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інтернет-комунікації з носіями мови. Проаналізувавши досліджуваний матеріал 

встановлено, що в іспанській інтернет-мові переважна більшість лексичних одиниць 

формуються шляхом скорочення слів а саме абревіацією як літерною так і літерно-

цифровою, акронімізацією та запозиченням слів з англійської мови – ciberspanglish.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ СПІВПРАЦІ  

Вступ. Співпраця як феномен розглядається у різних теоріях: соціального 

обміну і соціальної взаємозалежності, соціального научіння, конструктивізму та 

конективізму. Глобалізація світу, стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ) сприяють подальшому розвитку інтеракційних теорій і потребі у 

нових інструментах для комунікації, спільної діяльності і відповідальності, прийняття 

http://www.infobae.com/2004/07/06/123912-diccionario-xat-chat/
https://eltallerdelengua.wordpress.com/tag/lenguaje-sms/page/2/
http://www.amerispan.com/travel/article/El_Ciberspanglish/16/
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рішень. створенню і використанню інструментів співпраці (колаборації) у всіх сферах 

життя, зокрема в освіті.  

Т. Парсонс писав: «Оскільки соціальна система створена взаємодією людських 

індивідів, кожен з них одночасно і діяч (actor), що має цілі, ідеї, установки і т.д., і об'єкт 

орієнтації для інших діячів і для самого себе [1]. 

Дж. Тібо і Х. Келлі, Р. Вейлер  запропонували версію теорії соціального обміну - 

теорію взаємозалежності. У ній підкреслюються динамічні аспекти міжособистісної 

взаємодії, де одна людина впливає на іншу і сама, у свою чергу, відчуває вплив 

партнера у спілкуванні [2].  

Теорія соціальної взаємозалежності наголошує на тому, що успіх 

міжособистісної взаємодії визначається наявністю спільних зусиль, внутрішньої 

мотивації суб’єктів, орієнтованої на досягнення спільної мети. Згідно з теорією 

соціального научіння (Дж. Роттер, А. Бандура, У. Мічел) спільні зусилля суб’єктів у 

взаємодії ще більше зростатимуть при умові наявності зовнішньої мотивації 

досягнення бажаного ефекту (заохочення).  

Проблемам формування співпраці у освітньому середовищі присвячені праці 

К. Бугайчука, В. Кухаренка [3], Є. Патаракіна [4], Стефана Доунса (Stephen Downes), 

Джорджа Сіменса (George Siemens) та їх послідовників [5;6]. Дослідники розглядають 

можливості використання хмарних [7], дистанційних технологій [3],  Веб 2.0 та Веб 3.0 

[8]. 

Постановка задачі. Поза увагою дослідників залишаються можливості 

використання ІКТ для організації різних видів співпраці (групова робота, спільна 

відповідальність, спільне прийняття рішення, спільна робота). 

Мета статті: розкрити можливості використання ІКТ для організації різних видів 

співпраці (групова робота, спільна відповідальність, спільне прийняття рішення, 

спільна робота). 

Задачі статті 

 на основі аналізу науково-методичної літератури виділити напрями 

використання ІКТ для організації співпраці різних видів; 

 навести приклади використання ІКТ для забезпечення освітньої співпраці 

(групова робота, спільна відповідальність, спільне прийняття рішення, спільна робота); 

 надати методичні рекомендації до запровадження ІКТ для освітньої 

співпраці.  

Важливим при визначенні завдань на співпрацю є її тип: групова робота, спільна 

відповідальність, спільне прийняття рішення, спільна робота). Тип співпраці впливає на 

вибір необхідних інструментів для її реалізації і розуміння учасниками освітнього 

процесу своєї відповідальності та ролі у взаємодії чи спільній роботі. Учасниками 

освітньої співпраці можуть бути всі, хто бере участь у навчальному процесі (викладачі, 

студенти, вчителі, учні) та за необхідністю: експерти або зацікавлені особи. При 

створенні груп можна використати відому класифікацію студентів за каналами 

сприйняття навчальної інформації Vark (https://goo.gl/qQ9zaDvark-learn.com).). 

