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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Теорія і практика використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) в системі освіти засвідчують, що під впливом 

активного використання засобів ІКТ у навчальному процесі загальноосвітньої 

школи в свідомості учасників педагогічного процесу відбуваються істотні 

зрушення, які пов'язані з переходом від класичного образу педагогічних явищ до 

посткласичних уявлень, притаманних інформаційному суспільству. Разом з тим 

спостерігається дедалі більше відставання педагогічних технологій від 

інформаційних технологій, що спричинено переважно відсутністю системних 

педагогічних досліджень особливостей сучасного стану інформатизації системи 

освіти.  

Діалектичний характер процесів інформатизації системи освіти досить часто 

зумовлює суперечності, які спостерігаються між декларованими та реальними 

результатами інформатизації навчального процесу. Неадекватність застосування 

методів, притаманних індустріальному суспільству, для визначення якісних і 

кількісних  результатів інформатизації системи освіти, необхідність підготовки 

підростаючого покоління до життя і діяльності в постіндустріальному, 

інформатизованому суспільстві та не завжди виправданого використання засобів 

ІКТ у навчальному процесі зумовлені низкою теоретико-методологічних,  

організаційно-управлінських, фінансово-економічних та методичних обставин.  

Зміна природи педагогічного знання, як однієї з форм пізнавального ставлення 

до світу і явищ реального педагогічного процесу, відбувається на стику власне 

методико-методологічного та культурологічного підходів до засвоєння знань. В 

умовах реальних зрушень в педагогіці, які відбуваються в результаті переходу від 

класичної парадигми наукового пізнання до «комп’ютерно орієнтованої» 

сучасності, виникають різні теоретичні інтерпретації цих процесів, що спричинює 

неминучу різноманітність думок стосовно цієї проблематики. Системні зміни 

процесу навчання у середній школі в умовах переходу до інформатизованого 

суспільства мають розглядатися як на практичному, так і на концептуальному 

рівнях. Це вимагає критичного переосмислення традиційних уявлень про 

об'єктивність педагогічного знання в умовах сучасного інформаційного середовища 

та швидкоплинних соціальних і технологічних змін, про можливість 

випереджального обґрунтування підходів до цілей навчання і виховання та 

побудови нових моделей освіти. Означена проблематика, в якій до активного 

впровадження засобів ІКТ в освітні системи, в міру розгортання процесів 

інформатизації освіти, поступово накопичувалися внутрішні діалектичні 

протиріччя, сьогодні набуває все більшої актуальності. Розглядаючи освіту як 

феномен культури, дослідники звертають увагу на зміну освітніх моделей в 

історико-культурному процесі. Одним із таких процесів є глобальна 

інформатизація суспільства, під впливом якої відбувається зміна освітніх моделей. 

Спроба посунути на «другий план» множину проблем, які тут виникають, 

спрощення підходів до розроблення конкретних методик застосування засобів ІКТ 

у навчально-виховному процесі не може привести  до бажаних позитивних 

результатів комп’ютерно орієнтованого навчання. 
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Всі вищеназвані педагогічні феномени, з усіма їх особливостями, об’єднані 

однією ознакою – вони реалізуються в інформаційних комп’ютерно орієнтованих 

середовищах навчання. Тобто процес систематичного навчання, який можна 

розглядати як спеціально організоване систематизоване пізнання у разі 

використання засобів ІКТ здійснюється в умовах штучно створюваного 

комп’ютеризованого середовища. Інтерес до дослідження феномену «середовище 

навчання» в епоху цифрових технологій продиктований кількома причинами. 

По-перше, сучасне покоління старшокласників сформувалося в епоху 

глобальної побутової інформатизації, в середовищі цифрових технологій і 

глобальних інформаційних мереж, в епоху постійної зміни поколінь електронних 

ґаджетів і призначених для користувача додатків, які є для сучасної людини 

природною складовою навколишньої реальності. Отже, методи аналізу 

педагогічної реальності без урахування впливів глобальної інформатизації на 

особистість учня не завжди дають бажані результати. Саме цим можна пояснювати 

той факт, що футурологічні уявлення представників старшого покоління педагогів 

щодо значного підвищення якості освіти як результату інформатизації в цілому не 

виправдовуються. 

