми в застосуванні ІКТ для роботи з текстом. Застосування 

ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю вливає 

на текст як об’єкт навчання, надає йому нових форм. У такому випадку текст 
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виступає тегами слів, плакатом, інтерактивною вправою, on-line-тестом (рис. 

1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Текст у гуманітарному пізнанні із застосуванням ІКТ 

Навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю роботи з текстом 

із застосуванням ІКТ обумовлено тим, що ці технології допомагають глибше 

розуміти зміст, структурувати текст, аналізувати, порівнювати різні 

інформаційні джерела для формування висновків, узагальнення й 

систематизації навчального матеріалу.  

Варіативність засобів ІКТ дозволяє використовувати їх для виконання 

різних операцій із текстом. Умовно-орієнтовані види робіт із текстом із 

застосуванням ІКТ наведені в табл.1.5. 

Таблиця 1.5 

Види роботи з текстом із застосуванням ІКТ 
 

Види текстів  
за родо-видовою 
класифікацією  

(І. Войцехівська, 
І. Міронова) 

Урахування специфіки 
навчання студентів 

суспільно-
гуманітарного профілю 

Застосування ІКТ у 
процесі навчання 

зазначених студентів 

1 2 3 
Тексти навчальної 
літератури (атласи, 
довідники, підручники, 
словники, енциклопедії, 
посібники, практикуми, 
довідкові путівники) 

Ознайомлення студентів 
із подіями, процесами, 
явищами (історичними, 
культурними, мовними,  
політичними, а також 
соціальними) 

Візуалізація понять 
(Rebus1), перекодування 
(PowerPoint, Prezi.com), 
групування (WordItOut), 
структурування 
(Coogle.it) 

Електронний 
письмовий текст 

On-line 
дискусія  

Коментування  
в мережі 

Плакат 

Презентація 

Відео 

Теги слів 

Інтерактивна 
вправа on-line 

Тести в 
режимі on-line 

Текст як  
об’єкт 

навчання 

Інтелект-карта 
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Продовж. 1.5 
1 2 3 

Оповідні джерела 
(літописи, хроніки, 
тексти конфесійної, 
політичної, художньої 
літератури, твори усної 
народної творчості 
(думи, історичні пісні, 
історичні балади, 
календарно-обрядові) 

«Занурення» в 
історичну епоху 
(літературний твір)  для 
формування в студентів 
ціннісно-особистісного, 
емоційного ставлення 
до гуманітарного 
навчального об’єкта 

Візуалізація змісту 
(перегляд фрагментів 
документальних, 
наукових, художніх 
фільмів), порівняння 
різних джерел в режимі 
on-line, узагальнення за 
допомогою Google Docs 

Джерела особистого 
походження (мемуари,  
(автобіографії, приватні 
листи, щоденники,  
некрологи, подорожні 
 нотатки, проповіді) 

«Зіткнення» з 
історичними постатями, 
учасниками та свідками 
подій (героями 
літературних творів) 

Інтерпретація змісту 
тексту (створення 
оповідей у Novie Maker, 
Pinnacle Studio), 
візуалізація  (перегляд 
відео) 

Документальні тексти 
(акти, довідки, звіти, 
ділові офіційні листи, 
судові, дипломатичні, 
законодавчі, розпорядчі 
документи) 

Зіставлення різних 
джерел, збір фактичного 
матеріалу з метою 
підтвердження або 
спростування 
публікації, ствердження 

Jзнайомлення з текстом, 
його аналіз, порівняння 
різних інформаційних 
джерел, пошук фактів, 
цитат у режимі on-line 

Тексти наукової 
літератури (анотації, 
архівні й бібліографічні 
описи, відгуки, статті, 
каталоги, дисертації, 
монографії, рецензії) 

Формування уявлення 
про альтернативні 
погляди на проблему, 
підготовка до участі в 
науковому дискурсі 

Схематизація (Excel, 
SmartArt у текстовому 
редакторі Word, Google 
Drawing, Visio Online) 
навчального матеріалу 

Масові джерела (тексти 
офіційної та неофіційної 
преси, форумів) 

Визначення 
об’єктивності або 
суб’єктивності  автора 

Перевірка достовірності 
інформації в режимі on-
line 

Тому другою дидактичною умовою визначено навчання студентів 

роботи з текстом із застосуванням ІКТ. 

  З огляду на вище сказане, є корисним звернення до зарубіжного 

досвіду застосування ІКТ у навчанні. Зупинимося на найцікавіших знахідках 

Дж. Данлеп [211], П. Лоуентала [211], Д. Лауриллард [219], Л. Плуман [219], 

Р. Лукін [219].  

Відеоорієнтація – короткий ролик тривалістю до 5 хв., який знайомить 

студентів зі змістом навчального курсу, характером навчальних завдань і 
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проєктів. Відеоорієнтації були запропоновані Дж. Данлеп і 

П. Лоуенталем [211] для дотримання принципу соціальної присутності під 

час on-line-навчання, але цей методичний прийом, із нашої точки зору, може 

цілком застосовуватися під час аудиторного навчання. Різновидом 

відеоорієнтацій є анонс наступного заняття, що, на відміну від 

відеоорієнтації, знайомить студентів не зі змістом цілого курсу, а дає 

уявлення про конкретну тему з цього курсу й містить не ключові його 

положення, а найцікавіші відомості. 

Названі об’єкти мультимедіа – відеоорієнтацію й анонс – ми 

розглядаємо, відповідно до вчення про гуманітарне знання, як текст. 

Уважаємо, ефективність застосування відеоорієнтацій, анонсів у процесі 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю залежить від контенту 

ОП ІКТ. Він повинен орієнтуватися на реалізацію когнітивної, розвивальної 

та ціннісно-орієнтаційних цілей навчання:  а) створити загальне уявлення про 

зміст навчального матеріалу, його практичну й особисту значущість для 

студентів; б) зацікавити їх, що спонукатиме до пошукової діяльності; 

в) викликати певні емоції, що забезпечуватиме ціннісно-емоційне ставлення 

до гуманітарного навчального об’єкта, який вивчається. У цілому це 

сприятиме глибшому розумінню й запам’ятовуванню навчального матеріалу. 

Розповідь. Багато уваги в напрацюваннях  зарубіжних науковців [211]  

приділяється розповіді. По-перще, вона є невід’ємною частиною ОП ІКТ як 

гіпертекст; по-друге, є звуковим супроводом мультимедіа; по-третє, 

«позакадровим» коментарем викладача. 

Розповідь забезпечує принциповий зв'язок між пізнанням і розумінням. 

Дослідники розрізняють розповідне керівництво  та розповідне будівництво. 

Розповідне керівництво (пізнання) містить елементи проєктування, воно є 

роз’ясненням. Розповідне будівництво (розуміння) є активним процесом 

смислових рішень, воно є постановкою проблеми, висунення ключового 

питання.  
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Розповідне керівництво допомагає в розв’язанні поставленої проблеми, 

розповідне будівництво спонукає до самостійного її вирішення. Розповідне 

керівництво й розповідне будівництво, реалізуючи різні дидактичні цілі, 

залишаються єдиним динамічним циклом, що забезпечує продуктивний 

досвід навчання [211, с.311].  

Отже, розповідь унаслідок застосування ІКТ переходить в інший 

формат – візуально-практичний. 

Використання цифрової музики для розширення сприйняття 

студентами змісту навчального контенту. Дж. Данлеп і П. Лоуентал [211] 

розглядають потенціал музики в якості навчального інструмента для 

гуманізації, персоналізації, активізації навчального середовища й досвіду, що 

сприяє виникненню позитивних почуттів й асоціацій у студентів, залучає їх 

до концептуального навчання й будівництва знань. Прикладом слугує 

випадок, коли прослуховування музики Моцарта допомогло студентам краще 

виконати завдання. У ЗМІ цей експеримент отримав назву «Ефект Моцарта». 

Дорослі учні в Південній Африці, які прослухали інструментальну музику 

під час інтенсивного курсу англійської мови, мали переваги в її опануванні.  

Інше дослідження довело, що інструментальна музика надихає 

студентів на написання письмових робіт. Однак проведені когнітивним 

психологом Ричардом Майером [там само] дослідження засвідчили, що 

використання неактуальної фонової музики й звуків у мультимедійних 

презентаціях призводить до зниження успішності студентів. Отже, музичний 

супровід є ефективним за умови його погодження з навчальним контентом.   

Цікавим нововведенням, яке запропонували Дж. Данлеп і 

П. Лоуентал [там само], є залучення студентів до створення музикальних 

кліпів за темою курсів. Взаємодія студент-контент включає студентів у 

мультисенсорне навчання та забезпечує подальшу підтримку опанування 

знань та створення внутрішніх зв’язків у їх межах. Уважаємо, такий вид 

діяльності сприяє розвитку асоціативного мислення студентів, творчому 

самовираженню, забезпечує позитивний  емоційно-вольовий  досвід. 
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Використання мультимедіа. У роботах [211; 219] науковці 

запропонували залучати студентів до створення власних цифрових оповідей, 

які дозволяють узагальнювати матеріал заняття чи теми, ілюструвати власне 

розуміння того, наскільки теорія придатна до застосування її у професійній  

діяльності, надавати можливість творчо висловити свої ідеї та перспективи 

привабливим і виразним способом. 

На нашу думку, досвід зарубіжних фахівців застосування ІКТ у вищій 

освіті може бути використаний в освітньому процесі ЗВО України з 

урахуванням особливостей національної системи освіти, типу ЗВО, профілю 

навчання студентів. Необхідно пам’ятати, застосовуючи на практиці будь-яку 

найцікавішу та найпривабливішу ідею, що її цінність у сприянні підвищенню 

якості знань, а не в тому, що вона є сучасною та модною. Отже, педагогічний 

пошук повинен бути націлений не на те, де можна застосовувати інновацію, а 

на те, як це може допомогти в досягненні дидактичної цілі [103, с.134–137]. 

Описаний зарубіжний досвід може бути корисним й у підборі е-

контенту до навчальних занять і створенні навчальних завдань із 

застосуванням ІКТ.  

Одним із таких завдань є розв’язування відеозадач, що містять фактичні 

помилки, суперечливі відомості, матеріали, які можуть спровокувати 

дискусію. Фактично відеозадачі є моделюванням ситуації зіткнення нових 

знань і отриманих раніше. Відеозадачу можна розглядати й під іншим 

кутом – як імітацію реальної дійсності, тобто e-контент візуалізує ситуацію з 

життя, яка може трапитися, наприклад, у майбутній педагогічній діяльності. 

 Уважаємо доречним навести приклад. Е-контентом для відеозадачі ми 

взяли художній фільм «Клуб «Сніданок» (інша назва «Клуб вихідного дня», 

оригінальна назва – The Breakfast Club, 1985, режисер Джон Х’юз. URL : 

http://moviestape.net/katalog_filmiv/drama/6691-klub-snidanok.html). Уривки з 

кінострічки як відеозадача можуть бути розглянуті на заняттях із вікової 

психології в контексті визначення різних типів поведінки підлітків, 

http://moviestape.net/katalog_filmiv/drama/6691-klub-snidanok.html
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педагогіки – для аналізу комунікативної взаємодії викладача з учнями, 

соціології – у контексті аналізу молодіжних субкультур 1980 рр. 

Основою для відеозадачі можуть стати навіть матеріали 

мультиплікамаційних фільмів. За приклад може слугувати уривок із 

мальованого мультфільму «Вовка в тридев’ятому царстві», епізод «Василини 

пояснюють Вовці розв’язання задачі» (режисер Б. Степанцев, 1965, URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=7B9_iSxObo8), який може бути 

запропонований студентам на навчальному занятті з педагогіки при розгляді 

методів навчання.  

Робота з текстом передбачає формування в студентів суспільно-

гуманітарного профілю усвідомлене розуміння його змісту та вміння 

створювати власне судження, що може досягатися під час їх особистої участі 

в диспуті/або дискусії.  

Майбутня професійна діяльність студентів суспільно-гуманітарного 

профілю є діяльністю, яка передбачає як безпосередній, так і 

опосередкований вплив на людину. Тож, уміння вести диспут, дискусію, 

дебати є  однією з найважливіших компетентностей для студентів, які 

здобувають освіту за суспільно-гуманітарним напрямом навчання. 

Успішний досвід формування навичок ведення публічного диспуту за 

всі роки свого існування накопичила Києво-Могилянська академія, при 

цьому витоки його знаходимо у XVII-XVIII століттях. Головна мета навчання 

в Могилянці була спрямована на розвиток вільної особистості, що 

усвідомлювала б свою цінність і гідність, а це неможливо без уміння 

переконливо відстоювати власну думку.  

Р. Заборовський [74], надаючи особливого значення саме публічним 

диспутам, у написаній ним інструкції «Закони Києво-Могилянської академії» 

у одному з 22 пунктів, наголошуючи на їх користі, доводив, що диспути не 

тільки сприяють засвоєнню знань, але й готують майбутніх громадян. Варто 

прислухатися до цієї поради, адже в процесі проведення диспуту в студентів 

формуються такі важливі для фахівця суспільно-гуманітарного профілю 

https://www.youtube.com/watch?v=7B9_iSxObo8
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компетентності, як здатність до інтелектуальної комунікації, уміння 

використовувати художньо-виражальні засоби рідної мови для відстоювання 

власної думки, уміння вільно оперувати фактами. 

Матеріалом для проведення диспуту на занятті може бути відео, зміст 

аналітичної статті, розташованої в мережі, обговорення якоїсь події в 

суспільно-політичному житті країни чи педагогічних інновацій. Він може 

бути як заздалегідь запланованим, так і виникнути стихійно під час перебігу 

навчального заняття. В окремих випадках проведення диспуту/або дискусії 

може бути перенесено на площину соціальної мережі.  

Так, наприклад, на занятті з методики навчання історії зі студентами 

ІІІ курсу історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди під час 

обговорення доцільності застосування ІКТ при навчанні історії виникла 

стихійна дискусія. Наведемо фрагмент заняття. Викладач запропонував 

студентам розв’язати таку ситуацію: «Під час уроку всі учні виконують 

навчальне завдання. Раптом Ви помічаєте, що один із них блукає теренами 

Інтернету і його «мандри» аж ніяк не стосуються уроку. Надішліть 

порушнику SMS, яке б зацікавило його та примусило приєднатися до 

навчальної діяльності. Не можна погрожувати негативною оцінкою чи 

викликом батьків до школи. Як ви вважаєте, чи є така реакція вчителя на дії 

учня дієвою? Поясніть свою думку». 

Запитання спричинило бурхливе обговорення, унаслідок якого виникло 

дві групи – ті, які підтримували запропонований викладачем прийом, і ті, які 

його категорично заперечували. Один зі студентів (Д. П.) продовжив 

обговорення ситуації з викладачем у соціальній мережі Google+ після 

завершення заняття (дод. С). 

Під час пілотного дослідження (2016 р.) із метою отримання інформації 

про вміння студентів суспільно-гуманітарного профілю працювати з 

текстами за допомогою ІКТ (користування сайтами) ми провели анкетування 

відкритої форми (117 осіб). Респондентам запропонували відповісти на три 

запитання (дод. Т). 
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У процесі обробки відповідей, отриманих на запитання «Потрібну для 

навчання інформацію Ви зазвичай знаходите за допомогою пошуковика 

(Google) чи на тематичних сайтах?», виявили, що студенти: знаходять 

рекомендовану викладачем літературу за назвою й автором за допомогою 

пошуковика 24,8% (29 осіб); знаходять потрібну інформацію за темою 

семінару, самостійної чи реферативної (курсової) роботи за допомогою 

пошуковика 51,3% (60 осіб); користуються як пошуковиком, так і пошуком 

на певному сайті 23,9% (28 осіб). 

На запитання «Якщо Ви користуєтеся певними сайтами, будь-ласка, 

укажіть їх» відповіли  74,4% (87 осіб). Водночас  25,6% (30 осіб) не назвали 

жодного тематичного сайту. При цьому респонденти з І-ІІ курсів назвали такі 

сайти:  

«Нurtom – торрент-толока»; «Все для студента»; «СтудопедіЯ»; «Історія 

Стародавнього Риму»; «Бібліотека Гумер – гуманітарні науки». Студенти з 

ІІІ-V курсів назвали такі сайти: «Бібліотека Гумер – гуманітарні науки»; 

«WWW.ISTMIRA.COM»; «Нurtom – торрент-толока»; «Бібліотека історичної 

інформації»; «Бібліотека Михайла Грачова»; «Бібліотека ХРОНОСа»; «Все 

для студента»; «СтудопедіЯ»; «ACADEMIA».   

На запитання «Чи Ви перевіряєте достовірність представленої в мережі 

інформації?» студенти відповіли, що так – 44,4% (52 особи); ні – 24,8% 

(29 осіб); вдаються до цього за певних обставин (помітили помилку, 

інформація викликала сумнів) 30,8% (36 осіб).  

Відповідаючи на запитання, як саме вони перевіряють достовірність 

представленої в мережі інформації, студенти написали, що порівнюють різні 

джерела; звертаються за роз’ясненням до третіх осіб (викладачів, 

однокурсників, інших користувачів мережі); перевіряють надійність сайту, на 

якому розміщено статтю; читають коментарі та відгуки про сайт. 

У результаті проведеного аналізування результатів анкетування 

відкритої форми ми дійшли висновків, що студенти суспільно-гуманітарного 

http://www.istmira.com/
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профілю користуються тематичними сайтами недостатньо повно, не завжди 

перевіряють їх надійність, що може негативно позначитися на якості їх знань. 

Організація мобільного зворотного зв’язку між викладачем і 

студентами, між студентами за допомогою ІКТ як третя дидактична умова   

полягає в тому, що  зворотний зв’язок є тим компонентом процесу навчання, 

який здатний забезпечити навчальними матеріалами студентів, а також їхню 

комунікативну взаємодію з викладачем (Г. Москалик [124], 

В Сергеєва [166]). Мобільний зв'язок між викладачем і студентами, між 

студентами залежить від мети комунікації; ступеню готовності студентів і 

викладача до неї; комунікативної ситуації, що передбачає чіткість і точність 

цілей взаємодії; актуальності й цінності навчальної інформації для студентів; 

ступеню адаптації взаємодії до умов навчання; включення в діяльність усіх 

учасників процесу навчання. 

Завдяки ІКТ відбувається процес обміну інформацією між суб’єктами, 

що передбачає формування ними повідомлення, передавання й осмислення 

його;  звітування студентів про результат розв’язання навчального завдання в 

режимі on-line або off-line. Ефективність організації мобільного зворотного 

зв’язку між викладачем і студентами, між студентами забезпечуються такими 

засобами ІКТ, як блог викладача, QR-коди, Nearpod. Ці мережні засоби є 

посередниками між суб’єктами інтерактивного діалогу на занятті. Тож 

виникають нові суб’єктно-об’єктні комунікативні канали, де апаратні, 

мережні, програмні засоби є об’єктами: «викладач – засіб ІКТ – студенти – 

викладач», «викладач – засіб ІКТ – студенти –  засіб ІКТ». Відповідно до 

цього форма звітування про результат є суб’єктно-суб’єктною (пряма 

комунікація) та програмно-суб’єктною (опосередкована взаємодія). 

Розглянемо як об’єкт комунікативної взаємодії блог викладача. 

До кожного семінарського заняття викладач готує певний 

інформаційний пакет: мапи, тексти історичних джерел, аналітичних статей 

(для студентів філологічного факультету – розвідок із мовознавства, теорії 

літератури, літературно-критичних статей), графіки, діаграми, ілюстративний 
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матеріал, і перед ним постає питання, як забезпечити доступ студентів до цих 

підібраних інформаційних ресурсів. Швидкий і легкий доступ до них якраз і 

може надати блог.  

Наповнення блогу потрібними для заняття дидактичними матеріалами 

позбавить викладача та студентів від певних матеріальних витрат. За 

розрахунками студентів, витрати трафіку під час користування мобільним 

Інтернетом у навчальних цілях є меншими порівняно з витратами на 

роздрукування матеріалів до семінарського заняття. 

Після проведення заняття в студентів залишається можливість 

переглянути матеріали до семінарського заняття за певною темою, 

наприклад, під час підготовки до заліку, іспиту, що сприятиме підвищенню 

якості їх знань. 

Блог є провідником до навчальних завдань у режимі on-line, наприклад, 

таких, як тестування за допомогою Google Forms, виконання вправ  

LearningApps.org, редагування текстових документів, розташованих на 

Google Диску. Звернення до заздалегідь розміщених на блозі навчальних 

матеріалів і URL-адрес значно економить робочий час на набір посилання та 

їх інформаційний пошук.  

Функціонування комунікативного ланцюга «викладач – блог –  

студенти» здійснюється через виконання послідовних дій учасниками 

освітнього процесу: створення віртуального освітнього майданчика; підбір 

або/і створення викладачем е-контенту; наповнення ним блогу; спрямування 

дій студентів на блог викладача та здійснення ними навчальної діяльності в 

режимі on-line; представлення студентами результатів виконання завдання в 

усній або письмовій формі, у режимі on-line або off-line, презентацією 

власного ОП ІКТ 

Тема кожного нового допису в блозі (події) – це тема семінарського 

заняття, зміст записів – навчальний е-контент/або посилання на нього, тобто 

блог є хмарним сховищем  для дидактичних ресурсів [113, с.46–47].  
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Отже, блог – це той інструмент викладача, що забезпечує комунікацію  

між учасниками освітнього процесу в інформаційному просторі й 

опосередковану візуальну комунікацію, підтримує навчальну діяльність 

студентів у режимі on-line, є каналом швидкого та зручного отримання 

доступу до дидактичних ресурсів безпосередньо на семінарському занятті. 

Порівняно новим засобом ІКТ є QR-коди – двомірні коди, що 

дозволяють зашифрувати 7089 цифр, 4296 символів, 1817 ієрогліфів. 

Основною їх перевагою є легке розпізнавання інформації непрофесійним 

обладнанням, яке сканує  [33, с.145].  

Сферою використання QR-кодів у процесі навчання є забезпечення 

доступу до допоміжних додатків (гіперпосилання на мультимедійні джерела 

та ресурси) при супроводі лекції презентацією; розміщення в підручниках, 

посібниках додаткової інформації; інформаційні повідомлення (наприклад, 

розклад занять); ідентифікація студентів у віртуальному кабінеті бібліотеки, 

дистанційного курсу; розміщення в якості додатків до навчальних об’єктів 

(на частинах механізмів, схемах, анатомічних об’єктах, картах); 

використання в навчальних завданнях (для поточного контролю знань); 

супровід квестів; оформлення запитань у дидактичних кросвордах; створення 

студентами власних портфоліо, резюме, анотацій, візитівок; розміщення 

контактної інформації на бейджиках учасників освітнього процесу, 

різноманітних заходів, зокрема конференцій [33; 124].  

Ми розглядаємо QR-коди передусім як посередника в доступі до 

інформації, яка є основою для виконання студентами навчальних завдань. 

QR-коди є тим об’єктом взаємодії, який у комунікативному ланцюжку 

забезпечує зберігання (кодування) та передавання (декодування) інформації.  

Цей мережевий засіб ІКТ не потребує ні інформатичних навичок 

(кодування зводиться до введення до потрібної комірки тексту або URl-

адреси, а декодування – до наведення камери смартфона на код); ні 

економічних витрат (користування сервісами для кодування є безкоштовним, 

оскільки QR-коди не були ліцензовані); ні часових затрат (на створення 1 
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коду/ або на його декодування витрачається менше, аніж 1хв.). Окрім 

зберігання текстових даних і гіперпосилань, швидкості їх створення та 

розпізнавання, стійкості до пошкодження, відтворюваності на будь-якій 

поверхні, QR-коди мають ще одну корисну для навчання властивість – 

зчитування невеликих за розміром текстів незалежно від Інтернету. Отже, 

використання QR-кодів на занятті створює новий комунікативний канал: 

викладач – QR-коди – студенти.  

В. Сергеєва [166, с.59] виділяє такі три основні функції взаємодії 

«педагог – учні»: конструктивну, допоміжну та власне комунікативну. 

Узявши за основу запропоновану дослідницею структуру взаємодії в системі 

формування особистості, ми пояснимо, у чому полягають функції 

комунікативної взаємодії «викладач – QR-коди – студенти», а саме: 

конструктивна – мотивування студентів до виконання навчального завдання, 

пояснення його сутності; допоміжна – забезпечення технічної підтримки 

навчальної діяльності; власне комунікативна – надання студентам потрібної 

навчальної інформації. 

Тому дидактичне призначення QR-кодів у процесі організації 

комунікативної взаємодії полягає в забезпеченні доступу студентів до 

інформаційних ресурсів у цікавому для них форматі [98; 113]. 

Розглянемо особливості організації комунікативної взаємодії й 

мобільного зворотного зв’язку між викладачем і студентами, між студентами 

за допомогою такого мережевого засобу, як Nearpod. Це – навчальна on-line 

платформа, яка дозволяє створювати інтерактивні презентації та 

застосовувати їх для синхронної взаємодії зі студентами на навчальному 

занятті за допомогою мобільних пристроїв. 