ІКТ мають сприяти проектуванню навчальних завдань організації освітньої 

співпраці і допомагають вирішувати навчальні задачі; створювати і використовувати 

різні моделі співпраці та її оцінювання, сприяти формуванню навичок 21 століття щодо 

розвитку комунікативних вмінь і толерантності, лідерства і відповідальності, 

ініціативності і критичного мислення. 

Розвиток інформаційного суспільства, ІСТ технологій та інформатизація освіти 

сприяють впровадженню цифрових інструментів для навчання. Розглянемо на 

прикладах, яким чином можна використати ІКТ для організації співпраці студентів 

https://goo.gl/qQ9zaD
http://uspih.iteach.com.ua/for-trainers/treasury/21century
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=10959&displayformat=dictionary
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відповідно до мети, типу, обсягу та учасників співпраці. Зазначимо, що ІКТ є 

багатофункціональними і  можуть повторюватись у різних категоріях. 

Результати досліджень 

Для визначення можливості використання ІКТ для співпраці було проведено 

анкетування 173 вчителів м. Києва. 

Відповідно до основних освітніх завдань виділено напрями запровадження ІКТ: 

дослідження і пошук, створення продуктів, спільний контент, комунікація, збір даних, 

оцінювання і ранжування, управління навчанням, управління проектом. 

Наведемо приклади використання ІКТ для організації освітньої співпраці. 

Дослідження і пошук.  

Організація освітньої співпраці починається з дослідження і пошуку інформації 

за темою, яка вивчається. Ця задача може бути вирішена на основі співпраці групи 

учнів або студентів: кожен учасник знаходить інформацію а потім пропонує її групі для 

обговорення. Після індивідуальної роботи учасники об’єднаються для спільного 

вирішення певної проблеми. Для виконання таких навчальних завдань можна 

використати пошук за запитом, тематичний пошук (у спеціалізованих бібліотеках, 

базах даних) або пошук з використанням семантичного пошуку. 

Приклад. Учні (студенти) отримали завдання дослідити вплив ІКТ на розвиток 

міжкультурної комунікації в групах: аналітики,  лінгвісти, історики, мистецтвознавці. 

Для виконання завдання скористались пошуковими запитами в Google search (за 

ключовими словами, картинками), тематичними – в Google book, Google Academia, 

Google Knowledge Graph та використали семантичні мережі (babelnet), інтегративні 

сервіси (paper.li), instaGrok бібліотеки (wdl.org).  

Лише 4% вчителів вказали, що взагалі не використовують або рівень 

використання 1 (за 5 бальною шкалою оцінювання).  

Створення продуктів, спільний контент  

Співпраця   може бути організована  у  вигляді створення   власних освітніх 

продуктів  і  розміщення   їх у  спільній теці  для ознайомлення .  Це  може  сприяти 

 

 
Рисунок 1 – Відповіді вчителів щодо власного рівня використання Інтернет 

 

експертизі ресурсів і редагуванню власних наробок учасниками навчання. Співпраця зі 

створенням спільного контенту (стаття, блог, сайт, карта знань, відеорепортаж) 

потребує використання можливостей студентами спільного користування і редагування 

документів, коментування, розміщення їх на доступних всім ресурсах). Розвиток 

технологій Веб 2.0, Веб 3.0 та хмарних сервісів дозволяє використати велику кількість 

безкоштовних ресурсів.  

Приклад, за результатами роботи студенти мають створити: документ з 

основними висновками, презентацію свого дослідження, згрупувати матеріали за 

темою в блозі (на сайті ), провести онлайн трансляцію за темою (створити відео) . 

https://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html
http://babelnet.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qTVSId4zgN0
https://www.instagrok.com/
https://www.wdl.org/en/
http://e-learning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=10973&displayformat=dictionary
http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/37/37.html
https://freelance.today/poleznoe/30-besplatnyh-onlayn-redaktorov-dlya-raboty-s-multimediynymi-faylami.html
http://wiki.vspu.ru/web20?redirect=1
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Для виконання їм пропонуються наступні ІК-інструменти: Google (for education), 

Google docs, Google presentation, Blogs, Google Sites,  You Tube, Microsoft (for education), 

Plotly, Prezi. 