По-друге, загальнопланетарна значимість ІКТ характеризується щодо 

наукового знання процесами популяризації і доступності, у першу чергу 

фактуального матеріалу. При цьому процеси засвоєння і структурування знань 

суб'єктом пізнавальної діяльності як результат пізнання об’єктивних реалій та 

аналізу повідомлень, що надійшли до нього ззовні через інформаційні засоби в 

неструктурованому вигляді, мають свою специфіку. Результатом такого навчання є 

засвоєння саме алгоритму використання інформаційних ресурсів, а не сутності 

розв’язування задачі. Отже, перед педагогікою постає завдання розроблення таких 

педагогічних технологій, в яких повинні враховуватися особливості процесу 

навчання в умовах постіндустріального інформаційного суспільства 

По-третє, виникнення складних пристроїв у навчальному процесі, зокрема 

навчальних засобів на базі ІКТ, або прямого використання засобів ІКТ в якості 

засобів навчальної діяльності, показує обмеженість традиційних методів аналізу 

навчальної діяльності, тому що процес «конструювання» суб’єктом навчання 

власного розуміння навчального матеріалу опосередковується через розуміння 

учнем властивостей, можливостей та способів використання засобів ІКТ. Як 

відомо, метою навчання є не лише запам'ятовування зовнішніх форм і порядку дій, 

а формування узагальненого способу діяльності і з’ясування сутності 

досліджуваної події. Процес управління засобами ІКТ впливає на рольову 

переорієнтацію учня – він  виконує роль не стільки дослідника події, скільки 

оператора інформаційного засобу, на екрані якого вона відображається. 

По-четверте, нав’язана через впровадження в навчальний процес засобів ІКТ 

технологічна компонента знання не завжди педагогічно доцільна через породження 

додаткових цілей навчальної діяльності, що генеруються як контекстні у 

педагогічній ситуації, та аналізуються за допомогою засобів ІКТ. Замість адаптації 

учня до єдиного реального світу він спостерігає множину його «віртуальних 

відображень» і таким чином знаходиться в умовах вибору між «реальностями». У 

процесі виконання завдань у таких середовищах учень оперує образами речей, 
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подій, фактів і т.д., наслідком чого є не завжди правильно сформовані навички 

оперування предметами реальної дійсності.   

По-п’яте, подання навчальних матеріалів з використанням засобів ІКТ в 

реальному навчальному процесі сьогодні характеризується в основному 

збільшенням щільності інформаційних потоків і превалюванням іконічного 

уявлення навчальних повідомлень (так звана «іконічна революція»). Отже, в 

середовищі чуттєвого пізнання учня перебуває не сам предмет пізнання, а його 

екранне зображення, яке «генерується» за допомогою програмного середовища. За 

таких обставин спостерігається певна деформація цілей навчальної діяльності, 

індивідуально-стильових особливостей суб'єкта навчання залежно від умов 

діяльності і властивостей середовища навчання, особливостей когнітивного стилю 

діяльності і, зрештою, деяких рис характеру, поведінкових структур.  

По-шосте, через принципову неможливість вийти за межі математичної 

аксіоматики інформаційного комп’ютерно орієнтованого середовища навчання 

сьогодні визначається множина способів використання засобів ІКТ у навчальному 

процесі. Відсутність єдиних критеріїв методологічного осмислення поняття 

«комп’ютерно-орієнтоване навчання» робить його невизначеним, таким, яке 

потрібно постійно переглядати стосовно  різних парадигмальних підходів до 

освіти, предметного та методичного контексту, історії розвитку ІКТ, 

соціокультурного замовлення тощо. Все це утруднює спроби проектувати майбутні 

можливі трансформації процесу навчання і виховання з використанням засобів ІКТ. 

Саме через ці особливості комп’ютерно орієнтованих середовищ навчання 

визначаються їх відставання від прогресу в галузі ІКТ. 

В міру того, як експериментальні дані та їх теоретичний аналіз почали 

складатися в певну систему, виявилися такі особливості організації навчальної 

діяльності в комп’ютерно орієнтованих середовищах навчання (КОСН), врахування 

яких диктує необхідність розмежування структурного (як вихідного, 

визначального) та процесуального і результативного (як похідних) аспектів 

діяльності в КОСН. Виникла потреба переосмислення поняття «середовище 

навчання» та вивчення форм його функціонування на сучасному етапі 

інформатизації середньої школи, сформувалося наукове переконання відносно 

впливу особливостей КОСН на регуляцію навчально-пізнавальної діяльності 

суб’єктів навчання та педагогічну взаємодію учасників навчального процесу. В 

даному дослідженні зроблена спроба комплексного опису середовищ, в яких 

сьогодні здійснюється процес навчання у старших класах середньої 

загальноосвітньої школи, з точки зору їх структурно-функціональних і діяльнісно-

практичних характеристик.  