 За версією Центру навчання й ефективності технологій (Centre for 

Learning and Performance), засновницею якого є Джейн Харт,  Nearpod 

входить до списку 200 найкращих сучасних інтерактивних інструментів 

навчання. За оцінкою експертів EdTech 2018 років, Nearpod посідає 1-е місце 

в списку 68 найкращих on-line-інструментів для вчителя, тоді як інша подібна 
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платформа Pear Deck у цьому ж списку лише на 40-ому місці.  В асортименті 

Nearpod 19 функцій, із яких 12 – безкоштовні (дод. Р). У цьому питанні 

безкоштовна версія Pear Deck дещо обмежена. Наприклад,  кожне питання 

для студентів викладачеві потрібно проговорювати.  

Опишемо переваги цього мережевого засобу. 

Легкість у створенні контенту досягається підказками, щоправда 

англійською мовою. Однак формат такий, що, за словами Н. Кривко [79], 

зміст можна зрозуміти інтуїтивно. 

Є можливим використання ресурсів, які вже існують: імпортувати вже 

готові файли PowerPoint у  Nearpod у якості основи для нової сесії. 

Для участі в сесії не потрібні акаунт і реєстрація на платформі. 

Достатньо лише перейти за посиланням nearpod.com. Це  значно економить 

час і робить Nearpod більш привабливим для користувачів.  

Синхронність дій викладача та студентів забезпечується через 

налаштування потрібної функції. Студенти отримують пароль на входження 

на платформу, уводять свої прізвища, імена у відповідну комірку. Слайди 

перемикає викладач. Відбувається одночасна взаємодія всіх учасників 

віртуальної сесії. 

Сесія може проходити у двох режимах: як у реальному часі в аудиторії, 

так і в режимі дистанційного навчання.  

Nearpod  характеризується багатофункціональністю. Характерним для 

цієї навчальної on-line-платформи є широкий формат навчальних завдань: 

робота над інтерактивним презентаційним матеріалом; відповіді на запитання 

з варіантами вибору однієї правильної відповіді або декількох; відповіді за 

малюнком; бланкові запитання (робота з текстом); відповіді на відкриті 

запитання; відповіді на запитання з варіантами «так» і «ні»; співпраця з 

іншими студентами; «малювання». 

Мобільність зворотного зв’язку проявляється в тому, що вже під час 

самого заняття викладач бачить, хто зі студентів виконав завдання, а хто ні, 

яким є результат виконання – правильним чи неправильним. Студенти не 
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можуть не поміченими для викладача вийти з сесії для пошуку в мережі 

відповіді та ін., узагалі від’єднатися від неї.  

Звітність автоматизована. Після сесії викладач отримує звіт із даними 

про кількість учасників, час їх входу на платформу, кількісний і якісний 

аналіз виконання навчальних завдань (групою, окремим студентом). 

Хоча платна версія має більше можливостей для організації навчальної 

діяльності on-line, безкоштовна версія  Nearpod може цілком задовольнити 

освітянські потреби [106, c.130–131]. Порівняльний аналіз платної та 

безкоштовної версій Nearpod представлено в дод. У. 

Ще одним аргументом на користь платформи Nearpod є економне 

використання Інтернет-трафіку. Наприклад, при користуванні мобільним 

Інтернетом 3G студент на участь у сесії тривалістю  20 хв. і контентом, який 

містить: 1) 5 слайдів із текстовим і графічним матеріалом (Slide); 

2) 8 тестових завдань з одиничним (7) і множинним (1) вибором варіанту 

правильної відповіді (Quiz); 2-х питань відкритої форми (Open Ended 

Question); 3)  відео тривалістю  1:08 (Video)  витрачає менше, аніж 0, 009 ГБ, 

5 % заряду [113; с.58]. 

З урахуванням санітарно-гігієнічних вимог до застосування ІКТ в 

освітньому процесі тривалість сесії на навчальній платформі  Nearpod має 

коливатися від 10 хв. (І семестр І курсу) до 25 хв. (IV курс). Це запобігатиме  

появі втомленості в студентів (очей, суглобів), уникненню одноманітності у 

виконанні завдань, небезпечної ризиком зниження мотивації в навчанні.  

Платформа Nearpod може бути застосована на окремих етапах заняття 

або на їх поєднанні, охоплювати найбільший за часовими рамками етап 

навчального заняття – організацію сприйняття навчального матеріалу. 

Ураховуючи її універсальність, одна й та ж його функція може бути 

використана на будь-якому етапі. Змінюються лише мета й навчальний 

контент. Так, дидактичні можливості навчальної платформи Nearpod 

дозволяють проводити такі сесії:  1) засвоєння знань; 2) відпрацювання вмінь 

і навичок; 3) диспути; 4) контролю й корекції знань. 
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Ми проаналізували функціональні можливості платформи Nearpod 

відповідно до дидактичних елементів навчального заняття (за 

В. Лозовою [93]). Результати аналітичної роботи занесли в таблицю 1.6. 

Таблиця 1.6 

Використання Nearpod на різних етапах семінарського заняття 

Дидактичний елемент 
заняття (за В. Лозовою) 

Функції Nearpod Цілі застосування 

   
Організаційний елемент Draw it (малювання) Сконцентрувати увагу 

студентів на виконанні 
навчальних завдань. 
Забезпечити психологічне 
налаштування на заняття 
(вправа «Очікування») 

Постановка мети Slide Повідомити студентам цілі 
навчальних завдань 

Мотивація мети Nearpod 3d, Video   Сформулювати проблему, 
питання, які мають бути 
вирішені у процесі 
виконанні навчальних 
завдань 
Зацікавити навчальним 
матеріалом 
Довести значущість для 
студентів 

Актуалізація опорних 
знань 

Collaborate 
(спільна діяльність)  

Актуалізувати опорні 
знання студентів (прийоми 
«Мозковий штурм», «Коло 
ідей», «Дошка рішень») 

Підготовка до 
сприйняття навчального 
матеріалу 

Slideshow, Video, 
Audio 

Ознайомити студентів зі 
змістом навчальних 
завдань. 
Стимулювати їх виконання 

Організація сприйняття 
навчального матеріалу 

Slide, Nearpod 3d, 
Video, Audio, Sway, 
Draw it 

Формувати навчально-
інтелектуальні вміння та 
навички 

Закріплення Collaborate Створити умови для 
практичного застосування 
знань, умінь і навичок 

Перевірка, оцінювання 
знань 

Open Ended 
Question, Poll, Quiz  

Перевірити якість 
засвоєння студентами  
навчального матеріалу 
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Продовж. табл. 1.6 

1 2 3 

Домашнє завдання Slide Проінструктувати 
студентів щодо 
характеру самостійної 
роботи та способів її 
виконання 

Функція Simulation призначена для застосування на предметах 

природничо-математичного циклу, тому в таблиці відсутня [113, с.60]. 

Застосування блогу, QR-кодів, платформи Nearpod потребують 

технічної підтримки, покриття Інтернетом. Для з’ясування можливості 

застосування мобільних пристроїв і мобільного Інтернету в навчальних 

цілях, виявлення ставлення до цього студентів суспільно-гуманітарного 

профілю ми провели анонімне опитування (2016 р.), у якому брали участь 

117 осіб (дод. Ф). Опитувальник складався із семи запитань. Ми умовно 

поділили їх на три групи: 1 група – користування мобільним Інтернетом; 

2 група – сфера використання мобільного Інтернету; 3 група – оцінка 

студентами перспективи навчання із застосуванням мобільних пристроїв. 

На запитання 1, чи є респондент постійним користувачем мобільного 

Інтернету, відповіли «так» 94,0% (110 осіб), «ні» – 6,0% (7 осіб).  

Запитання 2-6 виявили, що переглядають новини з мобільного 

пристрою 91,5% (107 осіб) респондентів, не переглядають 8,5% (10 осіб). 

Застосовують Viber, заходять на свою сторінку в соціальній мережі 

94,0% (11 осіб), не застосовують 6,0% (7 осіб).  

Користуються електронною поштою з мобільного пристрою 66,7% 

(78 осіб), не користуються 33,3% (39 осіб). Використовують свій мобільний 

пристрій для навчання (читання, обмін пов’язаними з навчанням 

повідомленнями з одногрупниками) 84,6% (99 осіб), не використовують 

15,4% (18 осіб).  

Запитання 7 передбачало відповідь на запитання «На Вашу думку, 

застосування мобільних пристроїв на заняттях з навчальною метою: 



93 
 
а) сприятиме покращенню навчання; б) заважатиме в навчанні; в)  труднощі у 

виборі варіанта відповіді». Ми узагальнили відповіді студентів. Так, 

уважають, що застосування мобільних пристроїв на заняттях сприятиме 

підвищенню навчанню 55,6% (65 осіб) респондентів; заважатиме в навчанні 

25,6% (30 осіб); надали власний варіант відповіді  18,8% (22 особи) учасників 

опитування.  

Відповіді студентів візуалізувати на рис. 1.4. 

 
Рис. 1.4. Користування мобільним Інтернетом 

Отже, користування мобільним Інтернетом є звичним для студентів. 

Водночас ставлення студентів до застосування мобільних пристроїв, 

Інтернету не є однозначним.  

Ми теоретично обґрунтували дидактичні умови застосування ІКТ у 

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю: стимулювання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю до застосування ІКТ для 

реалізації цілей навчання; навчання студентів роботи з текстом із 

застосуванням ІКТ; організація мобільного зворотного зв’язку між 

викладачем і студентами, між студентами за допомогою ІКТ. 

На грунті здійсненої аналітичної роботи в параграфах 1.1, 1.2, 1.3 

розділу 1ми розробили схему реалізації дидактичних умов застосування ІКТ 

в процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю.  

Для унаочнення схема представлена на рис. 1.5. 

 



 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5.   Схема реалізації дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання

мотивування інтересу до навчання; поглиблення пізнання навчального матеріалу; формування вмінь презентувати 
глибину самостійно сформованих суджень, iнформатичних умінь і навичок, у тому числі безпечного користування 
електронними засобами 

Організація мобільного зворотного зв’язку 
між викладачем і студентами, між 

студентами за допомогою ІКТ 
 

Забезпечення реалізації дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю 
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Суть процесу  навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю: мета, завдання, функції, методи, форми 

Засоби:  
апаратні, мережеві  

програмні 

Результат: сформовані професійні компетентності студентів суспільно-гуманітарного профілю відповідно до кваліфікації 

Мета застосування ІКТ – підвищення якості навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю 
 

Завдання застосування 
ІКТ у навчанні:  

Принципи застосування 
ІКТ у процесі навчання 

Стимулювання студентів 
суспільно-гуманітарного профілю до  

застосування ІКТ для реалізації цілей навчання 

 
Навчання студентів  

роботи з текстом із застосуванням ІКТ 

Словесне заохочення, демонстрація,ігрові 
вправи   LearningApps.org, Rebus1, Puzzle It!, 
оцінка студентами їх корисності в навчанні 

 

Виконання завдань із QR-кодами, 
проходження  навчальних сесій на 

платформі Nearpod, тестування on-line 

Соціальне замовлення на фахівців суспільно-гуманітарного профілю, що здійснюють неупереджений аналіз подій у всіх сферах життя людини, 
сприяють вирішенню міжособистісних, політичних, міжетнічних, конфесійних конфліктів, виховують загальнолюдські й національні цінності 

Форми: фронтальна, групова, 
індивідуальна, ротації за 
станціями, Web-квести 

 

Дидактичні: фундаментальності, демократизму 
гуманізму, інтеграції, історизму, національної 

спрямованості, культурологічності 

Методи навчання із застосуванням ІКТ:  
за характером роботи з інформацією, за способом 
забезпечення комунікації, за способом організації 

зворотного зв’язку 

Дидактичні умови застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю 

Розроблення й виконання завдань, які потребують 
перегляду відео, фільмування, створення  інтелект-

карт, робота з текстом on-line  

Критерії та показники якості навчання із застосуванням ІКТ: мотиваційний (розуміння прикладної значущості ІКТ), когнітивний (глибина 
пізнання навчального матеріалу), діяльнісний (уміння застосовувати ІКТ у роботі з текстом); рівні якості навчання (високий, середній, низький) 

    

Зміст навчання із застосуванням ІКТ: 
фахові знання, уміння, навички; 
інформатичні вміння, навички; 

творчий підхід до застосування ІКТ 
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Специфічні: діалоговий режим роботи з  комп’ютером, 
інтегрованість з іншими програмними продуктами,  
гнучкість процесу зміни даних і постановки завдань 
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Висновки до розділу 1 

 

За допомогою текстуального вивчення нормативних освітніх 

документів уточнено поняття «студенти суспільно-гуманітарного профілю». 

На основі здійсненого аналізу наукової літератури (С. Вітвицька, В. Лозова, 

В. Ортинський) з’ясовано суть процесу навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю (мету, завдання, функції, методи навчання й 

організаційні форми).  

Доведено, що ІКТ є педагогічною технологією. Розкрито потенційні 

можливості  застосування ІКТ у  процесі навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю. Визначено мету, завдання, принципи, методи, 

форми, засоби навчання із застосуванням ІКТ. Проаналізовано результати 

пілотного дослідження, що виявило, які проблеми існують в процесі 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю: труднощі, пов’язані зі 

швидким пошуком інформації, самостійним підбором потрібної літератури, 

обмеженим уявленням про способи обробки та представлення навчального 

матеріалу. 

Уточнено дидактичні умови застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю як сукупність  взаємопов’язаних 

обставин, що забезпечують успішний перебіг навчального процесу із 

застосуванням ІКТ і  перешкоджають ризикам, що можуть бути ними 

спричинені.  

Теоретично обґрунтовано дидактичні умови застосування ІКТ у 

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю: стимулювання 

застосування ІКТ для реалізації цілей навчання; урахування специфіки 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю (застосування ІКТ на 

прикладі роботи з текстом); організація мобільного зворотного зв’язку між 

викладачем і студентами за допомогою ІКТ.  

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора: [1], [2], [3], 

[4], [6], [7], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17] [18], [19], [20] [23], [25]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ  

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  

СТУДЕНТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

У розділі розкрито основні питання організації та проведення 

експериментальної роботи; описано реалізацію дидактичних умов 

застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного 

профілю; здійснено аналіз результатів педагогічного експерименту. 

 

2.1. Організація та проведення педагогічного експерименту 

Протягом 2015-2018 років було проведено педагогічний експеримент, 

мета якого полягала в перевірці ефективності дидактичних умов 

застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного 

профілю. Відповідно до мети дослідження й зумовлених нею завдань було 

розроблено експериментальну програму. Вона передбачала три 

взаємопов’язаних етапи: теоретичний, пошуковий, експериментально-

оціночний.  

Теоретичний етап (жовтень-грудень 2015 р.) був спрямований на 

вивчення нормативно-правової бази, аналіз стану розробленості в науковій 

літературі досліджуваної проблеми, висунення гіпотези наукового пошуку, 

розкриття науково-понятійного апарату дисертаційної роботи. 

На пошуковому етапі (січень-серпень 2016 р.) визначено мету та 

завдання констатувального, формувального й контрольного етапів 

педагогічного експерименту, кількісний і якісний склад його учасників; 

розроблено інструментарій експериментально-дослідної роботи; підібрано 

методики діагностики основних показників якості навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю. 
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На експериментально-оціночному етапі (2016-2018 р.) відбувався 

педагогічний експеримент, який дозволив перевірити гіпотезу дослідження 

стосовно ефективності дидактичних умов застосування ІКТ у процесі 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю; сформулювати 

висновки й визначити перспективи подальшої роботи. 

Педагогічний експеримент проводився на кафедрі всесвітньої історії 

історичного факультету та на кафедрі українознавства і лінгводидактики 

українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Експериментальною роботою 

були охоплені 188 студентів історичного факультету спеціальності 014 

«Середня освіта (Історія)» та 261 студент українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка спеціальності 014 «Середня 

освіта (Українська мова і література)»  і 035 «Філологія», які здобувають 

освіту на денному відділенні за освітнім рівнем «бакалавр». Із них було 

сформовано експериментальні групи Е (244) та контрольні групи К (205). 

Охоплення експериментальною роботою студентів із І по IV курс 

дозволило вести спостереження за опануванням ІКТ, а також застосуванням 

їх у навчанні різними віковими категоріями, що відрізняються 

психологічними новоутвореннями, властивими певним періодам 

студентського віку.  

На першому курсі першочерговим завданням для особистості, 

учорашнього абітурієнта, є адаптація до студентського життя. Поведінка 

студентів-першокурсників характеризується високим ступенем конформізму. 

Другий курс є періодом найбільш напруженої навчальної діяльності для 

студентів, оскільки вони  долучаються до всіх форми навчання та виховання. 

Саме в цей час відбувається формування їх запитів і потреб, які пов’язані з 

навчанням. Процес пристосування студентів до нового навчального 

середовища є фактично завершеним. Третій курс є початком спеціалізації, 

зміцнення інтересу до наукової роботи, поглиблення професійних інтересів. 

Форми становлення особистості на III році навчання у закладах вищої освіти 
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визначаються їх спеціалізацією. Студенти IV курсу характеризуються 

інтенсивним пошуком більш раціональних шляхів і форм спеціальної 

підготовки. Типовим для четвертокурсників є переоцінка ними цінностей і 

мотиваційних установок [11, с. 15–16]. 

Експериментальна робота проводилася в процесі навчання таких 

навчальних дисциплін, як «Історія Стародавнього Сходу», «Історія 

слов’янських народів», «Історія Стародавньої Греції та Риму», «Історія 

західних і південних слов’ян в кінці XVIII – XX ст.», «Історія середніх віків», 

«Нова історія країн Європи і Америки (друга половина XVII ст. – 1870 р.)», 

«Нова історія країн Азії та Африки (XVIII – початок XX ст.)», «Новітня 

історія країн Азії та Африки (1918 – 2016 рр.)», «Методика навчання історії», 

«Основи наукових досліджень» на історичному факультеті ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, а також «Українська мова за професійним спрямуванням», 

«Практика перекладу», «Методика навчання української мови в закладах 

загальної середньої освіти», «Редагування навчальних видань», 

«Етнолінгвістика», «Текстознавство» на українському мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Вибір навчальних дисциплін не є випадковим. Вивчення історичних 

дисциплін є особливо значущим в умовах сучасної суспільно-політичної 

ситуації в Україні, оскільки вивчення історії насамперед передбачає 

формування вміння критично мислити, установлювати причинно-наслідкові 

зв’язки, здійснювати узагальнення, робити висновки.  

Уважаємо за необхідне обґрунтувати також вибір таких дисциплін, як 

«Методика навчання історії», «Методика навчання української мови в 

закладах загальної середньої освіти». По-перше, під час вивчення цих курсів 

відбувалася не тільки інтеграція знань, умінь і навичок з історичних 

дисциплін в методику навчання історії та з філологічних дисциплін у 

методику навчання української мови, але й інтеграція інформатичних умінь і 

навичок. По-друге, знання методики навчання передбачає вміння 

застосування ІКТ у майбутній професійній діяльності. Окрім цього, 
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необхідно зазначити, що вибір таких навчальних дисциплін, як «Методика 

навчання історії», «Методика навчання української мови в закладах загальної 

середньої освіти» набуває особливої значущості в ракурсі реформування 

шкільної освіти та побудови нової української школи.  

Вибір такої навчальної дисципліни, як «Основи наукових досліджень» 

викликаний загальною тенденцією інформатизації всіх сфер життєдіяльності 

людини, у тому числі й наукової. Тому значущості набувають вміння 

використовувати здобутки сучасних ІКТ у наукових розробках. 

Застосування ІКТ у процесі викладання «Української мови за 

професійним спрямуванням», «Практики перекладу», «Редагування 

навчальних видань», «Етнолінгвістики», «Текстознавства» дозволить 

урізноманітнити роботу з текстом. 

Отже, рекомендації щодо виконання дидактичних умов застосування 

ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю 

матимуть широке практичне втілення. 

У процесі експериментальної роботи використовувалися такі методи: 

Педагогічне спостереження, що здійснювалося за  процесом навчання 

студентів історичного факультету й українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, а також за застосуванням ІКТ 

студентами суспільно-гуманітарного профілю в навчанні. 

Вивчення продуктів діяльності студентів (конспектів, індивідуальних 

завдань, рефератів, есе, курсових робіт, звітів педагогічної практики) із 

метою виявлення міцності, повноти та глибини знань з обраних фахових 

дисциплін і рівня сформованості навичок застосування ІКТ у навчанні. 

Вивчення суджень студентів суспільно-гуманітарного профілю, що 

отримувалися внаслідок застосування асоціативно-проєктної методики [12], 

для з’ясування особистої значущості ІКТ для респондентів, а також їх 

умотивованості до застосування ІКТ у навчанні. 

Аналіз професійних ситуацій, що сприяв визначенню в студентів 

суспільно-гуманітарного профілю рівня сформованості інформатичних знань 
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і навичок, виявленню вміння практичного застосування ІКТ для вирішення 

професійних питань (дод. Х). 

Педагогічне тестування, яке проводилося з метою: 1) оцінки знань із 

фахових навчальних дисциплін; 2) оцінювання студентами навчальних занять 

із застосуванням ІКТ.  Форми тестування – бланкова й у режимі on-line.  

Анкетування студентів, спрямоване на: 1) виявлення ставлення до 

застосування в освітньому процесі Web-сайтів; 2) з’ясування можливості 

застосування на аудиторних заняттях девайсів для виконання навчальних 

завдань у режимі on-line; 3) виявлення рівня сформованості в студентів 

інформатичних умінь і навичок на констатувальному та формувальному 

етапах педагогічного експерименту.  

Анкетування викладачів, спрямоване на виявлення їх ставлення  до 

застосування в освітньому процесі мобільних пристроїв для реалізації 

дидактичних цілей; анкетування викладачів тих навчальних дисциплін, у 

процесі навчання яких здійснювалася експериментальна робота  з метою 

оцінювання ними ефективності застосування ІКТ на семінарських заняттях. 

Бесіди з викладачами з метою виявлення: 1) ставлення до ІКТ; 

2) уявлення про можливості застосування ІКТ у викладацькій діяльності. 

Бесіди  зі студентами з метою визначення їх цілей, ціннісних орієнтацій і 

мотивів застосування ІКТ у навчанні. 

Опитування студентів щодо розуміння  ними сутності ІКТ, їх уявлення 

про можливості цих технологій для освіти, з’ясування труднощів, які 

виникають у студентів при застосуванні ІКТ у навчанні. 

Інтерв’ю з викладачами кафедри інформатики ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди з метою з’ясування стану забезпечення університету 

комп’ютерною технікою.  

На відміну від анкетування, опитування, бесіди й інтерв’ю відбувалися 

за принципом випадкового відбору учасників педагогічного експерименту. 

Порівняльний аналіз відповідей респондентів, одержаних під час 
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використання різних методів педагогічного дослідження, сприяв отриманню 

більш об’єктивних даних.  

Метод реєстрування використовувався для обліку реальних затрат 

робочого часу на виконання студентами навчальних завдань on-line.  

Обробка кількісних даних здійснювалася за допомогою методів 

математичної статистики (метод Пірсона). Розрахунки здійснювали за 

допомогою програми Microsoft Excel. 

Проведення повноцінного дослідження вимагало визначення критеріїв і 

показників якості навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю. Ми 

уточнили такі критерії якості навчання, як: 1) мотиваційний; 2) когнітивний; 

3) діяльнісний. Уважаємо доцільним обґрунтувати визначені критерії.  

Ефективність застосування ІКТ у процесі навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю залежить насамперед від їх 

умотивованості, тобто від наявності тих психологічних утворень, які 

зумовлюють прийняття студентами рішення щодо застосовування ІКТ у 

навчальній діяльності. Саме тому нами був визначений мотиваційний 

критерій якості навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю. 

Зважаючи на специфіку навчання студентів суспільно-гуманітарного 

профілю, у якості показника мотиваційного критерію ми обрали розуміння 

прикладної значущості ІКТ  для роботи з текстами.  

Розуміння є поясненням, обґрунтуванням студентом власних дій, тобто 

розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з текстом полягає в 

поясненні, для чого потрібно застосовувати ІКТ для роботи з текстом, як 

треба їх застосовувати, якого результату він очікує.  

Рівні якості навчання визначаються ступенем обґрунтованості, 

повнотою пояснень цілей і дій стосовно застосування ІКТ для роботи з 

текстом: високий, середній, низький. 

Низький рівень розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з 

текстами. Інтерес до ІКТ обмежується соціальними мережами 

(комп’ютерними іграми). Прагнення опанувати ІКТ і застосовувати їх у 
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навчанні є позитивним, але пасивним. У роботі з текстами студент віддає 

перевагу традиційним способам обробки інформації. Знання про засоби ІКТ, 

які допомагають у роботі з текстами, поверхові. Необхідна постійна 

стимуляція до застосування ІКТ у навчанні. 

Середній рівень розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з 

текстами. Зростання інтересу до ІКТ. Спостерігається прагнення оволодівати 

ІКТ і застосовувати їх у роботі з текстом. Студент усвідомлює практичну 

цінність ІКТ, однак цілісна картина їх застосування в навчанні в нього ще 

відсутня.  

Високий рівень розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з 

текстами. Стійкий інтерес до ІКТ. Позитивна ціннісна орієнтація на навчання 

з їх застосуванням. Активне опанування різних способів обробки інформації. 

Ґрунтовне пояснення переваг ІКТ над традиційними способами роботи з 

текстами. 

