
40   Інформаційні технології — 2015
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Найважливішою гарантією реалізації інтелек-
туального потенціалу, вирішальним фактором економічної стабіль-
ності та  одним з  показників рівня викладання дисциплін у  вищих 
навчальних закладах є  отримання якісної вищої освіти. Випускник 
ВНЗ повинен бути конкурентоспроможним та  висококваліфікова-
ним фахівцем у своїй справі, а також компетентним у різних галузях 
знань. Сучасна освітня система в  умовах розвитку інформаційного 
суспільства переходить до нової парадигми «освіта впродовж життя», 
яка потребує широкомасштабного використання та  впровадження 
ІКТ та хмарних технологій у навчальний процес. Саме такі технології 
здатні зробити його більш ефективним та якісним, сформувати у сту-
дента уміння вчитися та оперувати набутими знаннями.

Нові інтернет-сервіси, що з’являються у мережі, здатні модернізу-
вати процес навчання, їх функціональне об’єднання може призвести 
до  того, що  учасники освітнього процесу зможуть максимально 
швидко та  зручно оперувати навчальним контентом, не  виходячи 
з  дому, та  витрачати на  це  мінімум зусиль та  часу. Серед сервісів, 
які доречно буде використовувати, можна виділити такі: для збере-
ження фото- та  відеофайлів (Flikr, Flamber), для  збереження доку-
ментів (GoogleDocs, Dropbox, OneDrive), для  обміну інформацією 
(Blogger, Wiki), для спілкування (Facebook, Twitter, Вконтакте), гео-
сервіси (GoogleMaps, GoogleEarth, Wikimapia).

За результатами досліджень можливостей використання соці-
альних сервісів в  освітньому процесі в  США зробили висновок, 
що студенти першого курсу, які, навчаючись, використовують ІКТ, 
особливо соціальні мережі, більш успішні у навчанні, ніж студенти 
очної форми  [1]. Тобто можна сказати, що  впровадження соці-
альних мереж, які набувають дедалі більшої популярності серед 
молоді, і  використання їх в  освітніх цілях може позитивно впли-
нути на якість надання освітніх послуг, стати ефективним засобом 
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підвищення мотивації та якості навчання, активізації навчального 
процесу.

Аналізуючи статистичні дані, надані рекламним агентством 
Prodigi, за 2013 р. на території України збільшилася кількість інтер-
нет-користувачів, порівняно з 2012 р. на 2,7 %, також зросла корис-
тувацька аудиторія в маленьких містах та селах. Загальна кількість 
користувачів Інтернетом становить половину працездатного насе-
лення України, а користувачів віком 18–34 роки — 43 %. Найбільш 
популярні соціальні мережі серед користувачів вікової катего-
рії від 20 до  29  — 33  %, 30–39  років  — 25  %, 16–19  років  — 12  %, 
40–49  років  — 17  %. Найпопулярнішою соціальною мережею зали-
шається «Вконтакте»  — у  ній зареєстровано 27,7  млн акаунтів, 
на другому місці «Одноклассники» — 4,3 млн, на третьому — Mail.ru 
з 3,1 млн користувачів.

Соціальна мережа Facebook є найбільш популярним інструмен-
том навчання та розвитку за кордом. На даний час зареєстровано 
дуже багато університетських акаунтів різних країн, де співробіт-
ники та студенти, самостійно або разом створюють навчальний кон-
тент, що стимулює самостійну пізнавальну діяльність у інших.

Аналізуючи досвід використання соціальних мереж у навчальній 
діяльності деяких вчених [2, 3, 4, 5, 6, 7], можна висунути такі аргу-
менти на користь їх застосування у навчальних цілях:

— соціальні мережі популярні серед молоді;
— використання соціальних мереж не  потребує грошових 

затрат. Багато шкіл і ВНЗ змушені купувати спеціальне програмне 
забезпечення і сервери для зберігання цифрових даних і організа-
ції комунікації в мережі;

— навчаючись у соціальних мережах, студенти освоюють нави-
чки, зумовлені викликами XXI ст.;

— віртуальна група, створена у  соціальній мережі, доступна 
для  студентів скрізь, де  б вони не  знаходилися, за  допомогою 
мобільного Інтернету;

— постійна взаємодія студентів з викидачем;
— підвищення комунікативних стосунків між студентами, згур-

тованість колективу групи студентів, набуття досвіду самостійної 
організації своєї роботи подалі від аудиторії та учасників процесу;

— можливість спільного створення та удосконалення навчаль-
ного контенту.
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Утім, в нашій країні не розповсюджена практика використання 
соціальних мереж в  освітніх цілях. Соціальні мережі розглядають 
як середовище для проведення вільного часу, спілкування з друзями 
та перегляду сторінок не навчального призначення. Але у діяльності 
педагога соціальні мережі можна використовувати для  вирішення 
таких навчальних завдань:

— колективна організація роботи студентів на  парі (та  поза 
навчальною аудиторією), що  сприяє набуттю досвіду роботи 
в команді;

— розширення організації навчання студентів удома, оскільки 
вони дають змогу використовувати навчальний контент у  будь-
який час доби, не обмежуючись часовими рамками;

— забезпечення розвитку персоніфікованого навчального середо-
вища студента;

— сприяння самостійному навчанню студентів, оскільки кож-
ному з них необхідно працювати у своєму ритмі;

— здійснення неформального спілкування між викладачем 
та студентом;

— зміна ролі викладача — він перестає бути просто викладачем, 
натомість стає помічником, товаришем, наставником;

— створення навчального контенту дисциплін;
— міжнародний обмін досвідом роботи між викладачами.
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Однією з  основних особливостей нашого часу 
є перехід людства від індустріальних технологій до науково-інфор-
маційних, які значною мірою базуються на інтелектуальних ресур-
сах. У свою чергу, подібні переходи і їх темпи визначаються рівнем 
людського і наукового потенціалу нації, а особистий розвиток і на-
укові здібності — якістю освіти.

Василь Григорович Кремень стверджує: «ХХI сторіччя не тільки 
висуває нові вимоги до людини, а отже, і до освіти, але й створює 
нові, раніше небачені можливості для  освітньої діяльності. Перш 
за  все, це  пов’язано з  сучасними інформаційними технологіями, 
комп’ютерною технікою, яка суттєво розширює пізнавальні можли-
вості людини» [1]. Тобто комп’ютер став невід’ємною частиною орга-
нізації будь-яких процесів та модернізував певні моменти в освіті.

Метою статті є аналіз стану та перспектив застосування інфор-
маційних технологій у навчально-виховному процесі.

Уже в  найближчий час не  можна буде уявити собі навчання 
без  застосування інформаційних технологій. Це можна пояс-
нити такими обставинами. По-перше, ІКТ дають учню (студенту) 