Сутність навчальної діяльності та її особливості розглянуто в роботах Г.С. 

Абрамова, Б.М. Бім-Бада, Дж. Брунера,  Т.В. Габай, П.Я. Гальперина, Ю.Б. 

Гіппенрейтер, Г.Ю. Беляєва, Л.С. Виготського, В.В. Давидова, Л.М. Дибкової,  М.І. 

Жалдака, В.П. Зінченко,  І.І. Ільясова, О.М. Леонтьєва, Д.О. Леонтьєва, А.В. Лібіна, 

С.М. Лободи, Б.Ф. Ломова, С.Д. Максименка, Ю.С. Мануйлова, Ю.І. Машбиця,  

Л.А. Радзіховського, О.Я. Савченко, І.І. Суліми, Є.М. Суркова, Г.В. 

Суходольського,  С.В Тарасова, І.В. Усачевої, Р.А. Фахрутдинової, М. Хейдметс, 

http://istina.msu.ru/workers/857983/
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/8671/source:default
http://istina.msu.ru/workers/1121468/
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В.Д. Шадрикова, Г.П. Щедровицького, М.Р. Щукіна, Є.Г. Юдіна, С.В. Яйлаханова 

та багатьох інших.  

Середовище як предмет наукового пізнання висвітлено у працях психологів і 

педагогів Ю.Г. Абрамова, М. В.  Бєсєдіна, С.Д. Дерябо, Д. В.  Іванова, С. Н.  

Ілларіонов, Ю.Г. Панюкова, Л.В. Смолова, Т.В. Терешонок, В.А. Ясвіна. 

Проблемам побудови і впливу на навчальну діяльність різних освітніх середовищ 

присвячено роботи В. М. Абросімова,  Т. В. Вострикової, Т.С. Кузнєцової, Є.В. 

Лобанова, Є. В. Мельнікова, В.П. Мозоліна, І.Г. Захарової (формування і 

конструювання освітніх середовищ); Л. З. Давлеткіреєвлівоєї, К. Г. Сіланян,  Ю.Г. 

Панюковою, Н. Л. Шпареєвою (предметно-просторові середовища навчання); А.Г. 

Абросімова, Р.Ю. Гурніковської, О.В. Зиміної, К.Г. Кречєтнікова, О.О. 

Локтюшиної, Є.В.  Орлова, С.М.  Позднякова, Л.О.  Проніної, О. М. Протасова,  Т. 

Г. Шміс, І.Б. Штерна (інформаційно-освітні середовища); А.І. Артюхіної, А.В. 

Вішнякової, К.В. Дубич, Н.М. Завгородньої, В.Л. Кокшарова, Є.А. Мясоєдова, С.М. 

Цимбрило (виховні і розвивальні особливості освітнього середовища); О.С. 

Каменєва, О.М. Короткова, А.В. Штирова (підготовка до навчання у комп’ютерних 

середовищах). 

Аналіз літератури показує, що проблема навчальної діяльності з 

використанням різноманітних освітніх середовищ і середовищ навчання висвітлена 

у значній кількості публікацій. Однак з позиції теорії навчання в них не достатньо 

розкрито проблему впливу їх використання на навчально-пізнавальну діяльність 

учня в сучасних умовах розвитку цифрових технологій. У зв’язку із зазначеним 

актуальною залишається проблема дослідження організації навчального процесу в 

умовах педагогічно доцільного використання КОСН в контексті моделювання 

навчальної діяльності, орієнтованої на використання систем засобів навчання, 

побудованих на базі ІКТ. Все це дозволило сформулювати тему дослідження 

«Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності 

старшокласників в умовах комп’ютерно орієнтованого середовища 

навчання». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконано відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: «Науково-методичне 

забезпечення використання у дидактичному процесі засобів навчання нового 

покоління» (№ ДР 0100U002034, 2000 – 2002 рр.); «Науково-методичні засади 

проектування комп’ютерно орієнтованого навчального середовища пілотних 

загальноосвітніх навчальних закладів» (№ ДР 0103U005045, 2003 – 2005 рр.); 

«Науково-методичне забезпечення процесу оцінювання досягнень учнів пілотних 

загальноосвітніх навчальних закладів» (№ ДР 0103U005044, 2003 – 2005 рр.); 