Основним завданням вищої  школи є забезпечення студентів знаннями, 

необхідними для здійснення їх професійної діяльності, тому вважаємо за 

необхідне визначити когнітивний критерій. За показник когнітивного 

критерію якості навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю обрали 

глибину пізнання навчального матеріалу (фахові знання з навчальних 

дисциплін). 

Під знаннями з фахових дисциплін у межах нашого педагогічного 

експерименту ми розуміємо результат засвоєння студентами матеріалу, що 

підтверджується практичними вміннями й навичками, визначеними 

робочими програмами (дод.). 

Аналіз робочих програм з «Історії Стародавнього Сходу», «Історії 

слов’янських народів», «Історії Стародавньої Греції та Риму»,  «Історії 

західних і південних слов’ян в кінці XVIII – XX ст.», «Історії середніх віків», 

«Нової історії країн Європи і Америки (друга половина XVII ст. – 1870 р.)», 

«Нової історії країн Азії та Африки (XVII – початок ХХ ст.)», «Новітньої 

історії країн Азії та Африки (1918– 2016 рр.)», «Методики навчання історії», 
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«Основ наукових досліджень», а також з «Української мови за професійним 

спрямуванням», «Практики перекладу», «Методики навчання української 

мови в закладах загальної середньої освіти», «Редагування навчальних 

видань», «Текстознавство» дозволив визначити спільні вимоги до знань, 

умінь і навичок студентів із цих фахових дисциплін. Цьому сприяло 

окреслення навчально-інтелектуальних умінь і навичок: критичний аналіз 

подій (явищ); установлення причинно-наслідкових зв’язків; окреслення й 

розв’язання проблеми; з’ясування передумови та чинників виникнення 

певних процесів і явищ; уміння робити висновки й узагальнення; 

користування додатковою літературою; застосування теоретичних знань для 

розв’язання практичних завдань. 

Глибина пізнання навчального матеріалу характеризується кількістю 

усвідомлених істотних зв’язків між елементами знання [2]. Чим істотніші ці 

зв’язки, тим більше глибина знань. Ми погоджуємося з В. Костіною [1, с. 96], 

на думку якої глибина знань виявляється за кількістю можливих зв’язків, що 

студент виділяє в навчальному матеріалі.  

Для визначення показника пізнання навчального матеріалу ми 

скористалися формулою, розробленою дослідницею: 

𝑘𝑘𝑔𝑔 = ∑𝑁𝑁4
∑𝑁𝑁5

  (2.1), 

де 𝑘𝑘𝑔𝑔- коефіцієнт глибини знань; 𝑁𝑁4 – кількість зв’язків, виявлених 

студентом; 𝑁𝑁5 – кількість наявних зв’язків. За абсолютний показник взяли 

𝑘𝑘𝑔𝑔= 1. Рівні якості навчання визначали за методикою В. Костіної [1,с.98], 

адаптованою до нашого дослідження. Так, якщо  0,76 ≤ 𝑘𝑘𝑔𝑔 ≤ 1, то це 

свідчить про високий рівень глибини пізнання навчального матеріалу. Якщо 

 0,50 ≤ 𝑘𝑘𝑔𝑔 ≤ 0, 75, то рівень глибини пізнання навчального матеріалу є 

середнім. Якщо  0,0 ≤ 𝑘𝑘𝑔𝑔 ≤ 0, 49, то рівень глибини пізнання навчального 

матеріалу є низьким. 

Важливим критерієм якості навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю є діяльнісний критерій, який характеризує уміння й 
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навички застосовування ІКТ для практичного вирішення навчальних і 

професійних завдань.  До них ми віднесли  такі навчально-інформаційні 

вміння й навички: інформаційний пошук у мережі Інтернет текстових, 

графічних і відео- матеріалів, пов’язаних із навчальною діяльністю, у т. ч. і 

науково-дослідною роботою; збирання, обробка, збереження, захист 

інформації й обмін нею;  робота з файлами та папками на локальному 

комп’ютері; створення акаунта; створення віртуальних закладок і нотаток, 

Web-міксів, власних електронних ресурсів; робота з електронною поштою. 

Сформованість означених умінь і навичок у студентів суспільно-

гуманітарного профілю забезпечує вміння застосовувати ІКТ у роботі з 

текстами. 

Рівні сформованості вміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами 

визначали за такими характеристиками: 

Низький рівень вміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами. Знання з 

інформатики здебільшого поверхові, інтуїтивні. Інформаційний пошук у 

мережі має ситуативний характер. Відбувається користування електронною 

поштою, у т. ч. і в начальних цілях.  Студент працює в текстовому редакторі, 

створює стандартні електронні продукти (презентації PowerPoint). Потреба в 

інструктуванні, наданні алгоритму роботи. При виконанні завдань із 

застосуванням ІКТ спостерігається невпевненість у діях. 

Середній рівень вміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами. 

Інформатичні знання, уміння, навички,  що є базовими, дозволяють 

працювати в Microsoft Office, вирішувати практичні задачі в типових 

ситуаціях. Спостерігається позитивна спрямованість на результат. Під час 

виконання завдань, що передбачають використання програмного 

забезпечення текстового та візуального контенту, а також on-line, 

допускаються помилки, які частково виправляються самостійно. 

Високий рівень вміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами. 

Інформатичні знання характеризуються оперативністю. Вирішення 

практичних задач, пов’язаних з ІКТ, відбувається як у стандартних, так і в 
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нестандартних ситуаціях. Під час  роботи з текстами труднощів не виникає. 

Корекція поодиноких помилок здійснюється самостійно. 

Узагальнену характеристику критеріїв і показників якості навчання 

представили в дод. Т. 

Мета констатувального етапу педагогічного експерименту полягала в 

з’ясуванні вихідних даних щодо якості навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю. Реалізація мети констатувального етапу 

експериментальної роботи передбачала вирішення низки завдань: 

− сформувати експериментальні (Е) і контрольні групи (К); 

− уточнити критерії й показники якості навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю; 

− виявити рівень фахових знань, навчально-інтелектуальних, 

спеціальних, навчально-організаційних, навчально-інформаційних умінь і 

навичок.  

Із метою виявлення стану забезпечення комп’ютерною технікою ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди та покриття освітнього закладу Інтернетом ми провели 

інтерв’ю з викладачем кафедри інформаційних технологій 

В. В. Москаленком, кандидатом фізико-математичних наук, 

доцентом (дод. Ц).  

Аналітична обробка інтерв’ю дозволила дійти висновку, що технічне 

забезпечення ЗВО є недостатнім. В університеті є встановлені навчальні 

комп’ютерні класи, однак їх кількість менша за кількість факультетів. 

Заняття в них проводять переважно з інформатичних дисциплін. Кількість 

мультимедійних класів також менша за кількість факультетів в університеті. 

Позитивним є те, що освітній заклад має підключення до Інтернет-мережі, а 

на всіх факультетах існує зона Wi-Fi, радіус покриття якої  

розповсюджується на всі навчальні аудиторії, хоча якість покриття не завжди 

задовольняє користувацькі потреби.  

Респондент зазначив, що викладачі консультуються з працівниками 

кафедри інформаційних технологій щодо застосування ІКТ в освітньому 
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процесі: роботи електронної пошти, забезпечення зв’язку, створення 

презентацій. На думку В. В. Москаленка, рівень застосування ІКТ в 

освітньому процесі вищої школи залежить передусім від умотивованості 

викладачів. Тому є  необхідною розробка методичних рекомендацій щодо 

практичної реалізації дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю. 

Спостереження за процесом навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю під час відвідування лекцій і семінарів підтвердили, 

що викладачі історичного факультету й українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка застосовують на заняттях ІКТ, 

хоча обмежуються здебільшого презентаціями PowerPoint як візуалізацією 

навчального матеріалу. В індивідуальних бесідах вони пояснили, що через 

недостатнє забезпечення освітнього закладу комп’ютерною технікою не 

мають можливості робити це на кожному занятті. 

Зважаючи на той факт, що на історичному факультеті й на 

українському мовно-літературному факультеті імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди є покриття Інтернетом, ми 

висуваємо припущення про можливість поєднання на аудиторному занятті 

традиційного навчання й навчання on-line. Ураховуючи також, що швидкість 

Інтернету може не задовольняти користувацькі потреби, ми розглядаємо 

можливість залучення студентів до використання на семінарському занятті їх 

мобільного Інтернету.  

Для підтвердження результатів стосовно можливості застосування на 

аудиторних заняттях девайсів для виконання навчальних завдань on-line, 

ставлення студентів суспільно-гуманітарного профілю до використання 

мобільного Інтернету для навчання, отриманих під час пілотного 

дослідження, ми провели анкетування «Мобільні пристрої в навчанні» 

(дод. Ш). 

Аналіз анкет студентів бакалаврату історичного факультету ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди дозволив з’ясувати, що є постійними користувачами 
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мобільного Інтернету 78,7% (148 осіб); користуються ним час від часу 11,2% 

(21 осіб); удаються до цього дуже рідко 8,0% (15 осіб); ніколи не 

користувалися Інтернетом за допомогою мобільного пристрою 2,1% 

(4 особи).  

Аналізування анкет студентів українського мовно-літературного 

факультету Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди виявило, 

що є постійними користувачами мобільного Інтернету 77,8% (203 особи); 

роблять це час від часу 9,2% (24 особи); удаються до цього дуже рідко також 

9,2% (24 особи); узагалі не користуються мобільним Інтернетом 3,8% 

(10 осіб) (рис. 2.1). 

 
Рис. 2.1. Користування мобільним Інтернетом студентами бакалаврату 

Студенти історичного факультету зізналися, що 8,0% (15 осіб) із них 

постійно користуються мобільним Інтернетом під час лекцій і семінарів; 

77,1% (145 осіб) роблять це лише за необхідності; у 4,8% (9 осіб) випадки 

користування мобільним Інтернетом на навчальних заняттях трапляються 

дуже рідко; 2,1% (4 особи) ніколи не вдавалися до цього; 8,0 % (15 осіб) 

вибрали свій варіант відповіді на питання.  

Серед студентів українського мовно-літературного факультету імені 

Г. Ф. Квітки-Основ’яненка постійно користуються мобільним Інтернетом на 

навчальних заняттях 1,9% (5 осіб); вдаються до цього лише за необхідності 

65,1% (170 осіб); роблять це дуже рідко 11,9% (31 особа); ніколи не 
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користуються 17,3% (45 осіб), обрали власний варіант відповіді 3,8% 

(10 осіб)  (рис. 2.2).  

 
Рис. 2.2. Користування мобільним Інтернетом на лекціях і семінарах 

Аналіз відповідей студентів історичного факультету ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди стосовно можливості виконання на аудиторних 

заняттях навчальних завдань у режимі on-line за допомогою власних девайсів 

і мобільного Інтернету дозволив з’ясувати, що  виконають такі завдання 

80,8% (152 особи), оскільки вважають їх цікавими для себе; 5,9% (11 осіб) 

робитимуть це через відповідальне ставлення до навчання; 4,3% (8 осіб) – 

якщо це робитимуть інші студенти; 2,1% (4 особи) – не заперечують 

навчальну діяльність on-line, але не вважають її на занятті потрібною; 6,9% 

(13) – не дали однозначної відповіді на запитання. Студентів, які негативно 

ставляться до навчальної діяльності on-line на аудиторних заняттях, не було 

виявлено. 

  При аналізуванні відповідей студентів бакалаврату українського 

мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди стосовно навчальної діяльності в режимі on-line на 

семінарському занятті було виявлено, що виконають навчальне завдання в 

режимі on-line, бо їм це цікаво 77,0% (201 особа); робитимуть це через 

відповідальність за власне навчання 7,3% (19 осіб); прислухаються до думки 

більшості студентів та зроблять, як вони 3,8% (10 осіб); не заперечують 
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навчальну діяльність у режимі on-line на семінарському занятті, але не 

вважають її потрібною 5,0% (13 осіб); відмовилися б від виконання 3,1% 

(8 осіб); утрималися від однозначної відповіді 3,8% (10 осіб).  

Результати анкетування проілюстровано на рис. 2.3. 

 
Рис. 2.3. Ставлення студентів до виконання завдань у режимі on-line 

Отже, студенти переважно із зацікавленням поставилися до 

перспективи виконання навчальних завдань у режимі on-line за допомогою 

власних девайсів і позитивно сприймають упровадження елементів 

мобільного навчання на аудиторних заняттях.   

Думки ж викладачів  стосовно застосування мобільних пристроїв на 

навчальних заняттях не є одностайними. Це підтверджують результати, 

отримані під час проведення анкетування, індивідуальних бесід. 

Анкета «Мобільні пристрої на навчальних заняттях», орієнтовна на 

викладачів, була розміщена на блозі автора дослідження «Пошук» (дод. Щ). 

Відкритість доступу до анкети припускає імовірність, що участь у ній брали 

як запрошені до анонімного анкетування особи, так і зацікавлені випадкові 

відвідувачі блогу. Усього участь в анкетуванні взяли 117 осіб. Найбільш 

активними були викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін, що 

пояснюється тематикою блогу. Їх кількість склала 76,9% (90 осіб) від загалу. 

Викладачі природничо-математичних дисциплін склали 11,1% (13 осіб) від 

загальної кількості інтернет-респондентів, дисциплін у галузі «мистецтво» – 

12,0% (14 осіб). 
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Уважають доцільним застосування мобільних пристроїв на навчальних 

заняттях 61,5% (72 особи); допускають інколи їх використання 29,1% 

(34 особи); заперечують застосування мобільних пристроїв на аудиторному 

занятті 9,4% (11 осіб). Отже, більшість анонімних учасників інтернет-

анкетування підтримують застосування мобільних пристроїв на аудиторних 

заняттях у навчальних цілях, однак значною є й кількість респондентів, що з 

обережністю поставилися до такої перспективи. 

Відповіли, що для підвищення якості викладання на занятті є 

необхідними комп’ютерна техніка та доступ до мережі Інтернет 49,4% 

(58 осіб); тільки комп’ютерна техніка 39,3% (46); якісне покриття Інтернетом 

11,1% (13 осіб). Отримані результати засвідчили, що викладачі підвищення 

якості викладання пов’язують усе ж таки із застосуванням інтернет-

технологій. 

Результати on-line анкетування викладачів проілюстровано в дод. Ю. 

Опитування викладачів кафедри всесвітньої історії та кафедри 

українознавства і лінгводидактики ХНПУ імені Г. С. Сковороди (16 осіб) ми 

провели традиційним способом. Мета опитування –  виявлення їх ставлення 

до застосування технології  BYOD на лекціях і семінарах. Висловили 

занепокоєння щодо вірогідності нецільового використання студентами 

девайсів на заняттях, оскільки фактично неможливо перевірити, який саме 

ресурс переглядається, 100% респондентів (16 осіб). Водночас було 

з’ясовано, що 31,2% (5 осіб) дозволяють студентам користуватися на 

семінарах мобільними пристроями в освітніх цілях (для інформаційного 

пошуку, уточнення інформації), а 68,8% (11 осіб) не вдавалися до цього. 

Погоджуються, що ІКТ  сприяють покращенню освітнього процесу у вищій 

школі, а BYOD може частково вирішити проблему забезпечення ЗВО 

комп’ютерною технікою  93,8% (15 осіб), а 6,2% (1 особа) не вважають 

потрібним застосування ІКТ на аудиторних заняттях.  

З урахуванням зростаючої ролі комунікативної взаємодії в ІКТ-

насиченому середовищі з перспективою її організації за допомогою ІКТ ми 
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провели анкетування «Використання Web-сайтів у навчанні» серед студентів 

історичного факультету й українського мовно-літературного факультету 

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди (дод. Я). 

 Аналіз результатів анкетування студентів історичного факультету 

дозволив з’ясувати, що є сторінка в соціальній мережі в 98,9% (186 осіб), не 

мають, але збираються створити 1,1% респондентів (2 особи). 

Використовують соціальні мережі в навчальних цілях 62,8% (118 осіб), 

роблять це час від часу 30,8% (58 осіб), не використовують 6,4% (12 осіб).  

Аналіз результатів анкетування студентів українського мовно-

літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка виявив, що 98,1% 

(256 осіб) мають сторінку в соціальній мережі, відповідно не мають її 1,9% 

(5 осіб). Активно використовують соціальну мережу в навчальних цілях 

62,1% (162 особи), роблять це час від часу 29,9% (78 осіб), не 

використовують 8,0% (21 осіб). 

Ми порівняли отримані на обох факультетах результати й дійшли 

висновку, що суттєвих відмінностей між ними немає. Студенти активно 

застосовують соціальні мережі в навчальних цілях, що свідчить про високий 

рівень інтернет-комунікації (рис. 2.4). 

 
2.4. Використання студентами соціальних мереж у навчальних цілях 

На запитання, чи покращиться навчання, якщо частина навчальних 

матеріалів буде викладатися на платформі Web-сайту, відповіли, що «так» 
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33,0% (62 особи) студентів історичного факультету. Кількість осіб, які 

вибрали цей варіант відповіді, на різних курсах є приблизно однаковою. 

Утрималися від однозначної відповіді 45,7% (86 осіб), уважають, що це не 

сприятиме поліпшенню навчання, 21,3% (40 осіб).  

На українському мовно-літературному факультеті вважають, що 

розміщення навчальних матеріалів на платформі Web-сайту, сприятиме 

покращенню навчання також 32,9% (86 осіб); не вбачають, що це позитивно 

позначиться на навчанні 29,9% (78 осіб), утрималися від однозначної 

відповіді 37,2% (97 осіб). 

На запитання, чи покращиться навчання, якщо на платформі Web-сайту 

будуть обговорюватися окремі питання навчального матеріалу, перевірятися 

знання за допомогою тестів on-line, відповіли «так» 50,0% (94 особи) 

респондентів з історичного факультету, «ні» – 10,1% (19 осіб), не дали 

однозначної відповіді оскільки це потребує перевірки 39,9% (75 осіб).  

Відповіді студентів українського мовно-літературного факультету 

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка на це запитання розподілилися так: 

уважають, що активне навчання за допомогою Web-сайту покращуватиме 

навчання 49% (128 осіб); не вважають – 11,9% (31 особа); не дали 

однозначної відповіді на це запитання 39,1% (102 особи).  

Аналіз відповідей проілюстровано на рис. 2.5. 

 
Рис. 2.5. Оцінка студентами впливу Web-сайтів на їх навчання 
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Аналізування відповідей студентів історичного факультету ми виявили, 

що для 48,9% (92 особи) більш зручною для навчання є соціальна мережа, а 

для 41,0% (77 осіб) – блог. Цікавим є те, що 10,1% (19 осіб) запропонували 

власний варіант для навчання on-line (загальноуніверситетський сайт з 

особистим кабінетом для курсу; сайт, де є розклад занять, навчальні 

матеріали, які постійно оновлюються; консультації з викладачами через 

Skype; участь у Wiki-проектах) або висловилися взагалі проти on-line-

навчання.  

Аналізування відповідей студентів історичного факультету за курсами 

виявило, що на І курсі віддають перевагу блогу 46,5%, мережі – 44,2%, 

обрали свій варіант відповіді 9,3%. На ІІ курсі як майданчик для on-line-

навчання обрали блог 41,1%, мережу – 48,2%, інший варіант – 10,7%. На ІІІ 

курсі віддають перевагу блогу 41,9%, мережі – 38,7%, пропонують свій 

варіант – 19,4%. На IV курсі на користь блогу висловилися 36,2%, мережі – 

58,6%, свого варіанта – 5,2%.  

Отже,  більш цікавим блог є для студентів І та ІІІ курсів, мережа – для 

студентів ІІ та IV курсів. Результати анкетування проілюстровані на рис. 2.6.  

 
2.6. Аналіз анкетування «Використання Web-сайтів у навчанні» 

(історичний факультет ХНПУ імені Г. С. Сковороди) 

Аналіз відповідей студентів українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка виявив, що віддають перевагу 

соціальній мережі 47,2% (123 особи), блогу – 49,0% (128 осіб), 

запропонували власний варіант 3,8% (10 осіб) – сайт курсу з особистими 

кабінетами для кожної групи. 
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Аналіз за курсами на українському мовно-літературному факультеті 

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка показав, що на І курсі віддали перевагу 

блогу 46,6%, мережі – 44,8%, обрали свій варіант відповіді 8,6%.На ІІ курсі 

прихильниками блогу є 42,6%, мережі – 55,7%, інше – 1,7%. На ІІІ курсі блог 

і мережу обрала однакова кількість студентів – 49,0%, пропонують свій 

варіант відповіді – 2,0%. На IV курсі перевагу віддали блогу 54,8%, мережі – 

41,9%, надали свій варіант відповіді – 3,3% (рис. 2.7). 

2.7. Аналіз анкетування «Використання Web-сайтів у навчанні» 

(український мовно-літературний факультет  

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г. С. Сковороди) 

Більш цікавим блог є для студентів І, ІІІ, IV курсів. Водночас ІІ курс 

віддає перевагу соціальній мережі. Ми можемо пояснити особистими 

уподобаннями студентів. 

Результати анкетування за групами Е та К представлено на рис. 2.8. 

 
2.8. Аналіз анкетування «Використання Web-сайтів у навчанні» 

експериментальних і контрольних груп 
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Стосовно приналежності студентів до експериментальних і 

контрольних груп, то для 49,6% (121 особа) студентів груп Е зручнішою 

навчальною платформою є блог; для 43,0% (105 осіб) – соціальна мережа; 

запропонували власний варіант 7,4% (18 осіб).  

Відповіді, отримані від груп студентів груп К розподілилися так: 

віддали перевагу блогу 40,9% (84 особи); соціальній мережі – 53,7% 

(110 осіб); запропонували власний варіант 5,4% (11 осіб).  

Ураховуючи, що для більшості студентів груп Е більш зручною 

платформою для навчання є блог, саме цей мережний засіб ІКТ було обрано 

для організації мобільного зворотного зв’язку на семінарських заняттях між 

викладачем і студентами, між студентами під час проведення педагогічного 

експерименту. 

Проаналізувавши результати анкетування «Використання Web-сайтів у 

навчанні» студентів бакалаврату історичного факультету й українського 

мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Основ’яненка ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, ми дійшли певних висновків.  

Учасники анкетування в основному позитивно сприймають 

перспективу застосування Web-сайтів у навчанні. Водночас значна частина 

респондентів обережно поставилася до цього, проте це не є свідченням 

консерватизму в освіті. Студенти готові до змін, однак вони хочуть бути 

переконаними, що ризиків для їх освіти немає. Не менш вартісним для них є 

характер навчальних завдань on-line, оскільки здобувачі освіти віддають 

перевагу активній навчальній діяльності. Вибір студентів можна пояснити 

тим, що для них є більш важливим набуття практичних умінь і навичок, аніж 

теоретичних знань, активна on-line діяльність може бути оціненою 

викладачем навчальним балом, тоді як пасивне переглядання навчальних 

матеріалів – ні. 

Для з’ясування  вихідних позицій за мотиваційним критерієм 

вимірювання ефективності впливу дидактичних умов застосування ІКТ на 

якість навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю на 
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констатувальному етапі ми застосували асоціативно-проєктну методику 

діагностування (інша назва цієї методики – метод незакінчених речень) – 

інтерактивний опитувальник із початків речень, які необхідно продовжити 

(дод. АА).  

Опитувальник складався з 16 початків речень, умовно об’єднаних нами 

в три блоки. 

Запитання І блоку були спрямовані на з’ясування, як співвідносяться 

визначена студентами груп Е та К мета придбання комп’ютера (ноутбука, 

планшета) та практичне застосування девайсів.  

Студентам запропонували продовжити речення «Батьки (я) придбали 

мені комп’ютер (ноутбук, планшет), щоб  я …» та «Користуючись 

комп’ютером (ноутбуком, планшетом), я більшу частину часу приділяю…».  

Ми проаналізували судження студентів груп Е і груп К (див. дод. АБ) й 

об’єднали їх у близькі за змістом групи: навчання; пошук інформації, не 

пов’язаний із навчанням; особистий розвиток; розваги, престижність. 

Порівняння відповідей дало уявлення про те,  для чого фактично студенти 

суспільно-гуманітарного профілю використовують комп’ютерну техніку та 

наскільки це відповідає меті її придбання (табл. 2.1). (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Застосування девайсів у навчанні 
Мета придбання  Фактичне застосування 
Мета Е (244) К (205) Е (244) К (205) 
Навчання 67,3% (164) 68,8% (141) 43,9% (107) 48,3% (99) 
Пошук  17,2% (42) 15,6% (32) 16,0% (39) 19,5% (40) 
Розвиток 3,3% (8) 1,5%(3) 15,1% (37) 12,7% (26) 
Розваги 6,1% (15) 7,3% (15) 24,6% (60) 19,0% (39) 
Престиж 6,1% (15) 6,8% (14) 0,4% (1) 0,5% (1) 

Із метою з’ясування, чи використовують студенти суспільно-

гуманітарного профілю девайси безпосередньо в закладі освіти, 

респондентам було запропоновано продовжити речення «Я ношу (не ношу) 

свій ноутбук (планшет) в університет, бо …».  

З’ясовано, що користуються ноутбуками (планшетами) безпосередньо в 

університеті 6,5% (29 осіб) усіх учасників опитування, не користуються 
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93,5% (420 осіб). У групах Е користуються 5% (12 осіб), не користуються – 

95% (232 особи). У групах К користуються 3,9% (8 осіб); не користуються – 

96,1% (197 осіб). 

