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Найбільше значення має не те, що учень 
використовує новітні технології, а те, як це 
використання сприяє підвищенню рівня його 
освіченості. 

С. Ерманн 
 
Нові запити суспільства ХХІ сторіччя висунули відповідні вимоги до 

підготовки майбутніх компетентних фахівців, що і зумовило потребу  пошуку і 
впровадженні нових сучасних технологій навчання, а це, у свою чергу, – 
інтерактивних форм навчання на всіх рівнях освіти.  

У зв’язку із входженням освіти України до Болонського процесу 
відбувається її модернізація. Ключовими питаннями цього процесу стало 
впровадження кредитно-модульної системи навчання, використання 
інформаційно-комунікаційних технологій та Інтернет, робиться акцент на 
самостійній роботі студентів, інноваційній діяльності викладацького складу 
ВНЗ. 

Метою всіх цих новацій є підвищення якості підготовки майбутніх 
фахівців. Цьому сприятимуть такі зміни в підходах до навчального процесу:  
 здійснення моніторингу запитів ринку і складання програми навчання за 

результатами дослідження;  
 проведення практикумів, тренінгів, ділових ігор із залученням фахівців з 

виробничої (професійної) діяльності; 
 створення програми розвитку або корекції ключових компетенцій, що 

знадобляться фахівцю після завершення навчання у ВНЗ, та впровадження 
цих компетенцій через тренінги в практику.  

Використання сучасних інтерактивних 
педагогічних технологій навчання сприяє 
підвищенню якості підготовки майбутніх 
фахівців. До них належать такі технології, як 
електронне навчання (e-learning), мобільне 
навчання (m-learning), змішане навчання 
(blended-learning), що нині використовуються в процесі навчання у ВНЗ. Ці 
технології дозволяють реалізувати неперервне навчання – навчання впродовж 
життя. Під терміном (е-learning) розуміють навчальний процес, в якому 
використовуються інтерактивні електронні засоби доставки інформації, 
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електронні носії, корпоративні мережі Інтернет.  
Електронне навчання можна використовувати з такими цілями:   

  для здійснення самостійної роботи з електронними матеріалами, 
використовуючи комп’ютер, мобільний телефон і т. ін.;  

  одержання консультацій, проведення нарад, оцінювання 
віддаленого експерта (викладача), можливість дистанційної взаємодії;  

  створення розподіленої спільноти користувачів, які ведуть спільну 
віртуальну навчальну діяльність;  

  своєчасної неперервної доставки електронних навчальних 
матеріалів;  

  стандартизації та сертифікації електронних навчальних матеріалів, 
технологій, дистанційних засобів навчання;  

  формування та підвищення інформаційної культури всіх учасників 
навчального процесу;  

  засвоєння, популяризації та передачі інноваційних педагогічних 
технологій,  

 підвищення ефективності діяльності педагогів;  
  можливості розвивати навчальні Веб-ресурси;  
  можливості у будь-який час, з будь-якого місця здобувати сучасні 

знання;  
Пошук сучасних технологій, форм навчання, використання e-learning і 

m- learning спричинили створення змішаного навчання blended-learning, що 
передбачає інтеграцію традиційного навчання та e-learning.  

 Зазначимо переваги змішаного навчання:  
 дозволяє здобути знання в результаті особистого 

спілкування студентів і викладачів;  
 враховуює індивідуальні особливості 

сприйняття людиною інформації (кожний 
обирає зручний для себе спосіб сприйняття 
інформації);  

 виключає вірогідність втрати інформації у 
зв’язку з тим, що електронний курс дозволяє 
повертатися до будь-якої частини матеріалу, що 
вивчається;  

 попереднє самостійне вивчення навчального матеріалу в 
електронному вигляді дозволяє створити єдину базу знань;  

У контексті забезпечення сучасних вимог освіти організація навчальної 
роботи студентів передбачає посилення ролі самостійної позаудиторної роботи, 
що зумовлює потребу в ефективній її організації та контролі. Сучасні методи та 
засоби освітнього процесу передбачають  підготовку та презентацію 
результатів групових проектів, аналіз кейсів, участь у дискусіях, використання 
вже відомих технологій e-learning, m- learning та blended-learning, що частково 
можуть бути реалізовані з використанням інструментарію соціальних мереж. 

Найпопулярнішою соціальною мережею серед студентів українських 
вузів є «ВКонтакте».  Вже звичними стало застосування  комунікативних 
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засобів спілкування у системі взаємовідносин 
«викладач – студент»  таких як листування за 
допомогою електронної пошти, електронні 
журнали, практикуми.  Проте застосування 
соціальних мереж у навчальній діяльності дозволяє учасникам мережі  
створювати мережевий навчальний контент,  надає можливість  виконувати 
групові завдання, застосовуючи такі додаткові опції як форуми, коментарі, 
опитування, голосування; спрощує процес обміну інформацією і передбачає 
реалізацію принципу безперервної освіти. Створюються передумови для  
формування професійної компетенції студентів як майбутніх управлінців: 
навики взаємодії, самоорганізації, формування здатності до креативного 
мислення. За такого підходу викладач виконує роль не лише «контролера» чи  
«наставника», а виступає модератором. 

Особливої уваги заслуговує можливість в  соціальних мереж створювати 
віртуальні співтовариства (з відкритим та закритим доступом), що об’єднують 
користувачів з спільними інтересами.  

Одним з таких відкритих співтовариств створених у коледжі є група 
«Вивчаємо фізику та астрономію», активними учасниками якої є не тільки 
студенти перших курсів, що вивчають ці предмети, але й студенти старших 
курсів, викладачі та прості любителі природознавчих наук. Товариство 
створене для студентів коледжу та любителів фізики та астрономії - наук, що 
вивчають й описують світ в якому ми живемо. 
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На «теренах» даного співтовариства учасники діляться різноманітними 
цікавими фактами, відео, фото, дослідами, історичними фактами та 
відкриттями, беруть участь у обговоренні наукових досягнень та парадоксів, 
вирішують цікаві завдання та спростовують «наукові фейки», що поширюються 
соцмережами. 

 

 
 
Одним з таких цікавих спростованих студентами «наукових фейків» 

була інформація про час відсутності гравітації на Землі протягом 3 секунд 4 
січня 2015 року. 
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Фейк було не тільки обговорено з гумором, але й спростовано у науково-

творчій роботі. 
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Серед створених викладачами коледжу співтовариств такого формату 

користуються популярністю й групи кандидата педагогічних наук Кононец 
Наталії Василівни «Вища математика з Наталією Кононец» та «Вивчаємо 
інформатику». 
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Створення таких студентських співтовариств є одним із 

багаточисельних засобів використання сучасних інтернет-технологій для 
забезпечення інтерактивну у навчальному процесі. 

У такому форматі викладач може організовувати та координувати 
роботу секцій та груп. Можливості підключення до соціальних мереж за 
допомогою ноутбуків, смартфонів та планшетних ПК, на відміну від 
стаціонарних ПК, знімає просторові та часові обмеження.  

Такі співтовариства доцільно розглядати як «віртуальний майданчик» 
для накопичення, формалізації неявного знання, що розширює можливості 
соціальних мереж в контексті управління знаннями. 

Але разом з перевагами застосування соціальних мереж в навчальному 
процесі, існують і недоліки, які необхідно враховувати. Адже соціальні мережі 
варто розглядати як додатковий інструмент ефективної організації навчального 
процесу, який повинен бути в арсеналі викладача. 
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