«Організаційно-технологічне та науково-методичне забезпечення створення, 

функціонування та розвитку мережі пілотних загальноосвітніх навчальних закладів 

України» (№ ДР 0101U006514, 2003 – 2005 рр.); «Методика застосування 

комп’ютерно орієнтованих засобів навчання фізики в пілотних загально освітніх 

навчальних закладах» (№ ДР 0106U000753, 2006 – 2008 рр.); «Методика 

застосування мультимедійних систем як засобів інтерактивного навчання» 

(№ ДР 0106U000755, 2006 – 2008 рр.); «Науково-методичні засади оцінювання 

http://lib.iitta.gov.ua/615/
http://lib.iitta.gov.ua/615/
http://lib.iitta.gov.ua/615/
http://lib.iitta.gov.ua/618/
http://lib.iitta.gov.ua/618/
http://lib.iitta.gov.ua/618/
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якості загальної середньої освіти» (№ ДР 0109U001291, 2009 – 2011 рр.); «Науково-

методичні засади застосування комп’ютерно орієнтованих засобів у навчанні 

природничо-математичних предметів у профільній школі» (№ ДР 0109U000235, 

2009 – 2011 рр.); «Модернізація шкільного навчального експерименту на основі 

Інтернет-орієнтованих педагогічних технологій» (№ ДР 0112U000280, 2012 – 2014 

рр.); Інституту педагогіки НАПН України: «Науково-методичні основи 

незалежного зовнішнього оцінювання  навчальних досягнень учнів» 

(№ ДР 0106U005371, 2006 – 2008 рр.); «Тестові технології оцінювання ключових і 

предметних компетентностей учнів основної і старшої школи» 

(№ ДР 0112U000445, 2012 – 2014 рр.); «Моніторингові системи оцінювання якості 

освіти на основі тестових технологій» (№ ДР 0115U003079, 2015 – 2017 рр.). 

Тему дослідження затверджено Вченою радою Інституту педагогіки НАПН 

України (протокол № 6 від 23 червня 2014 р.). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних засад 

організації навчальної діяльності старшокласників у процесі вивчення природничо-

математичних дисциплін в умовах систематичного педагогічно доцільного 

використання комп’ютерно орієнтованого середовища навчання й розробленні 

методики оцінювання впливу різних середовищ навчання на результати навчально-

пізнавальної діяльності. 

Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблем використання в навчально-

пізнавальній діяльності комп’ютерно орієнтованих технологій навчання. 

2. Визначити особливості використання різних середовищ навчання в епоху 

цифрових технологій. 

3. Виявити і дослідити особливості навчально-пізнавальної діяльності 

старшокласників в умовах використання комп’ютерно орієнтованого середовища 

навчання.  

4. Розробити методики оцінювання окремих характеристик засобів і 

комп’ютерно орієнтованих середовищ навчання. 

5. Розробити методику оцінювання результатів навчальної діяльності 

старшокласників на основі техніки семантичного диференціала та дослідити 

особливості понятійних структур, сформованих у старшокласників в процесі 

навчально-пізнавальної діяльності з використанням різних середовищ навчання. 

Об’єктом дослідження є процес навчання предметів природничо-

математичного циклу в комп’ютерно орієнтованому середовищі навчання в 

старшій школі. 

Предмет дослідження – організація навчальної діяльності старшокласників в 

умовах систематичного використання комп’ютерно орієнтованих середовищ 

навчання. 

Концепція дослідження базується на загальних положеннях особистісно-

орієнтованої теорії навчання, діяльнісного підходу до пояснення процесів і 

результатів навчання, структурно-функціональному підході до аналізу навчально-

пізнавального процесу в умовах використання комп’ютерно орієнтованих 

середовищ навчання. 

http://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0109U000235/
http://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0109U000235/
http://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0109U000235/
http://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0109U000235/
http://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0112U000280/
http://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0112U000280/
http://lib.iitta.gov.ua/view/themes/0112U000280/
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Провідна ідея дослідження полягає в тому, що ефективне використання 

засобів ІКТ в навчальному процесі в старших класах середньої загальноосвітньої 

школи можливе за умов теоретико-методичного обґрунтування педагогічної 

доцільності їх використання, правильного використання середовища навчання, що 

базується на цифрових технологіях, урахування особливостей вікових і освітніх 

рівнів учнівської аудиторії, підготовленості суб’єктів навчання до використання 

засобів ІКТ різного рівня складності у власній навчально-пізнавальної діяльності. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є положення теорії 