Учасники опитування пояснили, що не беруть із собою свої девайси, 

тому що це незручно, непотрібно, відволікає від заняття,  небезпечно 

(імовірним є пошкодження, утрата). Водночас зізналися, що не мають 

ноутбука (планшета) 7,6% (34 особи); пояснили, що ноутбук на занятті їм 

цілком замінює смартфон 33,4% (150 осіб). 

Респонденти, які беруть до університету девайси, пояснили, що 

використовують їх: а)  як електронну книгу; б) для демонстрації 

мультимедійних презентацій; 3) конспектування в електронному форматі. 

Здійснений аналіз дозволяє, з одного боку,  стверджувати, що студенти 

мають обмежене уявлення про можливості застосування в навчанні 

апаратних засобів ІКТ на занятті, а з іншого, є свідченням того, що викладачі 

переважно не залучають на заняттях студентів до застосування девайсів у 

навчальних цілях або такі випадки є поодинокими. Водночас окремі студенти 

вже використовують смартфони для навчання, які є зручним замінником 

ноутбуків (планшетів). 

Другий блок запитань опитувальника був спрямований на виявлення 

ставлення студентів до виконання завдань із застосуванням ІКТ, знання ними 

способів виконання завдань, розуміння практичної цінності ІКТ у навчанні. 

Студентам пропонували пояснити, як вони ставляться до виконання 

поширених у педагогічній практиці завдань (застосування ІКТ при написанні 

реферативних (курсових) робіт, створення мультимедійних презентацій, 

перегляду відеоматеріалів, тестування в режимі on-line), а також до 

порівняно нових навчальних завдань у режимі on-line (дидактичні ігри, on-

line-коментування). 

Було з’ясовано, що при написанні реферативних (курсових) робіт 

користуються ресурсами Інтернету в групах Е 67,6% (165 осіб), друкованою 

літературою – 9,4% (23 особи), як ресурсами Інтернету, так і друкованою 
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літературою –23,0% (56 осіб). Користуються ресурсами Інтернету в групах К 

74,1% (152 особи), друкованою літературою, як ресурсами Інтернету 10,2% 

(21 особа), так і друкованою літературою – 15,6% (32 особи).  

Студенти відзначили такі переваги користування Інтернетом, як: 

зручність, швидкість в отриманні потрібної інформації; друкованою 

літературою – надійність і точність інформації.  

Якщо порівняти дані констатувального етапу з результатами пілотного 

дослідження, то можна помітити, що під час обох опитувань студенти 

віддають перевагу користуванню ресурсами Інтернету. Стосовно двох інших 

позицій, то вони різняться. Пояснити це можна тим, що під пілотного 

дослідження увага зосереджувалася на загальному користуванні тим чи 

іншим джерелом. Під час констатувального етапу увагу перенесли на 

застосування ІКТ під час написання робіт. 

Для візуалізації порівняльного аналіз відповідей студентів груп Е і К 

ми проілюстрували  на рис. 2.9. 

 
Рис. 2.9. Використання різних джерел студентами груп Е, К 

Формуючи власні судження, окремі студенти (1,2%, 5 осіб) зізнаються, 

що за допомогою Інтернету витрачають декілька хвилин на написання 

реферативних робіт (схожі за думкою висловлювання: можна знайти готову 

роботу, швидко побудувати реферат із тих, що є в Інтернеті), і хоча відсоток 

таких суджень незначний, цей факт не може не викликати занепокоєння та 
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примушує замислитися над проблемою виховання академічної доброчесності 

в студентів суспільно-гуманітарного профілю. 

Аналіз суджень, сформованих студентами, дозволив виявити 

закономірність: чим вищий курс, тим більше студентів на ньому 

використовують ресурси Інтернету при написанні реферативних (курсових) 

робіт. Водночас кількість студентів, які використовують як електронні 

матеріали, так і друковані на ІІ-IV курсах суттєво не змінюється, але 

порівняно з кількістю студентів, що використовують лише електронні 

матеріали, вона є значно меншою (рис. 2.10).  

 
Рис. 2.10. Аналіз використання джерел інформації за курсами 

Кількісний аналіз суджень студентів груп Е та груп К щодо ставлення 

до створення мультимедійних презентацій, навчання інших способів 

візуалізації, перегляду відеоматеріалів, виконання тестів у режимі on-line, 

дидактичних ігор, коментування в мережі занесено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.2 

Аналіз суджень студентів щодо завдань із застосуванням ІКТ 
Зміст судження Історичний факультет (188) Український мовно-літературний 

факультет (261) 
Так Ні Утрималися Так Ні Утрималися 

1 2 3 4 5 6 7 
Створення 
мультимедійних 
презентацій 

75,0% 
(141) 

25,0%  
(47) 

0,0%  
(0) 

70,9% 
(185) 

29,1% 
(76) 

0%  
(0) 

Навчання інших 
способів 
візуалізації 

62,8% 
(118) 

27,1% 
(51) 

10,1%  
(19) 

77,0% 
(201) 

23,0% 
(60) 

0%  
(0) 

Перегляд 
відеоматеріалів 

92,0% 
(173) 

5,9% 
(11) 

2,1%  
(4) 

100%  
(261) 

0%  
(0) 

 

0%  
(0) 
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Продовж. табл. 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Тести в режимі 
on-line 

72,9% 
(137) 

23,9% 
(45) 

3,2%  
(6) 

70,1% 
(183) 

28,0% 
(73) 

1,9% 
(5) 

Дидактичні ігри 
on-line 

50%  
(94) 

37,8% 
(71) 

12,2%  
(23) 

57,9% 
(151)   

 

32,2% (84) 10,0%  
(26) 

Коментування в 
мережі 

27,7% 
(52) 

70,7% 
(133) 

1,6% 
(3) 

28,0% 
(73) 

70,1% 
(183) 

1,9% 
(5) 

На підставі здійсненого кількісного аналізу ми можемо зробити 

висновок, що найбільше зацікавлення в студентів обох факультетів викликає 

перегляд відеоматеріалів, найменше – коментування матеріалів у мережі. 

Усереднений показник кількості студентів, що позитивно сприймають 

виконання завдань із застосуванням ІКТ, становить на історичному 

факультеті 119 осіб (63,3%), на українському мовно-літературному 

факультеті імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка – 176 осіб (67,4%). Водночас 

усереднений показник кількості студентів, що не підтримують виконання 

завдань із застосуванням ІКТ, становить на історичному факультеті 60 осіб 

(31,9%), на українському мовно-літературному факультеті імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка 79 особи (30,3%). Утрималися від прямої відповіді на 

запитання на історичному факультеті 9 осіб (4,8%), на українському мовно-

літературному факультеті імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка  6 осіб (2,3%). 

Отже, ставлення студентів обох факультетів до виконання завдань із 

застосуванням ІКТ є відносно однаковим (рис. 2.11). 

 
Рис. 2.11. Ставлення студентів суспільно-гуманітарного профілю  

до виконання завдань із застосуванням ІКТ на констатувальному етапі 
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За допомогою ранжування кількісних показників, отриманих під час 

аналізування суджень, ми з’ясували, які види навчальних завдань для 

студентів історичного факультету є більш значущими: 

 

Найбільшу зацікавленість у студентів на всіх курсах викликає перегляд 

відео, при цім кількість осіб, яким подобається переглядати навчальні   

відеоматеріали, зростає з кожним курсом відповідно на +2,7%, +5,7%, +3,7%. 

Так, на І курсі таких студентів 88,4% (38 осіб), на ІІ курсі  91,1% (51), на 

ІІІ курсі  96,8% (30 осіб), на ІV курсі  93,1% (54 особи). Необхідно зазначити, 

що кількість студентів, яких відео приваблює зовнішньою формою (цікавий, 

захопливий формат викладу матеріалу), є меншою за кількість тих 

респондентів, які відео розглядають як інструмент підвищення якості 

навчання (сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню матеріалу) 

відповідно на І курсі на 18,4%, на ІІ курсі  на 7,8%, на ІІІ курсі на 10,0%, на 

ІV курсі на 18,6%. 

Другу позицію в рейтинговому списку завдань із застосуванням  ІКТ у 

студентів із І по ІV курс посідає створення презентацій. Так, подобається  

створювати мультимедійні презентації на І курсі 69,8% (30 осіб), на ІІ курсі 

таких студентів 75,0% (42 особи), на ІІІ курсі 80,6% (25 осіб), на ІV курсі 

75,9% (44 особи). Таке ставлення студентів до цього виду навчальних завдань 

можна пояснити тим, що мультимедійні презентації найчастіше 

застосовуються у вищій школі як студентами, так і викладачами. 

Ранжування виявило, що на третій позиції на І, ІІ, ІV курсах перебуває 

навчання візуалізації. Проте на ІІІ курсі навчання візуалізації посідає 

І курс 
1. Перегляд відео, тести   
2. Створення презентацій  
3. Навчання візуалізації  
4. Ігри on-line  
5. Коментування  

ІІ курс 
1. Перегляд відео  
2. Створення презентацій  
3. Навчання візуалізації  
4. Тести on-line  
5. Ігри on-line  
6. Коментування  

ІV курс 
1. Перегляд відео  
2. Створення презентацій,  
тести on-line  
3. Навчання візуалізації  
4. Ігри on-line  
5. Коментування  
 

ІІІ курс 
1. Перегляд відео  
2. Створення презентацій  
3. Тести on-line  
4. Навчання візуалізації  
5. Ігри on-line  
6. Коментування  



148 
 
четверту позицію, натомість на третій позиції – виконання тестових завдань 

on-line. 

Наведемо конкретні дані. Так, хотіли б навчатися інших способів 

візуалізації [окрім презентації] на І курсі 65,1% (28 осіб) студентів, на ІІ курсі  

64,3% (36 осіб), на ІІІ курсі 58,1% (18), на ІV курсі 62,1% (36 осіб). 

Зазначимо, що студенти звертають передусім увагу на новизну й цікавий 

формат засобів ІКТ для візуалізації тексту. На І курсі студентів, які хочуть 

навчатися інших способів візуалізації, бо їм цікаво, на +39,3% більше, ніж 

тих студентів, які хочуть так робити, тому що це розширює можливості 

роботи з текстом; на ІІ курсі на + 11,2% більше, на ІІІ курсі на +22,2% 

більше, на ІV курсі також на +22,2%. 

Передостанню й останню позиції в рейтингу посідають на всіх курсах 

ігри on-line та коментування. Зазначимо, що кількість осіб, яким  цікаво було 

б  виконувати ігрові завдання on-line з фахової дисципліни, із зростанням 

курсу навчання зменшується. Так, на І курсі таких осіб 62,8% (27 осіб), на 

ІІ курсі кількість студентів зменшилася на 7,4% та становила 55,4% (31 осіб). 

На ІІІ курсі кількість прихильників ігор у режимі on-line зменшилася 

порівняно з ІІ курсом на 7% та складала 48,4% (15 осіб). На четвертому курсі 

ми зафіксували зменшення кількості студентів, які хотіли б виконувати 

навчальні завдання в ігровому форматі, з 12,2% до 36,2%. Це засвідчило те, 

що студенти сприймають дидактичні ігри on-line лише як емоційний елемент 

навчального заняття й не розуміють, як такі завдання можуть сприяти  

підвищенню якості навчання.  

Стосовно коментування, то, переглядаючи матеріали в Інтернеті, 

зазвичай залишають коментарі на І курсі 23,3%, на ІІ курсі 32,1%, на ІІІ курсі 

25,%, на ІV курсі 27,6%. Студенти розглядають коментування в мережі як 

спосіб висловити власну думку або привернути увагу до неї інших 

користувачів Інтернету.  

Ставлення студентів до виконання тестів у режимі on-line не є 

одностайним. На І курсі виконання тестових завдань у режимі on-line посідає 
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першу позицію поруч із завданням, пов’язаним із переглядом відео (88,4%, 

38 осіб); на ІІ курсі – четверту позицію (57,1%, 32 особи); на ІІІ курсі – третю 

позицію (74,2%, 23 особи); на ІV курсі – другу позицію поруч зі створенням 

мультимедійної презентації (75,9%, 44 особи).  

Зазначимо, що результати ранжування кількісних показників стосовно 

ставлення до навчальних завдань із застосуванням ІКТ на українському 

мовно-літературному факультеті імені Г. Ф. Квітки-Основяненка істотно не 

різняться. Тому ми не здійснювали наскрізний аналіз результатів на цьому 

факультеті. Зазначимо тільки, що першу позицію в ранжуванні посідає 

перегляд відео (100,0 %; 261особа); другу – навчання візуалізації (77,0 %; 201 

особа); третю – створення презентацій (70,9 %; 185 осіб); тести on-line 

(70,1 %; 183 особи); ігри on-line (57,9 %; 151 осіб); коментування (29,1 %; 

76 осіб).  

Порівняльний кількісний аналіз суджень груп Е та К виявив, що групи Е 

та К є відносно однорідними за висловленим ставленням до виконання 

завдань із застосуванням ІКТ (рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Ставлення студентів до завдань із застосуванням ІКТ 

Під час опрацювання ІІ блоку ми виявили, що підвищення якості знань  

є мотивом до застосування ІКТ у групах Е для 25,8% (63 особи), у групах К – 

для  24,9% (51особа). Іншими мотиваторами, як і під час пілотного 

дослідження, залишаються інтерес до ІКТ, особистий розвиток, 

спрямованість на успіх, зростання соціальної значущості ІКТ. 
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Зазначимо, що в групах Е вважають, що ІКТ сприятиме покращенню 

роботі з текстом 18,9% (46 осіб), у групах К – 20% (41 особа). При цьому в 

групах Е лише 10,7% (26 осіб) змогли пояснити, як саме можна 

застосовувати ІКТ для роботи з текстом. 

Покращення роботи з текстом студенти пов’язують з інформаційним 

пошуком («шукати інформацію», «знаходити щось нове»), структуруванням 

тексту («дає більш повну інформацію», «так можна вмістити основну 

інформацію»),  візуалізацією тексту («яскраво викласти інформацію», 

«сприяють кращому відображенню теми», «це красиво», «інформація 

передається не тільки словесно, а й візуально», «так інформація 

запам’ятовується краще», «розширює можливості сприйняття інформації», 

«розширює можливості роботи з текстом»), інтерпретацією тексту («це 

сприяло б урізноманітненню подачі інформації», «можна висловити свою 

думку»), перекодуванням інформації («краще передавати вивчену 

інформацію»),  перевіркою знання змісту тексту («можна швидко дізнатися 

результат», «можна побачити більш об’єктивно свої результати», «я можу 

перевірити знання», «це ефективний спосіб перевірити знання», «можна 

відразу побачити відповіді і вказівки на неправильне», «так я можу відразу 

дізнатися відповіді та себе перевірити»). 

Натомість у жодному із суджень студенти не згадали про застосування 

ІКТ для аналізу й порівняння різних джерел інформації, а також про 

користування тематичними сайтами при аналізі й конструюванні текстів. 

На основі здійсненої аналітичної роботи ми можемо стверджувати, що 

в студентів груп Е та К недостатньо сформовано розуміння прикладної 

значущості ІКТ для роботи з текстом. 

Третій блок асоціативно-проєктної методики передбачав  

конструювання студентами суджень, орієнтованих на виявлення розуміння 

студентів значущості  ІКТ для покращенні навчання та знань із фахових 

навчальних дисциплін.  
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Розглянемо результати аналізування судження «Я вважаю, що ІКТ 

сприяють (не сприяють) кращому навчанню, бо…» 

Ми виявили таке. Уважають, що ІКТ сприятимуть покращенню 

навчання 420 осіб (93,5%), із них на історичному факультеті – 175 осіб 

(93,1%), на українському мовно-літературному факультеті імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка – 245 осіб (93,9%).  

Найменшу кількість студентів, які вважають, що ІКТ сприятимуть 

покращенню навчання, зафіксовано серед студентів І курсів, найбільшу – 

серед студентів ІV курсів.  Так, на історичному факультеті вважають, що ІКТ 

сприятимуть покращенню навчання, на І курсі 39 осіб (90,7%), на ІІ курсі 51 

особа (91,1%), на ІІІ курсі 29 осіб (93,5%), на ІV курсі 56 осіб (96,6%).  

Ми проаналізували судження залежно від належності їх авторів до груп 

Е та К. Погодилися, що ІКТ сприяють покращенню навчанню 222 студенти 

груп Е (91,0%) та 198 студентів груп К (96,6%). 

Студенти груп Е та К пояснили, що ІКТ розширюють інформаційний 

простір, допомагають засвоєнню матеріалу, розвивають творчу уяву, 

формують уміння й навички, зацікавлюють темою, мотивують до навчання й, 

на думку двох авторів, «полегшують життя студента». Зустрічаються й такі 

судження, автори яких уважають, що ІКТ сприяє покращенню навчання вже 

тому, що їх «застосування є сучасним і прогресивним». 

Водночас не вважають, що ІКТ сприятимуть покращенню навчання 

29 осіб (6,5%), із них на історичному факультеті – 7 осіб (3,4%), на 

українському мовно-літературному факультеті імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка – 22 особи (6,1%). При цьому не вважають, що ІКТ 

сприятимуть покращенню навчання в групах Е 18 студентів (7,4%), у групах 

К – 24 студенти (11,7%). 

Студенти груп Е та К, які не підтримують твердження, що ІКТ 

сприяють покращенню навчання, пояснили це тим, що через застосування 

ІКТ «люди стають ледачими». В окремих судженнях зустрічається думка, що 

ІКТ узагалі «відволікають від навчання», «позбавляють самостійності». 
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Автор одного судження також написав, що він не знає глибоко, що таке ІКТ, 

а тому не може стверджувати, що вони можуть сприяти покращенню його 

навчання. Окремі студенти взагалі не прокоментували свою відповідь.  

Аналіз суджень проілюстровано на рис. 2.13. 

 
Рис. 2.13. Розуміння студентами значущості ІКТ у навчанні (групи Е, К) 

Розглянемо, як конструювали студенти суспільно-гуманітарного 

профілю судження «На мою думку, виконання завдань із застосуванням ІКТ 

сприятиме (не сприятиме) покращенню моїх знань з фахової  навчальної 

дисципліни, бо …» 

Уважають, що застосування ІКТ сприятиме покращенню знань із 

фахових дисциплін, 391 особа (87,1%), серед яких студентів з історичного 

факультету 165 осіб (87,8%), з українського мовно-літературного факультету 

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка  226 осіб (86,6%).  Із груп Е – 213 студентів 

(87,3%), із груп К –178 студентів (86,8%). 

Водночас не вважають, що застосування ІКТ сприятиме покращенню 

знань із фахових дисциплін, 49 осіб (10,9%), серед яких на історичному 

факультеті 23 особи (12,2%), на українському мовно-літературному 

факультеті імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 26 осіб (10%). Загалом 

утрималися від відповіді на запитання 9 осіб (2,0%), серед яких усі 

респонденти навчаються на українському мовно-літературному факультеті 

імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Із груп Е – 22 студенти (9,0%), із груп К – 

27 студентів (13,2%) не вважають, що ІКТ сприятиме покращенню знань із 
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фахових дисциплін. Також 9 осіб (3,7%) із груп Е не сформулювали 

судження. Аналіз суджень стосовно впливу ІКТ на покращення знань із 

фахових дисциплін візуалізовано на рис. 2.14. 

 
Рис. 2.14. Аналіз суджень щодо сприяння ІКТ покращенню  

знань із фахових дисциплін (групи Е, К) 

Загалом аналіз суджень виявив позитивну динаміку в збільшенні 

кількості студентів, які вважають, що застосування ІКТ сприятиме 

покращенню знань із фахових дисциплін, із кожним курсом. Так, серед таких 

студентів на історичному факультеті на І курсі зафіксовано 33 особи (76,7%); 

на ІІ курсі 48 осіб (85,7%), що більше аніж на І курсі на +9,0%; на ІІІ курсі 28 

осіб (90,3%), що більше, ніж на ІІ курсі на +4,6%; на ІV курсі 56 осіб (96,6%), 

що на +6,3% більше, ніж на ІІІ курсі. 

Проаналізуємо, як продовжили студенти судження «Завдання,  

виконання яких передбачає застосування комп’ютерної техніки, нам задають 

для того, щоб…» Сконструйовані студентами історичного факультету й 

українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка є дещо є схожими за змістом: «ми розвивалися й шли в ногу з 

часом», «краще опановували комп’ютери», «опановували ІКТ», «уміли 

працювати за комп’ютерами», «навчилися збирати інформацію», 

«користувалися новими технологіями», «покращили навички роботи за 

комп’ютером», «орієнтувалися в технологіях» і т. ін. Отже, на думку 
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більшості респондентів (373 особи, 83,1%), завдання, виконання яких 

передбачає застосування комп’ютерної техніки, викладачі задають для 

формування в студентів інформатичних умінь і навичок. Зустрічаються 

судження, у яких студенти пишуть, що застосування ІКТ більше потрібне 

викладачам, аніж студентів, адже облегшує їм роботу: «не витрачати папір», 

«облегшити процес викладання», «швидко перевірити роботи» і т. ін. 

(76 осіб, 16,9%). 

Продовжуючи таке судження, як «Вважаю, що інформаційно-

комунікаційні технології вивчають для того, щоб…», студенти написали: 

«зберегти час», «зараз цифрові технології», «зараз комп’ютерна ера», 

«розбиратися в комп’ютерах», «пристосуватися до сучасного світу», 

«орієнтуватися в сучасному світі», «могли використовувати всі можливості 

ІКТ», «практикуватися», «були обізнаними у світі ІКТ», «орієнтуватися в 

інформаційному світі», «іти вперед з інноваціями» і т. ін.  

Отже, вивчення ІКТ пов’язане переважно у сформованих судженнях із 

тією роллю, яку посідають ІКТ у сучасному світі (348 осіб, 77,5%). Водночас 

частина респондентів (101 особа, 22,5%) пов’язала вивчення інформаційно-

комунікаційних технологій із покращенням навчання: «задіювати всі методи 

навчання», «краще засвоїти матеріал», «здобували нові знання» і т. ін. 

Уважаємо за потрібне більш детально розглянути судження «Я хотів би 

/ хотіла б (не хотів би / не хотіла б) дізнатися  про дидактичні можливості 

ІКТ, тому що…» 

Під час аналізування суджень ми зафіксували, що хотіли б дізнатися 

про дидактичні можливості ІКТ 366 (81,5%) респондентів, із яких з 

історичного факультету 150 осіб (79,8%), з українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 216 осіб (82,8%). Не хотіли б  

дізнатися про дидактичні можливості ІКТ 83 особи (18,5%), із яких з 

історичного факультету 38 осіб (20,2%), з українського мовно-літературного 

факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка 45 осіб (17,2%). 
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Опишемо, як пояснили респонденти свої відповіді. Наприклад, на 

історичному факультеті хотіли б дізнатися більше про дидактичні 

можливості ІКТ, тому що це «цікаво», «сучасно», «потрібно», «актуально», 

«круто» 109 осіб (72,7%); «могло б допомогти в навчанні» 20 осіб (13,3%); 

«потрібно для майбутньої професії» 21 особа (14,0%). Натомість 

респонденти, які не хотіли б дізнатися про дидактичні можливості ІКТ, 

пояснили це тим, що не знають, «що таке дидактичні можливості ІКТ», їх 

«лякають такі важкі слова» 16 осіб (42,1%); їм це «нецікаво», «непотрібно» – 

15 осіб (39,5%); їм «вистачає власних знань» – 7 осіб (18,4%). 

Підсумуємо результати аналізу суджень асоціативно-проектної 

методики. Мотиви застосування ІКТ у процесі навчання в студентів є 

недостатньо сформованими. Стверджуючи, що ІКТ сприяють покращенню 

навчання, а також покращенню знань із фахових дисциплін, студенти не 

завжди можуть обґрунтувати свою відповідь. Деяка розбіжність у судженнях 

підтверджує саме недостатнє розуміння студентами суспільно-гуманітарного 

профілю прикладної значущості ІКТ для навчання. Водночас вони готові 

розширювати свої знання про дидактичні можливості ІКТ для покращення 

навчання, удосконалювати свої інформатичні вміння й навички. 

Результати, отримані на констатувальному етапі, були враховані при 

підборі й розробці навчальних завдань на формувальному етапі. 

Для формування остаточного висновку щодо розуміння студентами 

суспільно-гуманітарного профілю прикладної значущості ІКТ для роботи з 

текстом ми провели окреме діагностичне анкетування.  

Анкета складалася з 10 запитань. Кожне із запитань містило уривок 

(відповідно до спеціалізації). Студенти визначали, яку навчальну операцію 

потрібно виконати над уривком (для зменшення її обсягу,  та за допомогою 

яких сервісів. На початку запитання розміщувався уривок (відповідно до 

спеціалізації). Студенти визначали, яку навчальну операцію потрібно 

виконати, щоб найкращим способом презентувати навчальний матеріал, і які 

інструменти ІКТ допоможуть у цьому. Так, перше запитання анкети на 
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виявлення розуміння студентами прикладної значущості ІКТ для роботи з 

текстами було представлено так: «1. Прочитайте уривок. «Серед 

археологічних знахідок, які пов’язані зі Спартою, значеннєвою є Храм 

Артеміди Орфії. Ця історична пам’ятка  відома під назвою «Той, що стоїть 

прямо». Його датують IX-VI ст. до н.е. Збереглися тільки частини східної та 

західної стін храму. Утім, скудність архітектурних залишків компенсується 

такими винятковими речовими знахідками, як статуетки та пластинки із 

рельєфними зображеннями зі слонової кістки, свинцю, бронзи. Вони 

представляють богиню Артеміду або різних звірів. Особливо унікальними є 

теракотові маски кінця VII – початку VI ст. до н. е., а також мармурова 

голова. Вона є портретним зображенням одного зі спартанських героїв епохи 

греко-перських війн». Напишіть, як можна найцікавіше його представити. 