 
Рисунок 2 – Відповіді вчителів щодо використання документів Гугл 

 

Всі додаткові матеріали розміщуються в спільній теці, кожен студент може їх 

скачувати і додавати свої матеріали (Cloud, DropBox, OneDrive), на Wiki створюється 

спільна стаття, яка містить посилання на спільні документи (Wiki, Blogs, Google Sites, 

Google docs , Google presentation, YouTube), для повторення теми створюється спільна 

карта знань основних понять і термінів (Mind Meister,conceptboard). На он-лайн дошках, 

коментують роботи інших (Trello, scrumblr.ca, padlet, linoit, OneNote) 

Комунікація. Розвиток соціальних мереж, програм для спілкування і 

зацікавленість ними молоді сприяє використанню їх у навчальному процесі та для 

формування портфоліо майбутнього фахівця. Наприклад, на спеціальних сервісах 

можна розмістити портфоліо для роботодавців, в соціальній мережі розповсюджувати 

результати навчального проекту, проводити анкетування із залученням експертів, 

онлайн консультації з викладачами чи онлайн конференції зі студентами інших країн. 

Для цих задач можна використати LinkedIn, Social networks, Academia.edu, Facebook, 

Skype та ін [9; 10]. 

Більше 70 % вчителів оцінюють на 3-5 (за п’ятибальною шкалою) свій рівень 

роботи в професійних он-лайн мережах, більшість з них використовують соціальні 

мережі для спілкування з учнями та їх батьками. 

 
Рисунок 3 – Відповіді вчителів щодо роботи у професійних он-лайн мережах 

 

Збір даних, оцінювання і ранжування 

Окремим напрямом освітньої співпраці є збір даних та їх обробка: проведення 

анкетування, моніторингу, оцінювання та їх статистична обробка і представлення у 

вигляді інфографіки. Це дозволяє тим, хто навчається аргументувати свої відповіді, 

розвивати критичне мислення, формувати навички для проведення наукового 

дослідження. 

Приклад. Дослідіть використання ІКТ в освіті. Скористайтесь інтегративним 

сервісом пошуку (http://paper.li), обміняйтесь ідеями та корисними посиланнями 

https://educationonair.withgoogle.com/live/2016-dec/watch/keynote-au
https://www.youtube.com/watch?v=hgDCOd2dReo
https://www.youtube.com/watch?v=hgDCOd2dReo
https://www.youtube.com/watch?v=kNMiOjRf05c
https://www.youtube.com/watch?v=vgpbGjXRObE
https://www.youtube.com/watch?v=23zsML5D6N4
https://products.office.com/en-gb/student/office-in-education
https://plot.ly/
https://prezi.com/
https://cloud.google.com/storage/
https://www.youtube.com/watch?v=SDp98ObUpkI
https://support.office.com/en-gb/article/Share-OneDrive-files-and-folders-9fcc2f7d-de0c-4cec-93b0-a82024800c07
https://www.youtube.com/watch?v=qbhCmnjg3Ys
https://www.youtube.com/watch?v=kNMiOjRf05c
https://www.youtube.com/watch?v=vgpbGjXRObE
https://www.youtube.com/watch?v=hgDCOd2dReo
https://www.youtube.com/watch?v=Nk07u7bHc54
https://www.youtube.com/watch?v=23zsML5D6N4
https://www.youtube.com/watch?v=2_p0HWfCV3M
https://conceptboard.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FV85BpuTtck
https://padlet.com/
http://en.linoit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xVZNexBPMK8
https://www.youtube.com/watch?v=8fpQMa8_O8A
https://www.youtube.com/watch?v=MpIOClX1jPE
https://www.youtube.com/watch?v=_FewpohFiBU
https://www.youtube.com/watch?v=vJsDwdZpo-E
https://www.youtube.com/watch?v=vJsDwdZpo-E
http://medstatistic.ru/calculators/calcchoice.html
http://netology.ru/blog/infographics
https://www.youtube.com/watch?v=qTVSId4zgN0
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(pinterest, padlet,linoit), проведіть анкетування (Google Form) та опрацюйте результати 

за допомогою statwing.  