пізнання й мислення (О. В. Брушлінський, О. М. Матюшкін, М. де Мей, 

У. Р. Рейтман, С. Л. Рубінштейн, В. Н. Садовський, О. К. Тихомиров, 

М. А. Холодна, В. Д. Шадриков); системного підходу до педагогічних явищ та 

процесів (В. П. Беспалько, Вол. І. Бондар, Л. С. Виготський, С. У. Гончаренко, 

В. Г. Кремень, Ю. С. Мануйлов, В. М. Монахов, І. І. Нурминський, В. О. Оніщук, 

Г. К. Селевко, Г. П. Щедровицький), змісту та структури навчальної діяльності 

(Дж. Брунер, Т. В. Габай, Ю. Б. Гіппенрейтер, В. В. Давидов, В. П. Зінченко, 

E. Ч. Толман), використання засобів навчання в навчально-пізнавальному процесі 

(Б. І. Беспалов, В. Ю. Биков, Т. В. Габай, П. Я. Гальперін, В. В. Гріншкун, 

А. М. Гуржій, Ю. С. Песоцький, М. М. Трубніков, М. І. Шут), інформатизації 

освіти і процесу навчання (В. В. Андрієвська, В. Ю. Биков, М. І. Жалдак, 

О. Ю. Комісарова, Ю. І. Машбиць, В. М. Монахов, Н. В. Морзе, С. А. Раков, 

М. Л. Смульсон, Ю. В. Триус); оцінювання результативності й ефективності 

шкільної освіти (В. С. Аванесов, А. Анастазі, В. П. Беспалько, Н.М. Бібік, 

В. О. Болотов, Б. Блум, Н. Ф. Єфремова, О. І. Локшина, Т. О. Лукіна, О. І. Ляшенко, 

О. М. Майоров, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, А. В. Хуторськой).   

Для розв'язання поставлених завдань використані загальнонаукові методи: 

теоретичні (аналіз психолого-педагогічних теорій та концепцій з проблеми 

дослідження, порівняння вітчизняних та зарубіжних підходів до організації 

навчально-виховного процесу з широким використанням засобів ІКТ, 

систематизація і узагальнення теоретичних та експериментальних даних); 

емпіричні (педагогічний експеримент, анкетування та тестування учнів та вчителів, 

спостереження за навчальною та учбовою діяльністю протягом навчально-

виховного процесу). 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалось упродовж 2000 – 2017 

років і мало поетапний характер. 

Експериментальна база дослідження. В дослідженні на всіх його етапах 

брали участь понад 1700 учнів та більше 90 вчителів із 50 загальноосвітніх шкіл 

різних областей України. 

Наукова новизна здобутих результатів полягає в тому, що вперше: 

- концептуально та експериментально обґрунтовано  засади організації 

навчальної діяльності старшокласників у процесі вивчення природничо-

математичних дисциплін в умовах систематичного педагогічно доцільного 

використання комп’ютерно орієнтованого середовища навчання; 

- теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено особливості 

процесів і результатів навчання старшокласників в умовах використання 
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середовищ навчання, характерною особливістю яких є різний ступінь використання 

засобів ІКТ для досягнення цілей навчання;  

- досліджено загальні характеристики середовищ навчання різного типу в 

контексті використання цифрових технологій як засобів навчально-пізнавальної 

діяльності; 

- розкрито структурні особливості навчально-пізнавальної діяльності  

старшокласників, що базується на використанні середовищ навчання різного типу 

(предметно-просторових, предметно-інформаційних, інформаційно-комуніка-

ційних) у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін у старших класах 

середньої загальноосвітньої школи;  

- визначено,  що організація сучасного навчального процесу у старших 

класах середньої загальноосвітньої школи за умов широкого використання в ньому 

засобів ІКТ залежить від структури навчальної діяльності з використанням 

комп’ютерно орієнтованого середовища навчання, ролі і функцій використання 

засобів ІКТ, контексту педагогічної ситуації, апаратного та програмного рівня 

засобів ІКТ; 

- проаналізовано структуру й особливості діяльності старшокласників в 

процесі виконання навчальних досліджень з активним використанням мережних 

технологій, що може бути покладено в основу розроблення мережно орієнтованих 

програмних систем та адекватних їм методик навчання природничо-математичних 

дисциплін у середній загальноосвітній школі; 

- охарактеризовано особливості процесів формування у старшокласників 

умінь і навичок використання мережних технологій для пошуку і використання 

навчальних повідомлень відповідно до мети навчально-пізнавальної діяльності; 

- виявлено та проаналізовано структурні особливості організації самостійних 

навчальних учнівських досліджень з використанням інформаційного простору 

мережних технологій; 