Укажіть сервіси, які вам допоможуть це зробити». 

Наведемо приклад одного запитання стосовно виявлення розуміння 

студентами прикладної значущості ІКТ для роботи з текстом для студентів 

українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-

Основ’яненка: «Прочитайте визначення наукового поняття. «Морф – 

найменша безперервна у звуковій послідовності формальна частина слова, 

що реально існує та має лексичне та граматичне значення». Напишіть, як 

можна найцікавіше його представити. Укажіть сервіси, які вам допоможуть 

це зробити». 

Отже, студент міг отримати від 0 до 10 балів. Рахували повністю 

правильні відповіді. Якщо студент набрав 9–10 балів, то його рівень 

сформованості розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з текстом 

характеризується як високий. Якщо він набрав 7–8 балів, то його рівень 

розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з текстом середній. Якщо 

він набрав 6 балів і менше, то рівень сформованості розуміння прикладної 

значущості ІКТ для роботи з текстом низький. 

За відповідями студентів виявили рівні сформованості в них розуміння 

прикладної значущості ІКТ для роботи з текстом. На констатувальному етапі 
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експериментальної роботи в групах Е кількість студентів із високим рівнем 

становить 21,7% (53 особи), із середнім рівнем 56,2% (137 осіб), із низьким 

22,1% (54 особи). У групах К студентів із високим рівнем 21,5% (44 особи), 

середнім рівнем 56,1% (115 осіб), низьким рівнем 22,4% (22 особи). Отримані 

результати проілюстровано на рис. 2.15. 

 
Рис. 2.15. Розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з 

текстом на констатувальному етапі експериментальної роботи 

Як засвідчили отримані дані, істотних відмінностей у сформованості 

розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з текстом між групами Е та 

групами К немає. Так, кількість студентів із високим рівнем за цим 

показником у групах Е лише на 0,2 більше, ніж у групах К, що є незначним. 

Кількість студентів із середнім рівнем в групах Е на 0,1 більше, ніж у групах 

К. Кількість студентів із низьким рівнем у групах Е на 0,3 менше, аніж у 

групах К. Отже, групи Е та К однорідні.  

Ураховуючи, що експеримент проходив у процесі викладання різних 

навчальних дисциплін, які вивчаються на різних курсах, підрахунки за 

показником глибина пізнання навчального матеріалу здійснювали окремо з 

кожної навчальної дисципліни. За отриманими даними вивели  усереднений 

спільний коефіцієнт, а також коефіцієнт ефективності (𝑘𝑘g ).  Динаміку 

прослідковували за приростом показника якості знань (∆𝑘𝑘). Підрахунки 

представили в табл. 1-10 дод. АВ. 
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Так, ми виявили, що на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту в групах Е кількість студентів із високим рівнем глибини 

пізнання навчального матеріалу становить 15,2% (37 осіб); із середнім 73,3% 

(179 осіб); із низьким 11,5 (28 осіб). Стосовно груп К, то кількість студентів 

із високим рівнем 16,6% (34 особи); із середнім – 71,7% (147 осіб); із 

низьким – 11,7% (24).  

Для діагностування уміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами ми 

використали анкетування в ігровому форматі. Студенти отримали бланки у 

форматі сторінки щоденника, на якій їм потрібно було поставити собі бали 

від 0 до 5 за певні види робіт із текстом (дод. АД). 

Ми виявили, що на констатувальному етапі проведення педагогічного 

експерименту в групах Е кількість осіб із високим рівнем уміння 

застосовувати ІКТ у роботі з текстами становить 6,6% (16 осіб); із середнім – 

68,4% (167 осіб); із низьким – 25,0% (61 осіб).  

У групах К за цим же показником кількість студентів із високим рівнем 

дорівнює 6,3% (13 осіб); із середнім – 68,3% (140 осіб); із низьким – 25,4% 

(52 осі). 

Оскільки в дослідженні ми говорили про необхідність забезпечення 

валеологічної підтримки навчальної діяльності із застосуванням ІКТ 

студентів суспільно-гуманітарного профілю, то провели опитування, яке 

спрямоване на виявлення навчально-організаційних навичок, пов’язаних із 

дотриманням безпеки життєдіяльності при користуванні комп’ютерною 

технікою й мережею Інтернет.  

Ми з’ясували, що 79,5 % (194 особи) студентів груп Е та 82,4% 

(169 осіб) студентів груп К усвідомлюють, які ризики можуть спричинити 

апаратні засоби, Інтернет. Натомість 20,5% (50 осіб) студентів груп Е та 

17,6% (36 осіб) студентів груп К не вбачають для себе ніякої небезпеки. На 

запитання, чи знають вони, як запобігти ризикам, що можуть бути 

спричинені ІКТ, сказали, що так 61,9% (151 особа) студентів груп Е та 65,4% 

(134 особи) студентів груп К. Водночас утрималися від відповіді на це 
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запитання студентів 38,1% (93 особи) груп Е та 34,6% (71 особа) студентів 

груп К (рис. 2.16). 

 
Рис. 2.16. Розуміння студентами груп Е та К ризиків,  

які можуть бути спричинені комп’ютерною технікою, мережею Інтернет 

І хоча відсоток студентів, які не розуміють ризиків, які можуть бути 

спричинені ІКТ, менший за тих, хто це усвідомлює, такі результати 

викликають занепокоєння та необхідність роз’яснень, ігор, завдань, які 

спонукали б студентів до більш відповідального ставлення до свого здоров’я. 

Мета формувального етапу експерименту  полягала в  перевірці 

гіпотези дослідження, що процес навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю буде більш ефективним, якщо під час нього будуть 

виконуватися розроблені дидактичні умови застосування ІКТ.  

Метою контрольного етапу було проаналізувати, які зміни вносить 

реалізація дидактичних умов застосування ІКТ у процес навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю. Завданнями контрольного етапу були: 

обробка отриманих даних, узагальнення їх; зіставлення отриманих 

результатів з очікуваними; формування загальних висновків 

експериментальної роботи; розробка методичних рекомендації щодо 

реалізації дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю; визначення подальших перспектив із 

проблеми, що розглядається в дослідженні. 

 

34,6%

65,4%

17,6%

82,4%

38,1%

61,9%

20,5%

79,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%100,0%

Утрималися від відповіді

Знають, як запобігти

Не усвідомлюють ризики ІКТ

Усвідомлюють ризики ІКТ

Ризики ІКТ, мережі Інтернет

Е

К



160 
 
2.2. Реалізація дидактичних умов застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю 

 

Реалізація дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю відбувалася на формувальному 

етапі педагогічного експерименту. У процесі пошуку шляхів реалізації 

дидактичних умов застосування ІКТ у навчанні студентів суспільно-

гуманітарного профілю ми керувалися такими міркуваннями: 

По-перше, ми погоджуємося з тими дослідниками, на думку яких 

кращому запам’ятовуванню інформації сприяє здобуття  її в процесі 

практичної діяльності. Так, за В. Лозовою [4, с. 323], необхідно навчати через 

діяльність, що забезпечує інтелектуальний  і морально-емоційний розвиток 

школярів [у контексті нашого дослідження – студентів]. Тому значення 

набувають підбір і розробка навчальних завдань. 

По-друге, ми реалістично підходимо до забезпечення закладу  освіти 

комп’ютерною технікою, тому девайси студентів і викладача розглядаємо як 

основний засіб ІКТ на аудиторних навчальних заняттях. Тож підбір 

мережних і програмних засобів ІКТ здійснювався з урахуванням можливості 

їх застосування студентами й викладачем безпосередньо за допомогою 

власних девайсів. 

Під час педагогічного експерименту використовувалися робочі 

програми з навчальних дисциплін, розроблені викладачами кафедри 

всесвітньої історії та кафедри  українознавства і лінгводидактики ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. Конспекти семінарських занять і дидактичний 

матеріал до них розробляли самостійно. Провели відкрите семінарське 

заняття з історії слов’янських народів на тему  «Друга світова війна (1939 – 

1945 рр.)» для студентів І курсу (група Е) історичного факультету ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди. (дод. АЛ). 
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Розроблені навчальні завдання з історичних дисциплін адаптували  для 

інших суспільних і гуманітарних дисциплін, наприклад, української мови, 

історії української літератури, педагогіки. Студентів контрольних груп 

навчали  традиційними способами. 

Ураховуючи, що експериментальна робота проводилася у ЗВПО, ми 

прагнули залучити студентів груп Е до аналізу застосованих ними засобів 

ІКТ відносно їх корисності в майбутній педагогічній діяльності. Із цією 

метою до навчальних завдань додавалися рольові ігри професійного 

спрямування (учитель – учень, викладач – студент, учитель – учитель, 

учитель – батьки учня), розв’язування майбутніми вчителями професійних 

ситуацій). За тривалістю участь студентів у рольових іграх, розв’язування 

ними професійних ситуацій займало до 5 хв. робочого часу. Зміст подібних 

завдань прямо чи опосередковано узгоджувався з темою семінарського 

заняття. Приклади розробок професійних ситуацій наведено в дод. АЗ 

Рольові ігри відбувалися за таким сценарієм. З академічної групи 

обирався студент, який виконував роль учителя. Інші студенти ділилися на 

робочі групи. Кожна група отримувала тему для бесіди з «учителем», 

пов’язану із застосуванням ІКТ в освітньому процесі, та  складала запитання 

для діалогу з ним. Обраний групою представник групи мав вести діалог з 

«учителем». Група аналізувала штучно створену ситуацію.  

Наприклад, під час проведення семінарського заняття з «Основ 

наукових досліджень» розігрувався уявний діалог між учителем і учнем, який 

пише під його керівництвом наукову роботу в рамках Малої академії наук. 

Робочі групи отримали тему для бесіди «Як зробити захист наукової роботи 

яскравим і не схожим на інші». Студент, який виконував роль учителя, 

повинен був не тільки дати відповіді на підготовлені робочими групами 

запитання, але й запропонувати три (за кількістю робочих груп) різні 

варіанти візуалізації захисту. Студенти груп Е пропонували супроводжувати 

захист презентаціями PowerPoint, PowerPoint із вставленим у неї VideoScribe, 

плакатом Pictochart, інтелект-карти, відео. Студенти груп К переважно 
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пропонували супроводжувати захист PowerPoint, у яку потрібно вставити 

анімаційні ефекти, музику. 

Зазначимо, що зацікавлення ситуаціями, у яких розглядалися питання, 

пов’язані з можливим виступом на методичній раді, вирішенням проблем, 

пов’язаних із особистим застосуванням комп’ютерної техніки, у студентів 

помічено не було. Пожвавлення в обговоренні викликали в студентів 

ситуації, пов’язані із вирішенням проблем, які можуть виникнути при 

проведенні майбутніх уроків, міжособистісному спілкуванні з вихованцями. 

Викладач не пропонував учасникам обговорення свій варіант розв’язання 

ситуації.  

Професійні ситуації на початку й наприкінці експериментальної роботи 

були схожими, мали відмінності в окремих елементах при збереженні 

загальної канви. Відповіді студентів  груп Е на констатувальному й 

формувальному етапах істотно відрізнялися між собою,а наприкінці 

експерименту стали більш аргументованими, виваженими, цікавими. 

Так, студентам під час проведення семінарського заняття з навчальної 

дисципліни «Методика навчання історії» запропонували розв’язати таку 

ситуацію: «Ви учитель у 6-ому класі. Ваш новий учень на уроці постійно грає 

в мобільні  ігри. Ви використовували рольові ігри, загадували історичні 

загадки, навіть принесли на урок коробку з пазлами, які самі всю ніч і 

виготовляли. Однак  новенький заявив, що все це – учорашній день, і він у 

такі ігри не грає. Як Ви  будете зацікавлювати хлопчика своїм предметом?» 

Ця ж ситуація була адаптована для студентів українського мовно-

літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основяненка й запропонована 

для розв’язання на семінарському занятті з такої навчальної дисципліни, як 

«Методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти». 

Наведемо відповіді студентів груп Е. 

«Зіграти з ним після уроків в комп’ютерну гру в історичному антуражі, 

можна в Age of Empires або Total War. Обіграти, звичайно, і сказати учневі, 

що він програв тому, бо не вчить історію», «Провести урок у формі гри, як 
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наприклад, квест, і щоб були кодики», «Показати мультик з теми, буде 

дивитися й забуде про смартфон», «Зробити для нього декілька завдань на 

LearningApps.org, хай так історію вчить», «Раз він такий крутий геймер, хай  

напише сценарій для комп’ютерної гри, а тему взяти ту, що зараз 

вивчається».  

Опишемо навчальні завдання із застосуванням ІКТ, які забезпечували 

реалізацію кожної дидактичної умови осібно, хоча, ураховуючи їх 

взаємопов’язаність і взаємодію, такий розгляд є дещо умовним.  

1. Стимулювання студентів суспільно-гуманітарного профілю до 

застосування ІКТ для реалізації цілей навчання. Реалізація першої 

дидактичної умови відбувалася за допомогою таких методів і прийомів:  

 1. Цілепокладання, що передбачало визначення найближчої (виконання 

завдання на конкретному навчальному занятті), проміжної (застосування під 

час виступу на семінарі, конференції, захисті курсової/дипломної роботи, на 

педагогічній практиці), перспективної  (застосування в майбутній 

професійній діяльності, у життєвих ситуаціях, пов’язаних із 

працевлаштуванням, особистими проблемами) цілей:  

– Виконання  завдання дозволить отримати відповідь на запитання… . 

– Це ігрове завдання on-line сприятиме швидкому запам’ятовуванню 

понять, дат, персоналій  теми. 

– Цей електронний ресурс ви можете використовувати як супровід під 

час  виступу на … .     

– Сервіс … стане вам у нагоді під час педагогічної практики. 

– Сервіс.. допоможе вам швидко та якісно створити дидактичний 

матеріал до уроку під час практики. 

– У випадку виникнення проблем з операційною системою ваші нотатки 

надійно захистить хмарний сервіс Keep. 

– Сервіс … допоможе вам вигідно презентувати себе перед майбутнім 

роботодавцем. 
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– Якщо ви не встигнете  висловити свою точку зору на проблему, яка 

буде розглядатися на семінарі, ви зможете залишити коментар на блозі 

викладача.  

2. Створення ситуації зацікавлення, інструментами якої є: 

а) демонстрація ОП ІКТ (відповідно до цілей семінарського заняття) та 

програмних засобів для їх створення; 

б) словесне заохочення, як пряме, так і приховане, що супроводжує 

демонстрацію. 

Наприклад, ознайомлення групи Е із планом проведення семінарського 

заняття  на тему «Китай у другій половині ХІХ століття» (ІІІ курс) із 

навчальної дисципліни «Нова історія країн Азії та Африки (XVII– початок 

ХХ ст.)»  відбулося за допомогою сервісу Pictochart. Після чого викладач  

запитав присутніх:  

– А чи вам відомо, що бізнес-компанії використовують сервіс Pictochart 

для створення власної реклами в мережі Інтернет? 

На цьому ж семінарському занятті студентам було запропоновано дати 

визначення поняттям, зашифрованим у ребусах. Після виконання завдання 

майбутнім учителям історії було задано запитання:  

– Скільки, на вашу думку, часу потребує створення подібного 

електронного ресурсу? 

– Як ви думаєте, чи цікаво буде вашим учням, якщо ви представите 

навчальний матеріал таким чином? 

За аналогією було розроблено навчальне завдання із «Сучасної 

української літературної мови (морфеміка, словотвір)»  на тему «Поняття про 

морфему, морф, аломорф». Студенти розгадували ребуси зі схованими в них 

словами (морфема, морф, аломорф). 

3. Створення ситуації успіху (мобілізація активності, позитивна емоційна 

оцінка результату).  
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Виконуючи завдання із застосуванням ІКТ, студенти отримували 

методичну (пояснення, інструкції або посилання на них, поради) й емоційну 

(словесну) підтримку. 

– Цей сервіс є зручним у використанні. 

– Користування сервісом є безкоштовним. 

– Робота  на цьому сервісі не передбачає реєстрації. 

– Створення ресурсу на цьому сервісі супроводжується підказками. 

– Повноцінне користування цим сервісом не вимагає наявності в 

користувача спеціальних інформатичних навичок. 

4. Створення ситуації вибору, що надавало студентам можливість вибору 

способу виконання навчального завдання відповідно до їх реальних 

можливостей:  

а) вибір засобу ІКТ; 

б) виконання тестових завдань on-line або на друкованому бланку; 

в) створення інтелект-карти за допомогою сервісу Coogle.it або на аркуші 

паперу; 

г) створення ребусів за допомогою мережних засобів або за допомогою 

олівців, фломастерів, фарб на папері; 

д) створення плакатів за допомогою засобів ІКТ або традиційним способом 

малювання; 

ж) створення цифрових історій  або написання есе. 

5. Використання ігрових технологій, що, сприяючи реалізації дидактичної 

мети, забезпечують емоційний компонент навчальної діяльності.  За 

допомогою сервісів LearningApps.org і Jigsaw Planet нами було розроблено 

інтерактивні вправи, протестовано, а також апробовано їх в освітньому 

процесі (дод. АМ, АН). 

Необхідно зазначити, що студенти по-різному поставилися до 

виконання ігрових завдань on-line – від прямого заперечення до їх 

цілковитого  схвалення. На підтвердження нашої думки наведемо приклади 
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відгуків студентів історичного факультету на ігри, створені за допомогою 

LearningApps.org: 

«За допомогою ігор краще запам’ятовується інформація» (К. Д.,  

11 гр.); «Це несерйозно» (Ш. А., 11 гр.); «Це вже щось нове» (Л. Д., 11 гр.); 

«Погано, що не ставлять оцінки» Т. О., 21 гр.); «Це для мене щось нове й 

цікаве» (В. В., 21 гр.); «Нецікаво» (О. В., 21 гр.); «Це потрібно для 

майбутньої роботи» (П. В, 21 гр.); «Цікаво й незвично» (С. О., 31 гр.); «Це 

цікавіше, аніж просто писати на аркуші» (Ц. О., 31 гр.); «Це цікавіше, аніж 

традиційне опитування» (С. М., гр. 31); «Не думав, що буду грати на 

семінарах!» (К. О., 41 гр.). 

Застосування on-line-сервісу LearningApps.org сприяло реалізації 

навчальних цілей на таких рівнях організації мисленнєвих умінь (відповідно 

до таксономії Блума), як знання, розуміння, застосування залежно від 

навчального завдання; позитивно впливало на запам’ятовування навчального 

матеріалу; активізувало мисленнєву діяльність студента; створювало 

позитивну психологічну атмосферу на занятті. 

Ми розробили й апробували такі ігрові вправи LearningApps.org, як: 

«Завоювання фараонів Нового Царства», «Царі Давньохеттського періоду» 

(«Історія Стародавнього Сходу»); «Спарта як тип полюсу» («Історія 

Стародавньої Греції та Риму»); «Громадянська війна» («Історія слов’янських 

народів»); «Діячі болгарського національного відродження» («Історія 

південних і західних слов’ян в кінці XVIII–ХХ ст.»); «Англійська 

Реформація» («Історія середніх віків»); «Політичні діячі Китаю другої 

половини ХІХ століття» («Нова історія країн Азії та Африки (XVII – початок 

ХХ ст.)» та ін. Тестування ігор за допомогою мобільного Інтернету ми 

зафіксували витрати часу та трафіку, що виявилися мінімальними. 

Застосування іншого сервісу для створення ігрових завдань (у даному 

випадку пазлів) Jigsaw Planet сприяло формуванню в студентів наочних 

образів навчальної теми; активізувало одночасну роботу мисленнєвого 

процесу, зорової й моторної пам’яті; забезпечувало емоційний компонент 
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семінарського заняття. Так, на семінарських заняттях студенти збирали пазл 

із зображенням Генріха VIII Тюдора, що було «входженням» у тему 

«Культура та наука Англії ХVI– першої половини ХVII століття» (навчальна 

дисципліна «Історія середніх віків», ІІ курс). 

6. Провокування ситуації порівняння: залучення студентів до виконання 

завдань традиційним способом і демонстрація продукту, отриманого за 

допомогою засобів ІКТ.  

Наприклад, на занятті з дисципліни «Історія Стародавнього Сходу» (І 

курс) на семінарському занятті на тему «Стародавній Іран у І-ІІІ тисячоліттях 

до н.е.» одним із навчальних завдань для студентів груп Е було скласти 

інтелект-карту Мідійського царства у VІІІ–VІ ст. до н.е. (у паперовому 

варіанті). Після виконання завдання й демонстрації карти, створеної за 

допомогою сервісу Coogle.it, студентам запропонувалося визначити переваги 

кожного зі способів.  

На думку студентів, створення цього продукту за допомогою паперу й 

олівців дозволяє більшою мірою проявити власну індивідуальність, оскільки 

асоціативні малюнки є авторськими й не схожими на інші, тоді як при 

застосуванні Coogle.it або іншого подібного сервісу використовуються 

переважно чужі зображення, які можна знайти в мережі. Серед переваг 

створення інтелект-карт за допомогою мережних сервісів ІКТ студенти 

назвали: 1) швидкість виконання; 2) зручність зберігання інформації (у 

«хмарах»); 3) доступність (за допомогою смартфона скористатися ресурсом 

можна в будь-якому місці й у будь-який час); 4) розширений діапазон 

візуалізації.  

Студенти дійшли висновку, що сервіс Coogle.it може бути корисним у 

навчанні (складання міні-конспекту, складання плану  написання реферату, 

курсової роботи й т. ін.); під час педагогічної практики, у майбутній 

професійній діяльності  (швидкий засіб створення креативної наочності для 

уроку); у повсякденному житті (складання плану вирішення особистої 

проблеми, творчого плану або плану  відпустки). 
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7.  Залучення студентів до оцінки корисності застосування ІКТ для 

вирішення навчальних завдань. 

– Продовжіть речення  «Без застосування ІКТ семінарське заняття…».  

– Оцініть з позиції майбутнього вчителя доцільність застосування ІКТ на 

навчальному занятті. Свою відповідь почніть словами «Застосування ІКТ на 

семінарського занятті було необхідно (потрібно), тому що…», «Виконання 

завдання із застосуванням ІКТ сприяло…» 

– Оцініть за п’ятибальною шкалою навчальні завдання на семінарському 

занятті, під час яких застосовувалися засоби ІКТ. 

Зокрема після проведення семінару з навчальної дисципліни «Історія 

Стародавнього Сходу» (І курс) на тему «Мала Азія. Хеттська держава» 

студентам груп Е було запропоновано оцінити ефективність навчальних 

завдань із застосуванням ІКТ від 0 до 5 балів за такими 

критеріями:1) сприяння кращому засвоєнню навчальному матеріалу; 

2) орієнтація на  розвиток; 3) пізнавальність; 4 ) практичне  значення в   

майбутній  професійної діяльності [10]. 

Результати оцінювання студентами ефективності  навчальних завдань, 

які виконувалися на семінарському занятті, проілюстровані  на рис. 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.17 Оцінювання студентами ефективності навчальних завдань із 

застосуванням ІКТ 

Як  наочно ілюструє  шкала оцінювання, найнижчий бал студенти 

поставили такому завданню, як робота з історичною картою on-line (2,47 б.), 
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найвищий – побудові відеокоментаря  за допомогою власного смартфона 

(5 б.).   

Робота з історичною картою передбачала аналіз географії ймовірного 

поширення хеттської мови.  Оцінювання роботи з історичною картою on-line 

студентами вагалося від 1 до 4 балів. Студенти не заперечували, що робота з 

історичною картою є необхідною на заняттях з історичних дисциплін, однак, 

на їх погляд, працювати з паперовою картою більш звично. У той же час 

вони відзначили, що перевагою електронної карти над паперовою є зручність 

у користуванні: можна збільшити її масштаб, краще роздивитися окремий 

фрагмент.  

Обмінюючись враженнями про дидактичну гру on-line «Царі 

Давньохеттського періоду», окремі студенти зізналися в тім, що не зовсім 

зрозуміли сутність завдання. У той же час, на думку більшості з них, подібні 

вправи сприяють кращому запам’ятовуванню навчальної інформації.  

При оцінюванні роботи з історичним документом on-line, яка полягала 

в ознайомленні зі змістом хеттських законів і їх аналізуванні, студенти 

одностайно відзначили пізнавально-розвивальний характер навчального 

завдання. За їх висловом, виконання його в такий спосіб є й більш зручним, 

оскільки це позбавляє їх від необхідності роздруковувати тексти для 

семінарського заняття.  

Найцікавішим для студентів, як продемонструвало їх оцінювання, було 

фільмування свого відеокоментаря за допомогою власного смартфона.  