Управління навчанням. ІКТ для управління навчанням більш доцільно 

використовувати викладачам. Для того існує велика кількість систем управління 

навчанням, наприклад Moodle, Google Classroom. Але для підготовки майбутніх 

педагогів – це також може стати корисним інструментом. Для управління навчанням 

можна використати і окремі програми для перевірки матеріалів, тестування і контролю. 

Наприклад, перевірте отримані матеріали на орфографію та плагіат. Можна 

скористатись для оцінювання роботи– Edmodo, Kahoot!, Schoology, proprofs, 

оцінювання текстів – PaperRater, crowdata, створення спільних діаграм, блок-схем – 

cacoo,draw.io, статистичного аналізу – R, RStudio, statwing, ранжування –Visual Ranking 

Tool.  

Управління проектом. Ресурси для організації і проведення проектів – це 

інтеграція різноманітних інструментів.Є. Смірнова-Трибульська виділила психологічні, 

педагогічні і організаційні аспекти комунікації у віртуальних командах [11]. Корпорації 

Інтел та Майкрософт розробили їх та збирають методики їх запровадження 

(https://www.oercommons.org/oer, https://www.microsoft.com/uk-ua/education). Для 

організації проектної діяльності зі студентами, яка містить всі типи завдань на 

співпрацю можна використати середовище Інтел (Visual Ranking Tool) або 

скористатись можливостями Office 365 від Microsoft чи Google Suite. Для збору даних, 

створення спільного контенту, спілкування, оцінювання і ранжування для створення 

проекту можна використати: Visual Ranking Tool, Globallab, Google Keep, Microsoft 

Teams, Google Calendar, Outlook and SharePoint. 

Висновки. Інтеракційні теорії акцентують увагу на міжособистісних стосунках 

(співпраця є процесом, що відбувається між суб’єктами, а не в середині них). Теорія 

інтелектуального розвитку, навпаки, більше зосереджена на внутрішньому світі 

суб’єкта в ході його взаємодії з іншими (когнітивний дисонанс, переосмислення фактів 

тощо). ІКТ є різноманітними і багатофункціональними, що дозволяє організувати і 

індивідуальну роботу учасників освітнього процесу і групову.  

Використання інформаційно-комунікаційних, мобільних та дистанційних 

технологій забезпечують індивідуалізацію навчання та організацію співпраці. 

Використання ІКТ для організації он-лайн навчання, освітньої взаємодії, співпраці 

сприяють розвитку ІКТ компетентності учасників освітнього процесу та забезпечують 

якість освіти. Розвиток ІКТ створює передумови для опанування нових інструментів, 

вимагає високого рівня ІКТ компетентності у учасників освітнього процесу. 

Подальшого дослідження потребує використання кожного з інструментів та надання 

методики їх запровадження в освітньому процесі. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕГРАЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ  
 

Вступ. Освіта, як система передачі соціального досвіду від старшого покоління 

до молодшого, існує стільки ж, скільки існує соціальний досвід, тобто вік її існування 

дорівнює існуванню людини, як свідомої і соціальної істоти. Історично склалася думка 

про те, що освіта – система соціальна. Дійсно, протягом століть більшість знань 

передавались від викладача/учителя до студента/учня без подолання просторових, 

часових перешкод та без допомоги будь-яких матеріальних або технічних засобів, за 

винятком книг, які весь цей час були майже єдиним вмістилищем знань і засобом 

навчання.  

В останні десятиріччя картина докорінно змінилася, навчання все більше 

http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/bib/author/Perotto
http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/bib/year/2013
http://cepa.info/954
http://cepa.info/954
http://www.univie.ac.at/constructivism/cepa/954
http://koippo.in.ua/arhiv/druk/238_16.pdf