Здійснений аналіз дозволив нам дійти висновку, що студенти груп Е 

віддають перевагу тим орієнтованим на застосування ІКТ навчальним 

завданням, які є для них цікавими й новими, а також не можуть бути 

заміненими аналогічними традиційними. На наше переконання, застосування 

ІКТ у навчанні має бути умотивованим як із боку викладачів, так і з боку 

студентів. Ключовою фігурою навчального процесу є студент, і тільки від 

нього залежить успіх будь-якої ідеї викладача, якою б багатообіцяючою вона 

не була [123].  
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2. Навчання студентів роботі з текстом із застосуванням ІКТ є 

важливою дидактичною умовою, яка забезпечує формування  фахових 

галузевих знань, умінь і навичок за допомогою застосування ІКТ. Уважаємо 

необхідним описати навчальні завдання, спрямовані на її реалізацію. 

Застосування відео. Під час проведення семінарських занять у групах Е 

використовувалися: відеоресурси, які належать іншим користувачам  

Інтернет-мережі (авторське право не порушувалося, оскільки студентам 

надавалося пряме посилання на джерело); авторські відеоматеріали.  

Окрім забезпечення емоційного компоненту навчального заняття, 

застосування відео для розв’язання студентами суспільно-гуманітарного 

профілю навчальних завдань допомагає реалізації цілей на різних рівнях 

організації мисленнєвих умінь: знання, розуміння, застосування, 

аналізування, оцінювання, створення (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Реалізація навчальних цілей під час застосування відео 

 Рівні організації 
мисленнєвих умінь 

Завдання із 
застосуванням відео 

Навчальні цілі 

 1 2 3 
6. Оцінка/створення Поєднання перегляду  

відео з роботою над 
текстом 
Оцінка інформації 

Написати власний 
текст 
Висловити власну 
точку зору 
Довести правильність 
або хибність 
ствердження 

5. Синтез/оцінювання Розв’язання 
суперечливого 
питання 

Узагальнити 
Зробити висновки 

4. Аналіз/аналізування Аналіз інформації Проаналізувати явище, 
подію 
Зробити висновки 

3. Застосування Пошук  помилок, 
невідповідностей 
Озвучування відео 

Знайти помилки/або/та 
спільне та відмінне 
Пояснити подію 

2. Розуміння/усвідомлення Обговорення 
інформації 

Відповісти на питання 
Пояснити за 
допомогою фактів 



171 
 

Продовж. табл. 2.3 

 1 2 3 
1. Знання/пригадування Пригадування 

інформації 
Назвати основні дати 
(події, персоналії)  
Упізнати подію, особу 
за їх описом 
Переказати зміст 

Цілі в табл. 2.3 представлено відповідно до їх розташування в 

таксономії Блума.  

Уважаємо за необхідне розглянути це питання на конкретних 

прикладах. 

1. Пошук історичних помилок, неточностей, невідповідностей у  відео 

спрямований на формування в студентів вміння критично сприймати будь-

яку інформацію. Так, на семінарському занятті з навчальної дисципліни 

«Історія південних і західних слов’ян в кінці XVIII-ХХ ст.» (ІІ курс) на тему 

«Південні та західні слов’яни в 1920-ті роки» студентам після перегляду 

уривку з художнього фільму «Маршал Пілсудський» («Marszalek Pilsudski», 

2001, Польща, Маріуш Боначевський, Збігнєв Запасевіч) (тривалістю 2:36), 

де відтворено епізод вибачення Юзефа Пілсудського перед солдатами 

Симона Петлюри 15 травня 1921 року, запропонувалося виконати таке 

завдання: 

– Прокоментуйте епізод. Як сприймають Пілсудського вояки? Висловіть 

власне припущення щодо вибачення польського лідера.  

– Знайдіть історичні неточності й невідповідності. 

На семінарському занятті з навчальної дисципліни «Історія 

слов’янських народів» (І курс) на тему «Друга світова війна  (1939–1945 р.)»  

студентам запропонувалося переглянути інтерв’ю українського незалежного 

експерта, політолога Ігоря Хсіва та назвати історичну помилку, якої 

припускаються учасники полілогу. 

2. Розв’язання суперечливого питання. 

На семінарському занятті з навчальної дисципліни «Нова історія країн 

Азії та Африки (ХVII–початок XX ст.» (ІІІ курс) після перегляду відео 
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«Известные люди. Императрица Цыси» (6:00) студентам запропонували 

пояснити протиріччя: 

– У фільмі імператрицю названо сильною, але в той же час прозвучало 

ствердження, що політична діяльність Ци Сі прискорила падіння династії 

Цін. Чи існує протиріччя між цими двома висловами? Обгрунтуйте свою 

думку. 

3. Розв’язувння відеозадач. За приклад візьмемо фрагмент семінарського 

заняття з навчальної дисципліни «Загальна педагогіка». Студенти 

переглянули уривки з анімаційного фільму «Як Петрик П’яточкін слоників 

рахував» (1984 р., «Київнаукфільм») та кінострічки «Операція И та інші 

пригоди Шурика» (1965 р., режисер Л. Гайдай) та визначили, які методи 

організації діяльності й формування поведінки є доречними в конкретних 

ситуаціях, назвали методи виховання Феді (переконання, приклад, 

заохочення, покарання). 

4. Поєднання перегляду  відео з роботою над текстовим документом. 

Під час проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни 

«Історія Стародавнього Сходу» (І курс) на тему «Нове та Пізнє Царства 

Єгипту» студентам було запропоновано перегляд відео, яке присвячене 

фараону Рамзесу ІІ,  та текстуальне ознайомлення з уривком із «Поеми 

Пентаура»  (слова Рамзеса ІІ про битву при Кадеші). 

– Фараони любили залишати поколінням прийдешнім послання про свої 

подвиги самі особисто або через своїх підданих. Складіть від імені 

єгипетського фараона (Яхмоса І, Тутмоса ІІІ або Аменхотепа ІІ) послання, 

дотримуючись відповідного стилю. За зразок візьміть слова Рамзеса ІІ з 

опрацьованого уривку. 

Уважаємо за необхідне навести  приклад  однієї зі студентських 

творчих робіт.   

«Я, Яхмос І, нащадок великого Уасета Камоса, спадкоємець трону 

єгипетського. Року 1580 [до н. е.], коли мудрий Ра вийшов із-за хмари, 

нагнаної забродами в землі єгипетській, я, сяючи в променях Його величі та 
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блиску, вигнав гіксосів.  Я створив новий Єгипет, і хай підтвердить це 

великий Ра. Я, Яхмос І, так сказав»  (П. Д., гр.11). 

На  занятті з цієї ж навчальної дисципліни студентам після перегляду 

уривку документального фільму «Інженерні імперії» (Engineering an Empire, 

2005, режисер – Крістофер Кессел, автори сценарію – Крістофер Кессел, 

Олександр Еммерт) було запропоновано на його основі скласти історичний 

сенкан – п’ятирядковий вірш, перший рядок якого складається з одного 

іменника, другий – із двох прикметників, третій – із трьох дієслів, четвертий 

є реченням із чотирьох слів, що висловлює ставлення до питання, яке 

обговорюється, п’ятий – складається із синоніма до слова першого рядка:  

Цар 

Великий, могутній 

Захопив, упорядкував, збільшив. 

Дарій Перший – великий реформатор. 

Будівельник (Ц. В., гр.11). 

На семінарському занятті з навчальної дисципліни «Історія західних і 

південних слов’ян» (ІІ курс) на тему  «Розвиток Польщі, Чехії та Словаччини 

в сер. XIX ст. – початку XX ст.» студентам після перегляду навчальних 

відеоматеріалів було запропоновано, об’єднавшись у групи, розробити 

листівку-агітку, розраховану на широкі верстви населення від імені: 1 група – 

галицьких «станчиків», 2 група – лоялістів Королівства Польського [6]. 

4. Фільмування – створення власного відео за допомогою смартфона 

(відеозапис на мобільний пристрій). Цей вид навчальної діяльності складався 

з написання сценарію, зйомки відеокамерою мобільного пристрою 

практичної реалізації сценарію та звітування про виконання роботи, що 

полягало в надсиланні відео електронною поштою викладачеві. Форма 

сценарію визначалася характером завдання, як-от: відеокоментар змісту 

історичного джерела, відеопромова від імені історичної постаті, уявне 

інтерв’ю з місця подій, фрагмент телепередачі.  
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Виконання навчальних завдань, пов’язаних зі створенням фільмів, 

здійснювалося в парах, хоча подібні завдання можуть виконуватися й групою 

(трійкою, «квартетом») студентів. Ураховуючи специфічність цієї інновації, 

перед початком виконання завдання  разом зі студентами були сформовані  

правила, обов’язкові для всіх учасників освітнього процесу, на основі яких 

відбулося: 

1. Визначення зон в аудиторії для знімання майбутнього фільму (для 

уникнення зайвих пересувань). 

2. Регламентація часу на виконання завдання – до 10 хв. (при організації 

групової форми роботи час на виконання збільшується  до 15 хв.). 

3. Дотримання культури спілкування під час роботи. 

4. Термін надсилання роботи викладачеві (безпосередньо на занятті 

відразу по завершенню). 

5. Обговорення варіантів доступу до відеофайлів – тільки для викладача 

(можуть бути й інші:  для всіх користувачів Інтернету, тільки для групи та 

викладача). 

Оцінювання фільмування здійснювалося за такими критеріями, як: 

1) зміст – 3 б.; 2) культура мовлення – 1 б.; 3) майстерність знімання –  1 б. 

Робота над створенням відео передбачала обов’язкове прописування 

ролей: актор і режисер-оператор (над сценарієм працювали обидва учасники 

разом). За умови групової роботи  кількість ролей виконавців розшириться: 

актор/або актори, декоратор/або декоратори, режисер-оператор. 

На семінарському занятті з навчальної дисципліни «Історія 

Стародавнього Сходу» (І курс) на тему «Мала Азія. Хеттська держава» 

студентам запропонували, об’єднатися в пари, вибрати один із хеттських 

законів, визначити, яку інформацію про соціально-економічну структуру 

Хеттського царства для них як істориків містить він, а потім прочитати закон, 

прокоментувати його на відеокамеру смартфона й надіслати свою роботу 

електронною поштою викладачеві. Аналіз відеокоментарів хеттських законів 

показав, що середній рівень компетентності студентів з питання «Хеттська 
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держава у період Давньохеттського царства (XVI–XV ст. до н.е.)»   становить 

4,3 б.  

На семінарському занятті з навчальної дисципліни «Історія середніх 

віків» (ІІ курс) на тему «Швейцарія в ХVI – першій половині ХVIІ ст. 

Реформація Ульріха Цвінглі та Жана Кальвіна. Католицька контрреформація 

в Західній Європі» студентам запропонували побудувати відеопромову від 

імені Жана Кальвіна перед його прихильниками про долю людини. Аналіз 

створених фільмів дозволив виявити середній рівень компетентності 

студентів з питання «Жан Кальвін, його вчення та церква. Реформація в 

Женеві та її наслідки. Історичне значення Реформації в Женеві» –  3,5 б. 

 Виконання цього завдання сприяло: а) формуванню вмінь і навичок 

критично та чітко формулювати думки, аналізувати інформацію, робити 

висновки щодо світоглядних позицій реформатора, працювати в команді над 

створенням спільного продукту; б) вихованню культури мовлення; 

в) розширенню уявлення про використання смартфонів у професійній 

діяльності. 

 Під час індивідуальних бесід студенти поділилися, що завдання для них 

було цікавим. На питання, чи планують вони подібні завдання давати учням 

під час педагогічної практики, вони відповіли, що так. 

 Уважаємо, що фільмування набуває особливої значущості для 

студентів, які здобувають освіту в ЗВПО. 

По-перше, виступ перед відеокамерою сприяє формуванню впевненості 

в собі та самоконтролю, які необхідні в  професійній діяльності. По-друге, це 

сприяє розвитку творчих здібностей, зокрема артистизму, ораторського 

мистецтва, що є невід’ємними складовими педагогічної майстерності. 

Зазначимо, що навички безпосереднього фільмування  просто життєво 

корисні для студентів, які здобувають освіту в класичних ЗВО (зйомка 

родинних свят, щасливих і цікавих миттєвостей). Забезпечуючи емоційний 

компонент заняття, фільмування сприяє  формуванню оціночного судження й 

ціннісного ставлення студентів до навчального матеріалу. Результатом цього 
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процесу є виникнення нових суджень стосовно об’єкта, що вивчається [8; 9]. 

Фільмування сприяє формуванню в студентів таких компетентностей, як: 

уміння чітко формулювати свої думки, висловлювати їх, пояснювати зміст 

понять і явищ; здатність до інтерпретації гуманітарного тексту; навички 

публічного мовлення, здатність ясно та виразно висловлюватися в процесі 

комунікації; здатність створювати інформаційний продукт; здатність 

працювати в команді та автономно; уміння використовувати  ІКТ у 

професійній діяльності.  

Наведемо приклад фільмування на практичному занятті з теми  «Склад і 

наголос в українській мові» («Наукові основи фонетики»): «Із метою 

популяризації української мови, сприяння культурі мовлення телебачення, 

мережа Інтернет пропонує громадянам для перегляду уроки правильної 

вимови та слововживання, зокрема відеоуроки О. Авраменка. Самостійно 

доберіть два слова зі словорозрізнювальним наголосом. За допомогою 

смартфона створіть відео, в якому поясніть, як правильно ставити наголос у 

цих словах». 

Створення інтелект-карт. Інтелект-карти (розумні карти, мапи думок, 

ментальні карти) – це інтерактивний спосіб перекодування інформації, 

формування історичних уявлень, що є результатом складної діяльності 

психічних процесів, які створюють у свідомості історичний образ минулого. 

Розумна карта може стати  в нагоді студентам ЗВПО в майбутній 

професійній діяльності як один із засобів формування в учнів історичного 

поняття.  

Так, під час проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни 

«Методика навчання історії» (ІІІ курс) на тему «Формування системи 

історичних знань» студентам запропонували, використовуючи власні 

смартфони, створити інтелект-карту за допомогою сервісу Coogle.it, яка дає 

уявлення  про певне історичне поняття (за їх вибором), за необхідності 

звертаючись до відеоінструкції. Приклад розкриття змісту історичного 



177 
 
поняття «імперія» студентом за допомогою інтелект-карти представлено в 

дод. АП. 

Іншими прикладами є створення інтелект-карти, що дає уявлення про 

мовне явище (джерела походження фразеологізмів, «Сучасна українська 

мова. Лексикологія. Фразеологія»), класифікацію (типи вправ зі словотвору, 

«Методика навчання української мови в закладах загальної середньої 

освіти»). 

Робота з текстовим документом on-line. Зважаючи на специфіку 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю, на семінарських 

заняттях з історичних дисциплін, методики навчання історії й основ 

наукових досліджень зі студентами груп Е значна увага приділялася роботі з 

текстом, яка передбачала такі завдання: аналіз історичних джерел; критичний 

аналіз аналітичних статей із метою виявлення ступеня  суб’єктивізму автора 

та його об’єктивності у висвітленні питання; зіставний аналіз різних 

інформаційних джерел із метою виявлення повноти викладу матеріалу; 

порівняльний аналіз змісту статей, автори яких дотримуються різних 

поглядів на проблему; пошук  доказів на підтвердження або скасування 

певних тверджень; робота з модифікованими ІКТ текстами. Є доцільним 

виділити три види робіт із текстовими документами в режимі on-line: 

1. Робота з різними текстовими джерелами для формування висновків.  

2. Редагування текстового документа на Google диску. 

3. Шифрування навчального тексту за допомогою ІКТ (теги слів). 

Різна складність навчальних завдань із текстами в режимі on-line 

дозволяє розподілити їх за рівнями навчальних досягнень (табл.2.4 

Таблиця 2.4 

Робота з текстом у режимі on-line за рівнями навчальних досягнень 

Середній Достатній Високий 
1 2 3 

Ознайомлювальне 
вивчення тексту 
історичного джерела.  

Текстуальний аналіз 
джерела 

Порівняння різних 
історичних джерел 
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Продовж. табл.2.4 

1 2 3 
Відповідь на запитання Текстуальний аналіз 

джерела 
Порівняння історичного 
та літературного джерел 

Відновлення тексту (з 
пропусками слів) 

Заповнення 
порівняльної таблиці 

Доведення або 
спростування тези в 
спільному документі 
 

Ознайомлення зі 
змістом аналітичної 
статті 
Виконання тестових 
завдань закритої форми 
з вибором одного 
варіанта правильної 
відповіді 

Визначення ключових 
позицій автора 
аналітичної статті 
стосовно питання, що 
порушено, пошук  
доказів у мережі на 
підтвердження або 
скасування тверджень 

Критичний аналіз статей 
із метою виявлення 
ступеня  суб’єктивізму 
автора та його 
об’єктивності у 
висвітленні питання 
 

Текстуальне вивчення 
різних джерел 
інформації. 
Заповнення таблиці за 
поданими позиціями 
 
 

Текстуальне вивчення 
різних джерел 
інформації.  
Заповнення 
порівняльної таблиці за 
власними позиціями 
 

Порівняння різних 
джерел інформації, 
формулювання 
судження як висновків  
щодо повноти, глибини 
висвітлення питання, 
достовірності 
інформації 

Визначення передумов, 
причин, ознак (хмара 
слів) 

Визначення «зайвого» у 
хмарі слів 

Створення хмари слів 

1. Порівняння різних джерел інформації. Під час проведення 

семінарського заняття з методики навчання історії (ІІІ курс)  на тему 

«Формування системи історичних знань» студентам було запропоновано 

порівняти зміст уривку статті «Теоретичний матеріал в історичних курсах» 

(«Методика навчання історії», О. І. Пометун, Г. О. Фрейман) та статті  сайту 

StudFiles «Методика формування знань про історичні поняття» й визначити 

відмінності в класифікації історичних понять у цих двох текстах, а також 

зробити висновок, у якому джерелі класифікація є більш повною.  

На іншому семінарському занятті з цієї ж навчальної дисципліни на 

тему «Вміння як компонент змісту шкільної освіти»  студентам 

запропонували порівняти, як представлено тему «У чому особливості 
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Спартанської держави,  побуту і виховання спартанців. Практичне заняття» у 

підручнику для 6-го класу «Всесвітня історія. Історія України»  

О. Бандровського, В. Власова (доступ до матеріалів у режимі on-line) та в 

підручнику для цього ж класу під загальною редакцією О. Пометун (робота з 

друкованою продукцією). При виконанні завдання студенти звернули увагу 

на те, як подається в параграфі підручника навчальна інформація, який 

ілюстративний матеріал її супроводжує, які форми роботи він дозволяє 

здійснити, та зробили висновок, який із двох підручників є більш 

привабливим для учнів і який би вони як майбутні вчителі вибрали для 

роботи, а також що хотіли б додати в навчальну книгу для кращого засвоєння 

учнями навчальної теми. Студенти працювали в парах, результати своєї 

роботи презентували в усній формі. «Двійки», які не встигли виступити, за 

бажанням залишили повідомлення на  шпальтах навчального блогу 

викладача. Наводимо одне з них: «Порівнявши два підручники, можна 

сказати, що підручник, автором якої є Пометун, кращий за подачею 

матеріалу та його поясненням. На нашу думку, він кращий, ніж інший 

підручник. У ньому використані просторова, хронологічна та логічна 

компетентності». 

2. Текстуальний аналіз історичного джерела/або джерела художньої 

літератури, літературно-критичної статті. Робота з історичними джерелами є 

необхідною складовою навчання студентів суспільно-гуманітарного 

профілю. Саме першоджерела сприяють формуванню критичного сприйняття 

історичних подій, явищ, процесів.  Однак не завжди є можливим 

забезпечення студентів  хрестоматіями, збірниками історичних документів.  

Зважаючи на те, що більшість потрібної літератури є в мережі в 

електронному форматі, роздруковування потрібних  сторінок недоцільно. 

Крім цього, на заняттях може скластися ситуація, коли є необхідним 

звернення до історичного джерела, не запланованого для розгляду 

заздалегідь.  Тому  текстуальний аналіз історичних джерел здійснювався 

студентами на заняттях у режимі on-line. Наведемо приклади таких завдань. 
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На семінарському занятті з навчальної дисципліни «Нова історія Азії й 

Африки (XVII–початок XX століття)» (ІІІ курс) з теми «Китай у другій 

половині ХХ століття» студентам потрібно було ознайомитися в режимі on-

line зі змістом «Контракту на будівництво й експлуатацію Китайсько-Східної 

залізниці» (Берлін, 1896 р.) і відповісти на запитання: 

– Свідченням чого є цей документ? Які методи впливу на Китай 

застосовує Росія? 

На семінарському занятті з навчальної дисципліни «Новітня історія 

країн Азії та Африки (1918–2016 р.)»  на тему «Національно-демократичний 

рух у Китаї в 1919–1924 рр. Національна революція 1925–1927 рр. Реформи 

нанкінського уряду (1928–1937 рр.)» (IV курс)  студентам для аналізу 

запропонували ознайомитися в режимі on-line зі змістом листівки, що 

розповсюджувалася студентами під час демонстрації 4 травня 1919 року та 

визначити, що спонукало студентів Пекінського університету до радикальних 

дій і які вимоги вони висували. 

3. Редагування спільного документа. Як загальновідомо, на 

Міжнародному економічному форумі (2017) у Давосі  експертами визначено 

ключові вміння й навички, необхідні особистості для успішної кар’єри, серед 

яких взаємодія з людьми й уміння формувати власну думку та приймати 

рішення. Одним із навчальних завдань, орієнтованих на формування  цих 

умінь і навичок, є редагування спільного документа в режимі on-line, яке 

здійснюється за такої форми організації навчальної діяльності як ротації за 

станціями.  

Студентам надавали доступ до редагування документа, розташованого 

в мережі.  Кожна група отримувала своє завдання. Окрім цього, група може 

за необхідності залишати коментарі до записів інших груп. Уважаємо 

потрібним навести конкретний приклад. 

На семінарському занятті з навчальної дисципліни «Історія 

Стародавнього Сходу» (І курс) на тему «Стародавній Іран у І–ІІІ тис. до н. е.» 

одним із завданням під час ротацій за станціями було доведення або 
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спростування ствердження, посилаючись на історичні факти: 1 група  – 

«Дарій І легітимізував свою владу в Персії», 2 група – «Дарій І істотно 

розширив кордони своєї держави», 3 група – «У своїй державі Дарій І 

здійснив низку важливих реформ», 4 група – «Дарій був людиною 

ощадливою». 

Переваги виконання подібних завдань  у режимі on-line порівняно з 

паперовим варіантом ми вбачаємо в тому, що:  

− відбувається пожвавлення навчальної діяльності; 

− формуються iнформатичні навички роботи з Google диском; 

− розвиваються навички опосередкованої Інтернет-комунікації; 

− посилюється відповідальність за виконання (відповідь бачить не лише 

викладач, але й одногрупники); 

− удосконалюються орфографічні й пунктуаційні навички (автоматичне 

підкреслення помилки комп’ютерною програмою примушують замислитися 

над вибором варіанту написання); 

− виховується академічна доброчесність; 

− перевірка завдання викладачем є прозорою. 

4. Шифрування навчального тексту за допомогою ІКТ (теги слів) – це, 

по суті, робота з текстом, що під впливом ІКТ зазнав змін. До таких 

модифікованих текстів ми відносимо й т. зв. «хмару слів», яка  є графічним 

представленням текстової інформації. Візуальний текст активізує увагу 

студентів, легше запам’ятовується. Наведемо приклади навчальних завдань із 

«хмарою слів», створених за допомогою сервісу WordArt.  

На семінарському занятті з історії середніх віків (ІІ курс) на тему 

«Швейцарія в XVI – першій половині XVII ст. Реформація Ульріха Цвінглі та 

Жана Кальвіна. Католицька контрреформація в Західній Європі» студентам 

запропонували завдання на визначення за допомогою «хмари слів» 

передумов Реформації в Швейцарії (дод.АР). 
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– Розгляньте «хмару слів» на блозі. Об’єднавши слова, визначте основні 

передумови Реформації в Швейцарії. 

– Чим Реформація в Швейцарії різнилася від Реформації в Німеччині? 

– Подумайте, чому для оформлення тегів слів було обрано форму 

«малюк»? Яку форму запропонували б ви? Поясніть власний вибір [8]. 

Залучення студентів до створення власних освітніх продуктів ІКТ  

можна розглядати як альтернативне завдання самостійної роботи.  

Візуалізація  події, явища, періоду є  інтерактивним твором, що дає уявлення 

про розуміння студентом навчальної теми. Окрім цього, створення 

студентами власного e-контенту є дієвим способом формування 

інформаційно-цифрової компетентності.  

За необхідності студентам під час індивідуальних консультацій 

надавали інструкції, посилання на навчальні ресурси, які містять 

рекомендації щодо користування тим чи іншим сервісом. 

Теми для виконання завдань самостійної роботи брали з робочих 

програм, розробляли самостійно. Студентам пропонували такі види робіт, як  

створення презентацій, відеороликів (цифрових розповідей), плакатів; 

інтелект-карт; візуалізація наукових понять (теги слів); розробка ігор 

LearningApps.org. 

Прикладом такого завдання може слугувати створення плаката за 

допомогою мережних або програмних засобів ІКТ на тему «Індустріалізація 

й колективізація»,  цифрова розповідь про одного з учасників Другої світової 

війни», плакат «Види історичних фактів», презентація «Омонімія. Паронімія» 

схема «Чергування приголосних фонем в українській мові».  

Створення студентами власних ОП ІКТ є не тільки результатом 

збирання, обробки та збереження інформації, але й результатом її 

переосмислення й інтерпретації [6]. 

Організація мобільного зворотного зв’язку між викладачем і 

студентами за допомогою ІКТ на семінарських заняттях  забезпечувалася  

функціонуванням комунікативних каналів: «викладач – блог –  студенти  – 
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викладач»,  «викладач – QR-код – студенти  – викладач», «викладач – 

Nearpod – студенти –  засіб ІКТ». 

Використання блогу викладача сприяло забезпеченню швидкого 

доступу до електронних дидактичних ресурсів безпосередньо на 

семінарському занятті: історичних мап, діаграм, історичних джерел, 

графічного матеріaлу,  тестів on-line і т. ін. Для прикладу опишемо e-контент, 

представлений на блозі викладача до семінарського заняття з навчальної 

дисципліни «Історія південних і західних слов’ян в кінці XVIII–ХХ ст.» 

(ІІ курс) на тему «Південні та західні слов’яни в 1920-і роки» (запис у  блозі 

31.10.2017).  

Для з’ясування, у чому полягає сутність «польського питання», 

студентам було запропоновано роботу з історичною мапою on-line. 

– У чому полягало «польське питання» після Першої світової війни та як 

воно вирішувалося? 

– Розгляньте карту  Польщі 1920 р. Схарактеризуйте лінію кордону. 

– Як змінилися кордони Польщі після польсько-більшовицької війни 

1920–1921 рр.? 

Необхідність роботи з історичною мапою саме в режимі on-line 

викликана відсутністю в навчальній аудиторії технічного обладнання для 

демонстрації її off-line, а також паперового варіанту (історичних атласів) у 

студентів і друкованого демонстраційного матеріалу у викладача. Водночас 

робота з історичною картою є необхідною складовою формування системи 

історичних знань у здобувачів вищої освіти, оскільки вона, поєднуючи часові 

та просторові параметри, забезпечує просторове сприйняття навчальної 

інформації, формує навчально-інтелектуальні вміння й навички, зокрема 

критичного аналізу подій і вміння встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки. 

Аналіз діаграми «Етнічний склад населення Польщі в 1920-і р.» у свою 

чергу сприяв розвитку студентів такої ключової компетентності як 

математична, що в даному випадку полягає в розвитку вміння оперувати 
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статистичними даними для пояснення подій. Виконання даного навчального 

завдання дозволило студентам дійти висновку, що на практиці перемогла 

концепція Р. Дмовського: Польща була унітарною державою, яка відмовляла 

меншинам не лише в праві на самовизначення, але й у територіальній і 

культурній автономії. Розміщення діаграми на блозі позбавило викладача від 

необхідності роздруковувати цей навчальний матеріал, а студентам надало 

можливість ще раз звернутися до нього при підготовці до модульної 

контрольної роботи, заліку. 

У комплект навчальних завдань, інформаційний матеріал до яких був 

представлений на блозі викладача, входила також робота з історичним 

джерелом – уривком із книги учасника параду польської армії на Хрещатику 

6 травня 1920 року Т. Махальського «Ostatnia epopeja. Dzialania kawalerii w 

1920 roku»; уривком із листа короля Олександра міністру іноземних справ 

Луї Барту 25 червня 1934 року; витягом  із Нейїського договору.  

Е-контент до семінарського заняття з навчальної дисципліни 

«Методика навчання історії» (ІІІ курс) на тему «Вміння як компонент змісту 

шкільної освіти» (запис у блозі 25.02.2018) містив тестові завдання (на 

блозі – посилання на Google Форми); сторінки з підручника «Всесвітня 

історія. Історія України. 6 клас»  О. Бандровського, В. Власова; дидактичну 

гру (на блозі – посилання на інтерактивну вправу, створену на сервісі 

LearningApps.org); відео «Сергій Притула веде урок історії», інструкцію до 

виконання самостійної роботи. 

Отже, цільовою аудиторією блогу як засобу організації комунікативної 

взаємодії є студенти [у контексті дослідження груп Е]; вміст блогу 

підпорядковується тим навчальним цілям, які визначені викладачем для 

конкретного семінарського заняття. 

Використання QR-кодів (Quick Response) – мініатюрних носіїв даних 

сприяє включенню студентів у комунікативну взаємодію цікавим і 

привабливим для них способом. Розглянемо на конкретних прикладах, як 
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відбувалося практичне використання QR-кодів під час проведення 

семінарських занять з групами Е. 

1. Цитатний початок питання. Завдання полягало в декодуванні 

інформації (цитати) та доведенні тези, посилаючись на історичні факти.  

Так, на семінарському занятті з навчальної дисципліни «Історія 

слов’янських народів» (І курс) на тему «Друга світова війна (1939 – 1945 р.)» 

студентам прочитали захований у QR-коді вислів Е. Хемінгуея та 

продовжили думку американського письменника, підтвердивши її 

фактичними прикладами з історії Другої світової війни. 

2. Вибір кольорового варіанту. За допомогою кольорових QR-кодів 

оформлювалися різні варіанти одного й того ж самого завдання. Студенту 

пропонувався набір карток із кольоровими кодами, з-поміж яких він обирав 

для зчитування лише один.  

Під час проведення семінарського заняття з нової історії країн Європи і 

Америки (1870–1918 р.)  (ІІІ курс) на тему «Великобританія в період 

останньої третини ХІХ–початку ХХ століття» закодованою інформацією 

слугували вислови політичних діячів Великої Британії часів «вікторіанської 

епохи» У. Гладстона та Б. Дізраелі за принципом 1 колір – 1 вислів (синій – 

«Є три різновиди брехні: брехня, жахлива брехня та статистика» 

(Б. Дізраелі); червоний – «Те, що називають громадською думкою, швидше 

заслуговує називатися громадськими почуттями» (Б. Дізраелі); жовтий – 

«Обов’язок уряду – створити такі умови, щоб людям було важче здійснювати 

погане й легко чинити правильно» (У. Гладстон); зелений – «Політика – це 

лабіринт, із якого вибратися важче, аніж увійти» (У. Гладстон). Завдання 

студентів полягало, по-перше, у декодуванні інформації, а по-друге, у 

використанні її для побудови передвиборної промови від імені Б. Дізраелі 

або У. Гладстона. 

3. Закодоване посилання. QR-код був провідником до ресурсу, 

розташованого в мережі: текстового матеріалу, тестових завдань on-line, 

інтерактивних вправ on-line, відео, графіки. Як приклад наведемо завдання, 
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запропоноване студентам під час проведення семінарського заняття з історії 

слов’янських народів (І курс) на тему «Друга світова війна (1939 – 1945 р.)». 

Закодованими були посилання на два історичні джерела – «Особисті 

послання від пана Черчилля панові Сталіну, датованими 8 липня 1941 р. і 

10 липня 1941 р.». Після ознайомлення зі змістом історичних документів за 

допомогою QR-кодів студенти відповіли на запитання: 

– Якого періоду Другої світової війни стосуються ці документи? 

Аргументуйте свою відповідь. 

– Посилаючись на документ, наведіть приклади  підтримки Радянського 

Союзу Англією. 

– За допомогою документа № 2 визначте, які зобов’язання брали на себе 

обидві сторони. 

4. Код із підказкою мав два варіанти. За першим варіантом, на 

оформленні QR-коду була підказка: фото, малюнок, логотип, ключове слово, 

що прямо чи опосередковано підказувало студентам правильну відповідь на 

закодоване запитання. За другим варіантом, закодовується не запитання, а 

відповідь, до якої можна звернутися для самоперевірки або ж для отримання 

самої відповіді (якщо завдання виявилося надто складним). За приклад 

візьмемо фрагмент семінарського заняття з навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» (І курс) на тему «Курсова, дипломна, магістерська 

роботи: написання, оформлення, захист». 

– Студент пише магістерську роботу на тему «Білий рух на Півдні Росії». 

Визначте об’єкт і предмет його дослідження. За необхідності скористайтеся 

підказкою в ребусі. Перевірте правильність своєї відповіді за допомогою QR-

кода. 

5. Секретне повідомлення. Це навчальне завдання передбачало 

залучення студентів до кодування певної інформації (маловідомий факт з 

історії, оригінальне запитання й т. ін.). Таке  завдання готує студентів-

майбутніх учителів історії до використання QR-кодів у майбутній власній 

професійній діяльності.  Прикладом закодованого секретного повідомлення є 
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створений  студентом QR-код для семінарського заняття з «Історії 

слов’янських народів» (І курс)  із питання «Громадянська війна: причини й 

хід військових дій, основні результати» – «Снаряд, який убив одну людину, 

урятував армію». 

6. QR-кодне доміно є набором спеціальних карток («кісточок», 

«плиток», «камінців», «костей»).  Кожна картка складається з двох частин:  

на одній з них – QR-код, на іншій – відповідь, яка має збігтися з QR-кодом на 

наступній картці.  Фактично QR-кодне доміно є креативним завданням на 

встановлення відповідностей у межах теми: між портретом і прізвищем 

історичної особистості, між датою та подією, між поняттям і його 

визначенням, між історичною пам’яткою та її назвою та т. ін. Кількість 

карток визначається об’ємом навчальної інформації та часом, відведеним на 

виконання завдання. Особливістю QR-кодного доміно є те, що для 

розкодування даних не потрібен Інтернет. Форма організації навчальної 

діяльності  у формі гри в QR-кодне доміно – групова.  

7. QR-кодний квест (Quest) – сукупність навчальних закодованих 

завдань,   виконання яких дозволяло групі отримати відповідь на ключове 

питання навчального заняття.  Особливість QR-кодного квесту полягала в 

тому, що окремі/або всі завдання передбачали навчальну діяльність студентів 

у режимі on-linе.  Кожна з груп отримувала дорожню карту проходження 

квесту. Завдання виконувалися за лінійним принципом: гра була побудована 

як ланцюжок, коли, виконавши одне завдання, група отримувала наступне 

доти, доки весь маршрут за картою не був пройдений. Викладач при цьому 

виконував функцію тьютора. 

Ілюстративний матеріал  до завдань 1-7 представлено в додатках АС. 

Описані завдання не вичерпують усіх можливостей QR-кодів, а лише 

ілюструють їх можливості в навчанні. Впливи об’єктів комунікативної 

взаємодії, якими тут є QR-коди, є непрямими, опосередкованими. Зворотний 

зв'язок, що засвідчував ефективність або неефективність комунікативної 
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взаємодії, був суб’єктно-суб’єктним і полягав у «звітуванні» студентів про 

результат виконання, тобто презентації ними результатів власної діяльності.  

Отже, і блог викладача, і QR-коди є посередниками між викладачем і 

студентами в питанні передачі навчальної інформації, виступають 

своєрідними комунікативними каналами, кожен із яких має свої переваги й 

недоліки. По-перше, застосування блогу передбачає навчальну діяльність у 

режимі on-line, декодування ж інформації може відбуватися як у режимі on-

line, так і в режимі off-line, щоправда, текст має бути дещо обмеженим за 

об’ємом – орієнтовно ¼ сторінки формату А4.  По-друге, один допис у блозі. 

може містити фактично необмежену кількість текстової, графічної, аудіо-, 

відео- інформації, посилань. Натомість QR-код містить лише одну 

інформаційну одиницю або посилання на неї. По-третє, у студентів 

залишається доступ до навчальних матеріалів, розміщених на блозі, і після 

навчального заняття, тоді як до інформації, вміщеної в  QR-коді – ні. Так, 

розміщення на блозі навчальних матеріалів (запис 08.05.2018) дозволило 

студенту 11 групи Т. Д., який через поважну причину був відсутній на 

семінарському занятті з навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень»,  ознайомитися зі змістом навчальної інформації та виконати 

тестові завдання закритої і відкритої форми. Однак треба враховувати, що 

матеріал до кожного нового заняття викладається на Web-сайті напередодні й 

особливо допитливі студенти можуть побачити їх заздалегідь, що призведе 

до втрати новизни навчальної інформації безпосередньо на навчальному 

занятті й може дещо послабити мотивацію навчальної діяльності, тоді як QR-

коди пожвавлюють навчання, активізують увагу студентів, зацікавлюють їх 

навчальним матеріалом. По-четверте, QR-код має здатність бути елементом 

навчального завдання («Код із підказкою»), основою («Секретне 

повідомлення»), інтерактивним наочним матеріалом («QR-кодне доміно»), 

формою організації навчальної діяльності («QR-кодний квест»). Блог також у 

свою чергу не обмежується лише функцією хмарної скриньки для зберігання 

навчального контенту, а може бути й полем навчальної діяльності (через 
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коментування). Спільним при застосуванні цих двох засобів організації 

комунікативної взаємодії є те, що забезпечення зворотного зв’язку є 

опосередкованим. 

Із метою з’ясування  реальних затрат робочого часу на підготовку до 

виконання завдання нами було здійснено заміри часу – на входження на блог 

для отримання потрібної інформації та зчитування її за допомогою QR-коду 

за допомогою мобільного Інтернету. Нами було отримано такі дані: 1) під час 

первинного ручного введення посилання на блог викладача було витрачено 

27,852 сек., під час вторинного (автоматичного) набору – 16,502 сек.; 2) на 

зчитування потрібної інформації за допомогою QR-коду було витрачено – 

14,001сек.  Різниця в затраті часу становить 2,501 сек. на користь QR-коду, 

що є незначною.  У процесі апробації блогу й QR-кодів як засобів організації 

комунікативної взаємодії на семінарському занятті ми дійшли висновку, що 

швидкість комунікативного каналу залежить від швидкості Інтернету в 

аудиторії/або мобільного Інтернету студентів, а також швидкості реакції 

студента на його включення в навчальну діяльність. Отже, вибір засобу 

організації комунікативної взаємодії (блогу чи QR-коду) залежить від 

характеру й обсягу навчальної інформації та від тієї мети, яка має 

реалізовуватися внаслідок застосування того чи іншого мережевого засобу 

ІКТ [7]. 

Універсальність QR-кодів як засобів організації мобільного зворотного 

зв’язку полягала й у тому, що вони є корисними й під час консультування 

студентів. Так, під час проведення індивідуальних консультацій з навчальної 

дисципліни «Нова історія країн Азії та Африки (XVII – початок ХХ ст.)» 

студент отримав рекомендації щодо виконання завдання самостійної роботи 

(написання реферативної роботи, створення презентації, відеорозповіді на 

тему «Культура Японії періоду сьогунату Токугава») у формі QR-коду.  

Під час групового консультування з цієї ж навчальної дисципліни для 

кращого розуміння теми «Суспільний і державний устрій Японії в період 

сьогунату Токугава (1603–1867 рр.)» студентам запропонували прочитати 
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закодовані запитання, знайти відповіді на них, презентувати у вигляді усного 

повідомлення.  

QR-коди виконували в даній ситуації функцію зацікавлення 

навчальним матеріалом, пожвавлення навчальної діяльності,  

Так, група 1 отримала таке закодоване запитання – «Які зміни 

відбулися в житті країни з утвердженням сьогунату Токугава?». Група 2 – 

«Чи можна вважати токугавську Японію абсолютистською державою?». 

Група 3 – «Які причини «самоізоляції» Японії від зовнішнього світу, а також 

наслідки такої політики?»    

Застосування  on-line-платформи Nearpod – Web-програмного 

забезпечення для підтримки синхронного виконання навчальних завдань у 

форматі мобільного навчання.  

За допомогою платформи Nearpod ми розробили навчальні сесії, 

призначені для застосування в умовах реального проведення занять.  Сесія 

складалася з матеріалу, який висвітлював окремі питання теми семінарського 

заняття, тестових завдань закритої форми, питань відкритої форми. Під час 

застосування платформи Nearpod ми регламентували перебування студентів 

у мережі із метою валеологічної підтримки навчального заняття, а  також 

враховували, що чергування різних видів діяльності, з одного боку, запобігає 

появі втомленості в студентів, а з іншого, сприяє зацікавленості ними 

навчальним матеріалом. Тому  на віртуальну платформу виносився розгляд  

одного питання з усіх необхідних, а проходження студентами «сесії» тривало 

від 15 до 25 хв. Наведемо фрагмент семінарського заняття на тему 

«Соціально-політична еволюція Афінського поліса в VІІ – VІ ст. до н. е.» 

(навчальна дисципліна «Історія Стародавньої Греції та Риму», І курс). 

На платформі Nearpod за допомогою функції Create a Nearpod Lesson 

студенти розглядали реформи архонта Солона (витрачений час – 20 хв.). 

Ураховуючи специфіку проведення семінарського заняття, робота над 

слайдами інтерактивної презентації проводилася не у форматі розповіді або 

коментування викладача, а як евристична бесіда, виконання завдань, 
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спрямованих на здійснення аналізування й порівняння. Сесія складалася з 

таких видів роботи: аналіз історичних джерел (вірш Солона «Не 

звинувачуйте марно богів…» у перекладі А. Содомори; уривок із праці 

Плутарха «Порівняльні життєписи. Солон», уривок з «Історії» Геродота); 

реконструкція подій (репродукції картин «Солон пропонує свої закони», 

невідомий автор, ХVIII ст.; «Солон і Крез», Г. Хонтхорст, 1624 р.;  «Крез 

показує свої скарби Солону», Гаспар ван де Хеске, 1630 р.); вправа «Відтвори 

думку» (за змістом реформ Солона):  

– Усі боргові камені…  

– Усі боржники, продані в рабство, …  

– Селянам було…  

– Самозастава боржника…  

– Відсотки з позики…  

– Свобода заповіту…  

Презентація супроводжувалася виконанням тестових завдань закритої 

форми з вибором одного варіанта відповіді (Add Activity). 

На семінарському занятті з цієї ж навчальної дисципліни на тему  

«Римське суспільство в V–ІІІ ст. до н.е. на платформі Nearpod студенти 

розглянули характерні риси державних органів Римської республіки. Сесія 

містила презентаційні матеріали  зі схемами,  відео «Римский сенат и 

консул» (матеріали Інтернет-мережі), тестові завдання з вибором одного 

варіанту відповіді, відкриті запитання [5]. Приклади електронних звітів про 

результати участі студентів у сесіях наведено в дод. АТ. 

Забезпеченню зворотного зв’язку на семінарських заняттях між 

викладачем і студентами сприяло застосування  Add Activity Nearpod і 

Google Forms (доступ через блог або QR-коди). 

За допомогою Google Forms ми розробили та використали під час 

семінарських занять з групами Е такі навчальні завдання: історичні диктанти 

(короткі відповіді); тестові завдання з вибором одного варіанта правильної 

відповіді; тестові завдання як із вибором одного варіанта вибору правильної 
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відповіді, так із множинним вибором; комбіновані тестові завдання, які 

містять як питання закритої форми (одиничний вибір, множинний вибір, 

установлення відповідностей), так і відкритої форми, що вимагали 

короткої/або/і довгої відповіді (дод. АУ). Для уникнення надто повільного 

завантаження цього електронного ресурсу Google Forms не містили малюнків 

і відео.   

Тести закритої форми передбачали програмно-суб’єктний зворотний 

зв'язок (перевірка здійснюється автоматично, отримання студентами 

результатів виконання завдання відбувається відразу по проходженню тесту). 

За характером зворотний зв'язок, пов'язаний із виконанням історичного 

диктанта й комбінованих тестових завдань був суб’єктно-суб’єктним 

(завдання перевіряється вручну, отримання результатів студентами є 

віддаленим у часі). Завдання, створені за допомогою Add Activity Nearpod, 

були  частиною навчальних «сесій», доповненням до матеріалів Create a 

Nearpod Lesson. На відміну від Google Forms, запитання на яких охоплювали 

всю тему  попереднього/або поточного семінарського заняття, за допомогою 

Add Activity Nearpod  виконувалися завдання, пов’язані лише з одним із його 

питань. 

Порівняльний аналіз характеру завдань, представлених у Add Activity 

Nearpod і Google Forms, дозволив з’ясувати, що тестові завдання закритої 

форми в Google Forms більш різноманітні: 8 варіантів проти 3 варіантів у Add 

Activity Nearpod. Обидва мережні засоби передбачають короткі або 

розширені відповіді на запитання відкритої форми, відповіді за малюнком. 

Однак у Add Activity Nearpod є можливість залучення студентів у виконання 

креативних завдань, як от: малювання; співпраця з іншими студентами 

(«мозковий шторм», «коло ідей», «дерево рішень»). Відмінною рисою 

навчальної платформи Nearpod є можливість синхронного відстеження участі 

студентів у сесії, отримання результатів про її проходження  вже на 

семінарському занятті, що дозволяє стверджувати, що забезпечення 

зворотного зв’язку в такий спосіб є мобільним. Однак залучення студентів до 
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активного застосування ІКТ у навчанні оголило проблему дотримання 

академічної доброчесності. Так, ми зафіксували  випадки плагіату при 

створенні студентами плакатів і цифрових історій, що становить 4%. При 

виконанні тестів у режимі on-line було виявлено 15% осіб, які порушили 

принцип академічної доброчесності. Студент проходив спочатку тест не під 

своїм прізвищем (набиралися початкові літери або прізвисько). Позитивним є 

те, що наприкінці експерименту кількість таких випадків зменшилася. Отже, 

застосування ІКТ в освітньому процесі має супроводжуватися формуванням 

ІКТ-культури користувача. 

Фотоматеріали із семінарських занять презентовано в дод. АХ. 

Отже, ми провели педагогічний експеримент, результати якого 

дозволять нам зробити висновок щодо ефективності або неефективності 

дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю. 
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2.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту 

Під час проведення експериментальної роботи ми здійснили 

впровадження дидактичних умов застосування ІКТ у процес навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю.  

Наприкінці педагогічного експерименту ми запропонували викладачам 

кафедри всесвітньої історії та кафедри українознавства і лінгводидактики 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди пройти анонімне анкетування.  

Ми попросили респондентів оцінити ефективність застосування різних 

видів робіт (17 найменувань) із застосуванням ІКТ за шкалою від 0 до 5 балів 

за  такими критеріями: зацікавлення студентів навчальним матеріалом; 

підвищення якості знань студентів; формування вмінь і навичок; 

інтелектуальний розвиток; розширення уявлень студентів про можливості 

застосування ІКТ у навчанні й майбутній професійній діяльності.  

Як засвідчила аналітична обробка відповідей, найбільшу зацікавленість 

викликала та найвищу оцінку отримала навчальна on-line-платформа 

Nearpod. Викладачі оцінили її в 4,8 б. Найнижчу оцінку вони поставили 

пазлуванню в режимі on-line за допомогою  Jigsaw Planet (3,5 б.). Загальна 

оцінка ефективності застосування ІКТ на семінарських заняттях – 4,5 б. 

Обробку результатів, отриманих у результаті проведення 

експериментальної роботи зі студентами, виконували з урахуванням 

визначених критеріїв і показників. У групах Е та К на початку та наприкінці 

педагогічного експерименту робили заміри. За необхідності проводили 

проміжний контроль знань: у групах Е – на Google Forms, у групах К – 

традиційним способом на друкованих бланках (дод. АД).   

Для відстеження динаміки змін у розумінні прикладної значущості ІКТ 

для роботи з текстом (мотиваційний критерій) по закінченню формувального 

етапу ми провели повторне опитування в групах Е та К. Отримані результати 

порівняли з тими, що одержали на констатувальному етапі.  

Результати оформили у вигляді узагальнювальної таблиці (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

 Показники розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з текстом 
Етапи 

експерименту 
Констатувальний етап Формувальний етап 

Рівень Е К Е К 
Високий 53 (21,7%) 44 (21,5%) 117 (48,0%) 55 (26,8%) 
Середній 137 (56,2%) 115 (56,1%) 105 (43,0%) 112 (54,6%) 
Низький 54 (22,1%)  46 (22,4%) 22  (9,0%) 38 (18,6%) 

Як показало узагальнення отриманих даних, на формувальному етапі 

експериментальної роботи в групах Е зросла кількість студентів із високим 

рівнем розуміння прикладної значущості ІКТ для роботи з текстом на 26,3%, 

але в групах К цей приріст є незначним і становить 5,3%. У цілому кількість 

осіб із високим рівнем у групах Е в 2,3 рази  перевищує кількість осіб із 

таким же рівнем у групах К. Однак на початку експерименту різниця між 

ними становила лише 0,2. Зазначимо, що в групах Е зафіксовано зменшення 

кількості студентів із середнім рівнем на 13,2% і низьким рівнем на 13,1%  

унаслідок переходу їх в інші рівні. У групах К стала меншою кількість 

студентів із середнім рівнем на 1,5%, а з низьким рівнем на 3,8% (рис. 2.18). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.18. Аналіз показників розуміння прикладної значущості ІКТ 

для роботи з текстом (формувальний етап) 

Ми піддали аналітичній обробці результати за когнітивним критерієм 

(глибина пізнання навчального матеріалу).  

Для перевірки глибини пізнання навчального матеріалу на 

формувальному етапі застосовували різнорівневі завдання, які містили 

завдання з вибором одного варіанта вибору правильної відповіді, 

установлення відповідностей а також відповіді на запитання відкритої форми 
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творчого характеру (дод. АЖ). Зазначимо, що завдання з різних навчальних 

дисциплін були однакові за ступенем складності й обсягом, містили однакову 

кількість зв’язків (між датою та подією, між причиною та наслідком, між 

персоналією та її вчинком, між поняттям та його поясненням і т. ін.).  

За будовою вони складалися з трьох рівнів: перший рівень – завдання з 

вибором одного варіанта правильної відповіді, завдання на встановлення 

відповідностей між навчальними об’єктами; другий рівень – завдання на 

продовження речення за поданим початком; ІІІ рівень – творче завдання. 

Розрахунки виконували за формулою, представленою в р. 2.1. Динаміку 

прослідковували за приростом показника глибини пізнання навчального 

матеріалу (∆𝑘𝑘𝑔𝑔) (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Динаміка приросту глибини пізнання навчального матеріалу 
Етапи 

експерименту 
Констатувальний етап 

 
Формувальний етап 

 
Приріст (∆𝑘𝑘𝑔𝑔) 

Групи Е К Е К Е К 
𝑘𝑘𝑔𝑔≤ 1 0,62 0,62 0,72 0,64 +0,10 +0,0 

Як показує здійснене порівняння, у групах Е усереднений 𝑘𝑘𝑔𝑔 

підвищився на 0,10, натомість у групах К лише на 0,02. 

Рівні якості навчання на формувальному етапі визначали за методикою 

В. Костіної [1, с.98], описаною в р. 2.1.  

Так, у групах Е кількість осіб, у яких 𝑘𝑘𝑔𝑔 коливається в межах від 0,76 

до 1, становить 92, що відповідає високому рівню якості навчання за 

когнітивним критерієм. Зазначимо, що в групах К студентів із високим 

рівнем якості навчання лише 40 осіб.  

Проаналізували, у якої кількості студентів груп Е та К глибина 

пізнання навчального матеріалу відповідає середньому рівню якості 

навчання. Визначили, що кількість студентів у групах Е та К, у яких 𝑘𝑘𝑔𝑔 

перебуває в межах від 0,50 до 0,75, є однаковою та становить 143 особи. 

 Аналогічним способом порахували кількісний показник низького рівня 

якості навчання. Визначили, що в групах Е кількість осіб, у яких 𝑘𝑘𝑔𝑔 має 
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значення від 0 до 0,49, дорівнює 9. Такі студенти мають низький рівень. У 

групах К кількість студентів із низьким рівнем якості навчання становить 22. 

Отримані результати занесли до порівняльної таблиці результатів (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Показники глибини пізнання навчального матеріалу   
Етапи 

експерименту 
Констатувальний етап Формувальний етап 

Рівень Е К Е К 
Високий 37 (15,2%) 34 (16,6%) 92 (37,7%) 40 (19,5%) 
Середній 179 (73,3%) 147 (71,7%) 143 (58,6%) 143 (69,8%) 
Низький 28 (11,5%)     24 (11,7%) 9 (3,7%) 22 (10,7%) 

Ми виявили, що в групах Е кількість студентів із високим рівнем 

глибини пізнання навчального матеріалу збільшилася на 22,5%, натомість у 

групах К кількість таких студентів збільшилася лише на 2,9%.  

Стосовно середнього рівня якості навчання, то спостерігається 

зменшення в групах Е на 14,7%, у групах К на 1,9%.  

Позитивним є те, що зменшилася кількість студентів із низьким рівнем 

глибини пізнання навчального матеріалу. У групах Е на 15,6%, у групах К 

лише на 3,9% (рис. 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.19 Аналіз показників глибини пізнання навчального матеріалу 

(формувальний етап) 

Результати за діяльнісним критерієм (уміння застосовувати ІКТ у 

роботі з текстами) ми занесли для порівняння в табл. 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Показники уміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами (групи Е, К) 
Етапи 

експерименту 
Констатувальний етап Формувальний етап 

Рівень Е К Е К 
Високий 16 (6,6%) 13 (6,3%) 49 (20,1%) 15 (7,3%) 
Середній 167 (68,4%) 140 (68,3%) 172 (70,5%) 146 (71,2%) 
Низький 61 (25,0%) 52 (25,4%) 23 (9,4%) 44 (21,5%) 

На формувальному етапі  експериментальної роботи в групах Е 

підвищився відсоток студентів із високим рівнем уміння застосовувати ІКТ у 

роботі з текстами на 13,5%, у групах К на 1,0%. Стосовно середнього рівня 

якості, то зміни є несуттєвими та істотно не різняться: у групах Е підвищення 

відсотка відбулося на 2,1%, а в групах К на 2,9%. Проте відбулося значне 

зменшення кількості студентів із низьким рівнем уміння застосовувати ІКТ у 

роботі з текстами у групах Е на 15,6% і незначне в групах К на 3,9%. 

Порівняльний аналіз результатів формувального етапу в групах Е та К 

представлений на рис. 2.20. 

 
Рис. 2.20. Аналіз уміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами 

(формувальний етап) 

Для перевірки статистичної значущості та вірогідності отриманих 

результатів ми застосували критерій згоди Пірсона 𝑥𝑥2. Для цього 

сформулювали нульову й альтернативну гіпотези. За нульовою гіпотезою, 

рівні якості навчання студентів у групах Е і К після проведення 

експериментальної роботи не мають істотних відмінностей. За 

альтернативною гіпотезою, рівні якості навчання студентів у групах Е і К 
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після проведення експерименту істотно відрізняються. Проаналізували 

отримані результати за кожним критерієм окремо. 

Першою перевірили статистичну значущість і вірогідність отриманих 

результатів за мотиваційним критерієм (розуміння прикладної значущості 

ІКТ для роботи з текстом). 

Розрахунки виконували в програмі Excel. Спочатку ми склали таблицю 

з результатами, які одержали на формувальному етапі (рис. 2.21). 

Рис. 2.21. Таблиця емпіричних частот на формувальному етапі 

За формулою =ОКРУГЛ(B7*D4/D7;2) знайшли теоретичні частоти для 

груп Е (рис. 2.22). 

Рис. 2.22. Таблиця теоретичних частот (групи Е) 

Після цього порахували відхилення Пірсона за рівнями для груп Е, 

використавши формулу =ОКРУГЛ((E4-B4)^2/B4;2) (рис.2.23). 
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Рис. 2.23. Розрахунки міри відхилення Пірсона за рівнями (групи Е) 

За формулою Excel =F4+F5+F6  знайшли міру відхилення Пірсона (рис. 2.24). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.24. Таблиця знаходження міри відхилення Пірсона (групи Е) 

За описаним алгоритмом здійснили розрахунки для груп К. За 

формулою =ОКРУГЛ(C7*D4/D7;2) знайшли теоретичні частоти (рис. 2.25). 

Рис. 2.25.Таблиця розрахунків теоретичних частот (групи К) 
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Міру відхилення Пірсона за рівнями для груп К порахували  за 

формулою =ОКРУГЛ((G4-C4)^2/G4;2) (рис. 2.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.26. Розрахунки міри відхилення Пірсона за рівнями (групи К) 

Зробили обрахування міри відхилення Пірсона для груп К за формулою 

=H4+H5+H6. Міра відхилення для груп К дорівнює 12,87. Для того щоб 

знайти критерій Пірсона, ми склали значення комірок  F7 і H7 (у таблиці 

Excel).  

𝑥𝑥2 =11,44+12,87=24,31   

Розрахунки знаходження критерію Пірсона представлено на рис. 2.27. 

 

Рис. 2.27. Таблиця розрахунків знаходження критерію Пірсона  

Число ступенів вільності (кількість незалежних змінних) f знайшли за 

формулою: 
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f=k-1 (2.2), де k – це кількість рівнів якості навчання. 

У нас три рівні (високий, середній, низький), тому f =2. Це відповідає 

критичному значенню критерію Пірсона 9,21 (за загальноприйнятою 

таблицею критичних значень  𝑥𝑥2 ).  

Порівняли 24,31>9,21. Значення 𝑥𝑥емп2 = 24,31 значно перевищує 

значення  𝑥𝑥крит.
2 = 9,21.  

Отже, залежності є статистично значущими. Тому підтвердилася 

альтернативна гіпотеза стосовно мотиваційного критерію (розуміння 

прикладної значущості): рівні якості знань студентів у групах Е і К після 

проведення експерименту істотно відрізняються. 

Отримані результати за когнітивним критерієм ми перевірили за 

допомогою критерію згоди Пірсона за описаним вище алгоритмом дій.  

У результаті здійснення розрахункових операцій ми отримали значення 

𝑥𝑥емп.
2 = 22,73, що значно перевищує 𝑥𝑥крит.

2 = 9,21. Тож, значний приріст даних у 

групах Е і незначний приріст у групах К є статистично значущим за 

когнітивним критерієм. Альтернативна гіпотеза стосовно цього критерію 

підтвердилася.  

Останньою перевірили статистичну значущість і вірогідність 

одержаних результатів за діяльнісним критерієм (уміння застосовувати ІКТ у 

роботі з текстами). За описаним вище алгоритмом здійснили розрахунки. 

Отримали значення 𝑥𝑥емп2 = 23,55, що також перевищує значення   𝑥𝑥крит.
2 = 9,21. 

Тому можна стверджувати, що альтернативна гіпотеза стосовно діяльнісного 

критерію підтвердилася. 

Проведений аналіз за кожним із визначених критеріїв довів, що 

показники розуміння прикладної значущості ІКТ, глибини пізнання 

навчального матеріалу, уміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами в 

групах Е є вищими за аналогічні показники в групах К. 

Так, у групах Е збільшилася кількість студентів із високим рівнем 

розуміння прикладної значущості ІКТ на 26,3%, глибини пізнання 
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навчального матеріалу на 22,5%, уміння застосовувати ІКТ у роботі з 

текстами на 13,5%. Водночас в групах К кількість студентів із високим 

рівнем розуміння прикладної значущості ІКТ збільшилася лише на 5,3%, 

глибини пізнання навчального матеріалу на 2,9%, уміння застосовувати ІКТ у 

роботі з текстами  на 1,0%. Результати експериментальної роботи за всіма 

показниками представлено в узагальнювальній таблиці (2.10). 

Таблиця 2.10 

Узагальнені результати експериментальної роботи 
Критерії та показники 
якості навчання 

Приріст (∆k) 
Групи Е  Групи К  

В С Н В С Н 
Мотиваційний критерій 
(розуміння прикладної 
значущості ІКТ) 

+26,3% -13,2% -13,1% +5,3% -1,5% -3,8% 

Когнітивний критерій 
(глибина пізнання 
навчального матеріалу) 

+22,5% -14,7% -7,8% +2,9% -1,9% -1,0% 

Діяльнісний критерій 
(уміння застосовувати ІКТ 
у роботі з текстами) 

+13,5% +2,1% -15,6% +1,0% +2,9% -3,9% 

Результати, одержані експериментально, підтвердили ефективність 

дидактичних умов застосування ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю. 
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Висновки до розділу 2 

 

Описано впровадження дидактичних умов застосування ІКТ у процес 

навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю під час проведення 

педагогічного експерименту.  

Уточнено такі критерії та показники рівнів (високий, середній, 

низький) якості навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю із 

застосуванням ІКТ, як мотиваційний (розуміння прикладної значущості 

ІКТ,для роботи з текстами), когнітивний (глибина пізнання навчального 

матеріалу), діяльнісний (уміння застосовувати ІКТ у роботі з текстами). 

Підібрано методи та прийоми, що сприяють стимулюванню студентів 

суспільно-гуманітарного профілю до застосування ІКТ: створення ситуацій 

зацікавлення (демонстрація, словесне заохочення); успіху (мобілізація 

активності, позитивна емоційна оцінка результату); вибору (з урахуванням 

реальних навчальних можливостей студентів); використання ігрових 

технологій у режимі on-line (LearningApps.org, Jigsaw Planet, Puzzle It!); 

залучення студентів до оцінки корисності застосування ІКТ для вирішення 

навчальних завдань.  

Розроблено й апробовано навчальні завдання, вирішенню яких сприяє 

застосування ІКТ: застосування відео; фільмування; створення інтелект-карт; 

робота з текстом у режимі on-line; шифрування навчального тексту за 

допомогою ІКТ; виконання завдань самостійної роботи із застосуванням ІКТ. 

Урізноманітнено форми організації комунікативної взаємодії між 

викладачем і студентами й забезпечення мобільного зворотного зв’язку за 

блогу викладача, QR-кодів, навчальної on-line-платформи Nearpod.  

Експериментально перевірено дидактичні умови застосування ІКТ у 

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарногоо профілю. 

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора: [5], [7], [8], 

[9], [10], [11], [22], [24].  
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ВИСНОВКИ 

 

1. На підставі аналізу наукових праць із дидактики вищої школи 

з’ясовано  суть процесу навчання студентів суспільно-гуманітарного 

профілю в ЗВО як взаємодію між суб’єктами освітньої діяльності, що 

спрямована на засвоєння майбутніми фахівцями педагогічно адаптованого 

історичного, культурного, мовного, соціального досвіду, змістом якого є 

знання про людину як мовну особистість, суспільну істоту, творця 

культурних цінностей, носія моральних якостей і духовного світу; уміння 

адекватно сприймати реальну дійсність, виявляти громадянську позицію, 

залучатися до участі в державотворчих процесах, обґрунтовувати шляхи 

вирішення міжособистісних, політичних, міжетнічних, конфесійних 

конфліктів на засадах гуманізму і партнерських відносин. Виокремлено мету 

навчання студентів (формування компетентностей, які характеризують 

відповідну кваліфікацію); завдання; освітню, розвивальну, виховну функції, 

методи й форми навчання. 

2. Розкрито потенційні можливості застосування ІКТ у процесі навчання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю (інтерпретація тексту, аналіз і 

порівняння різних інформаційних джерел, візуалізація змісту, групування 

об’єктів у тексті, перекодування інформації, структурування тексту, 

схематизація навчального матеріалу, перевірка знання змісту, організація та 

здійснення проєктної діяльності, візуалізація, організація нових форм 

діалогу). Визначено мету, завдання, принципи, методи, форми навчання 

зазначених студентів із застосуванням ІКТ, засоби ІКТ. 

3. Теоретично обґрунтовано дидактичні умови застосування ІКТ у 

процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю: стимулювання 

студентів суспільно-гуманітарного профілю до застосування ІКТ для 

реалізації цілей навчання; навчання студентів роботи з текстом із 

застосуванням ІКТ; організація мобільного зворотного зв’язку між 

викладачем і студентами, між студентами за допомогою ІКТ. 
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Експериментально перевірено ефективність дидактичних умов застосування 

ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю. Так, в 

експериментальних групах зросла кількість студентів із високим рівнем 

розуміння прикладної значущості ІКТ на 26,3%, глибини пізнання 

навчального матеріалу на 22,5%, уміння застосовувати ІКТ у роботі з 

текстами на 13,5%. Порівняно в контрольних групах кількість студентів із 

високим рівнем розуміння прикладної значущості ІКТ збільшилася лише на 

5,3%, глибини пізнання навчального матеріалу на 2,9%, уміння застосовувати 

ІКТ у роботі з текстами  на 1,0%. 

4. Уточнено мотиваційний, когнітивний, діяльнісний критерії рівнів 

якості навчання (високий, середній, низький) студентів суспільно-

гуманітарного профілю із застосуванням ІКТ та такі їх показники, як: 

розуміння прикладної значущості ІКТ  для роботи з текстами, глибина 

пізнання навчального матеріалу, уміння застосовувати ІКТ у роботі з 

текстами. 

5. Перспективу подальшої роботи над проблемою вбачаємо в дослідженні 

ролі ІКТ у навчально-проєктній діяльності; застосуванні інфографіки в 

організації самостійної роботи студентів суспільно-гуманітарного профілю; 

розробці геймофікованих сценаріїв занять на основі Kahoot!, 

LearningApps.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

1. Костіна В. В. Педагогічне проектування засобів управління навчально-

пізнавальною діяльністю старшокласників : дис.. … канд. пед. наук : 13.00.09 

«Теорія навчання». 2002. Харків. 182 с.  

2. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання : 

навч. посібн. Харків : «ОВС». 2002. 400 с.  

3. Лернер И. Я. Качество знаний учащихся и пути его 

совершенствования. Москва : Педагогика. 1987. 208 с.  

4. Майнаєв Ф. Я. Формування мотивів застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі навчання. Імідж сучасного педагога : 

зб. наук. праць. Полтава, 2018. № 1(178). С. 19–22. URL : 

http://isp.poippo.pl.ua/article/view/123657/120636. 

5. Mainaiev F., Rybalko L. Consideration of specifics of training students of 

the social and humanitarian profile when using information and communication 

technology in the educational process. Development trends in pedagogical and 

psychological sciences : the experience of countries of Eastern Europe and 

prospects of Ukraine : monograph / edit. by authors. 1st ed. Riga, Latvia : «Baltija 

Publishing», 2018. 626 p.     р. 560-581. 

6. Mainaiev F., Rybalko L. Organization of communicative interaction 

between subjects of educational process in higher education institutions via QR-

codes. Educational Studios : Theory and Practice : monograph / edit. by 

S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. Prague-Vienna :  Premier Publishing, 2018. 

420 p. р. 391-398. 

7. Майнаєв Ф., Рибалко Л. Дидактичні матеріали до застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-

гуманітарного профілю в закладах вищої освіти : навч.-метод. посіб. Харків : 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. 66 с.  

8. Майнаєв Ф. Я. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

у процесі навчання майбутніх учителів історії. Education in the Field of 



208 
 
Pedagogy and Psychology : prospective and priority Directions of Scientific 

Research : Internship proceedings (November 27–December 1,2017). Lublin, 

2017. P. 103–105. 

9. Майнаєв Ф. Я. Фільмування на семінарських заняттях. Психологія та 

педагогіка : методика та проблеми практичного застосування : зб. тез наук. 

робіт. (Львів, 22-23 грудн. 2017 р.). Львів : ГО «Львів. пед. сп-та», 2017.        

С. 128-129. 

10. Майнаєв Ф. Я. Формування цифрової компетентності на семінарських 

заняттях у студентів суспільно-гуманітарного профілю. Компетентнісний 

підхід в освіті та професійній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-мет. 

конф. (Харків, 19-20 квітн. 2018 р.). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 

С. 117–119 

11. Психологічні особливості студентського віку. На допомогу кураторам. 

Вип. 3 [укл. : Л. М. Яворовська, Р. Ф. Камишнікова, О. Є. Поліванова, 

С. Г. Яновська, С. М. Куделко].  Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна. 2013. 88 с. 

12. Психологу для роботи. Діагностичні методики : зб. / уклад. : 

М. В. Лемак, В. Ю. Петрище. Ужгород : Вид-во Олександра Гаркуші. 2012.  

615 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Наукові праці, у яких опубліковано основні результати дисертації 

1. Майнаєв Ф. Я. Педагогічні засади впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у процес навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю. Педагогіка формування творчої особистості у 

вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць : КПУ, 2015. Вип. 45(98). С. 

481–486. 

2. Майнаєв Ф. Я. Використання зарубіжного досвіду застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Наукові 

записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць. Харків : ХНУ імені В. Н. 

Каразіна 2016. Вип. 39. С. 132–137. 

3. Майнаєв Ф. Я. Використання соціальних мереж у on-line-навчанні. 

Innovation solutions in modern science. Dubai, 2016. Вип. № 2(2). С. 22–30. 

4. Майнаєв Ф. Я. Didactic conditions of information-communication 

technologies application in the process of studying of social and humanities profile 

students. Paradigm of Knowledge : Multidisciplinary Scientific Journal. Muscat. 

2017. № 5 (25). P. 50–59. 

5. Майнаєв Ф. Критерії та показники готовності майбутніх учителів 

історії до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні  науки : зб. наук. пр. Миколаїв : МНУ 

імені В. О. Сухомлинського, 2017. № 4 (59). С. 331–334. 

6. Майнаєв Ф. Я. Мобільні пристрої у вищій школі. Педагогічні науки : зб. 

наук. праць. Херсон : Херсон. держ. ун-т, 2017. Вип. LXXIX. Т.1. С. 75–78. 

7. Майнаєв Ф. Я. Застосування навчальної платформи Nearpod на 

семінарських заняттях. Науковий часопис національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки : реалії та 

перспективи. Вип. 62. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 

130–134. 



210 
 

8. Майнаєв Ф. Я. Формування мотивів застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі навчання. Імідж сучасного педагога : 

зб. наук. праць. Полтава, 2018. № 1(178). С. 19–22. URL : 

http://isp.poippo.pl.ua/article/view/123657/120636. 

9. Mainaiev F., Rybalko L. Consideration of specifics of training students of 

the social and humanitarian profile when using information and communication 

technology in the educational process. Development trends in pedagogical and 

psychological sciences : the experience of countries of Eastern Europe and 

prospects of Ukraine : monograph / edit. by authors. 1st ed. Riga, Latvia : «Baltija 

Publishing», 2018. 626 p. р. 560–581. 

10. Mainaiev F., Rybalko L. Organization of communicative interaction 

between subjects of educational process in higher education institutions via QR-

codes. Educational Studios : Theory and Practice : monograph / edit. by S. T. 

Zolotukhina, I. M. Trubavina. Prague-Vienna :  Premier Publishing, 2018. 420 p. 

р. 391–398. 

11. Майнаєв Ф., Рибалко Л. Дидактичні матеріали до застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні студентів суспільно-

гуманітарного профілю в закладах вищої освіти : навч.-метод. посіб. Харків : 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. 66 с.  

Опубліковані праці апробаційного характеру 

12. Майнаєв Ф. Я. Дидактичні умови якісного навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю. Актуальні питання сучасної педагогіки : 

матеріали ІІІ Між нар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 11–12 грудн. 2015 р.). 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 166–167. 

13. Майнаєв Ф. Я. Упередження негативних впливів застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання студентів 

суспільно-гуманітарного профілю. Педагогіка здоров’я : зб. наук. праць VІ 

Всеукр. наук.-прак. конф. (Харків, 28–29 квітн. 2016 р.).  Харків : ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди, 2016. С. 222–227. 



211 
 

14. Майнаєв Ф. Я. Інформаційно-комунікаційні технології : сутність і 

визначення поняття. Актуальні питання лінгвістики, професійної 

лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. ст. І Всеукр. наук.-

прак. конф. з міжнарод. уч. (Полтава, 11– 12 травн. 2016 р.). Харків : ТОВ 

«Тім Пабліш Груп», 2016. С. 133–139. 

15. Майнаєв Ф. Я. Роль соціальних мереж у он-лайн освіті. Вища і 

середня школа в умовах сучасних викликів : матеріали Міжнар. наук.-прак. 

конф. (Харків, 17 травн. 2016 р.). Харків : Смугаста типографія, 2016. С. 74–

78. 

16. Майнаєв Ф. Соціальні мережі як середовище для проведення диспуту. 

Людина в умовах мінливості соціокультурного простору : духовно-

практичний вимір : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (Мелітополь, 3–4 

червн. 2016 р.). Мелітополь : Вид-во МДПУ імені Б. Хмельницького, 2016. Ч. 

1. С. 143–144. 

17. Майнаєв Ф. Я. Особливості навчання студентів суспільно-

гуманітарного профілю. Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 15-ої 

Міжнар. міждисц. наук.-прак. школи-конф. (Харків–Мінськ, 24 червн.– 03 

липн. 2016 р.). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. С. 123–126. 

18. Майнаєв Ф. Я. Smart-цілі як інструмент створення навчального блогу. 

Освіта і доля нації : матеріали XVII  Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 28 – 

29 жовт. 2016 р.). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2016. С. 125–128. 

19. Майнаєв Ф. Я. Виявлення в студентів суспільно-гуманітарного 

профілю мотивів застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі навчання. Психологічно-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Харків, 11 квітн. 2017 р.). Харків : Стиль – Издат, 2017. С. 

156–158. 

20. Майнаєв Ф. Я. Використання девайсів у вищій школі. International 

scientific-practical conference Forming of modern educational environment : 



212 
 
benefits, risks, implementation mechanisms : Conference Proceedings (Tbilisi,  

September 29, 2017). Tbilisi : Baltija Publishing, 2017. P. 167–168. 

21. Майнаєв Ф. Я. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

у процесі навчання майбутніх учителів історії. Education in the Field of 

Pedagogy and Psychology : prospective and priority Directions of Scientific 

Research : Internship proceedings (November 27–December 1,2017). Lublin, 

2017. P. 103–105. 

22. Майнаєв Ф. Я. Фільмування на семінарських заняттях. Психологія та 

педагогіка : методика та проблеми практичного застосування : зб. тез наук. 

робіт (Львів, 22–23 грудн. 2017 р.). Львів : ГО «Львів. пед. сп-та», 2017. С. 

128–129. 

23. Майнаєв Ф. Організація комунікативної взаємодії між викладачем і 

студентами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів : теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. конф. 

(Харків, 10 квітн. 2018 р.). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. С. 

275–278. 

24. Майнаєв Ф. Я. Формування цифрової компетентності на семінарських 

заняттях у студентів суспільно-гуманітарного профілю. Компетентнісний 

підхід в освіті та професійній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-мет. 

конф. (Харків, 19-20 квітн. 2018 р.). Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 

С. 117–119 

25. Майнаєв Ф. Я. Роль суспільних і гуманітарних наук у формуванні 

особистості. Пріоритетні напрямки вирішення актуальних проблем 

виховання і освіти : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 26-27 липн. 

2019 р.). Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних 

досліджень», 2019. С 

 

 

 



213 
 

 
 



214 
 

 
 



215 
 

 
 

 

 



216 
 

 
 

 

 



217 
 

 