- визначено та проаналізовано особливості суб’єкт-суб’єктних та суб’єкт-

об’єктних зон комунікації в процесі навчальної діяльності в умовах широкого 

педагогічно виваженого використання комп’ютерно орієнтованого середовища 

навчання; 

- експериментально доведено відмінність сформованості процедурних 

складників системи дослідницьких компетентностей, що сформувалися в умовах 

використання ресурсів  предметно-інформаційного середовища навчання, та таких, 

що сформувалися в умовах використання ресурсів предметно-просторового 

середовища; 

- досліджено можливості виникнення ситуації «інформаційна катастрофа» у 

випадках слабо керованого й контрольованого використання сукупностей джерел 

навчальних повідомлень;  

- розроблено та експериментально апробовано методики: оцінювання 

результатів навчання із застосуванням технології семантичного диференціалу; 

оцінювання інформаційної насиченості середовища навчання; оцінювання 

особливостей засобів навчання; математичного опрацювання результатів 

педагогічної експертизи засобів навчання; дослідження властивостей 

«предметного» простору навчально-пізнавальної діяльності старшокласників із 
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використанням предметно-просторових та інформаційно-комунікаційних 

середовищ навчання; 

- конкретизовано особливості навчально-пошукової діяльності суб’єктів 

навчання з використанням комп’ютерних інформаційних мереж; 

- уточнено категоріально-понятійний апарат щодо опису навчально-

пізнавальної діяльності старшокласників із використанням засобів ІКТ як засобів 

навчальної діяльності; 

- набули подальшого розвитку середовищно орієнтовані методи аналізу 

навчально-пізнавальної діяльності в процесі навчання у середній загальноосвітній 

школі. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

розроблені узагальнені моделі навчальної діяльності можуть бути використані в 

процесі створення програмних комплексів, призначених для забезпечення 

навчальної діяльності старшокласників в умовах систематичного використання 

комп’ютерно орієнтованого середовища навчання, а також у практиці вищих 

педагогічних навчальних закладів у процесі підготовки учителів до використання 

засобів ІКТ як засобів навчальної діяльності, у закладах післядипломної освіти 

педагогічних працівників; магістрантами, аспірантами, докторантами у процесі 

наукових досліджень.  

Результати дослідження впроваджено в практичну діяльність закладів освіти 

та органів управління освітою, що підтверджується відповідними довідками 

(довідка про впровадження № 192-н від 09.10.2017 р. ДВНЗ 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка; довідка про впровадження № 07-10/1678 від 04.10.2017 р. ДВНЗ 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; довідка про 

впровадження № 804 від 06.10.2017 р. ДВНЗ Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти; довідка № 21.1/10-2124 від 02.10.2017 р. ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти»; довідка про впровадження №  106 від 

03.10.2017 р. гімназії № 172 «Нивки» Шевченківського району м. Києва; довідка 

про впровадження № 266 від 28.08.2017 р. середньої загальноосвітньої школи № 54 

м. Києва; довідка про впровадження № 217 від 29.09.2017 р. гімназії «Міленіум» № 

318 м. Києва;  довідка про впровадження № 238 від 11.10.2017 р. ліцей № 17 м. 

Хмельницький; довідка про впровадження № 01-28/2024 від 14.11.2017 р. 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького. 

Особистий внесок здобувача у працях, написаних у співавторстві становить: 

у колективній монографії «Інформаційне забезпечення навчально-виховного 

процесу: Інноваційні засоби і технології» – автором розкрито проблеми організації 

навчальної діяльності з використанням комп’ютерно орієнтованого середовища 

навчання; у колективній монографії «Підвищення кваліфікації керівників освіти за 

дистанційною формою навчання» – автору належить розкриття основних питань 

організації методичної підтримки учасників процесу дистанційного навчання; у 

колективній монографії «Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням 

Інтернет-технологій» автором розкрито основні проблеми науково-методичного 

забезпечення процесу оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 

http://lib.iitta.gov.ua/2404/
http://lib.iitta.gov.ua/2404/
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загальноосвітніх навчальних закладів за умов систематичного  використання 

мережних технологій; у колективній монографії «Організаційно-методичне 

забезпечення моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти» – 

автору належить глава, в якій розкрито сутність варіативних технологій 

оцінювання якості освіти; у колективній монографії «Експеримент на екрані 

комп’ютера» – автору належить розкриття теоретичних і практичних аспектів 

сучасного стану і тенденцій інформатизації навчального процесу, психолого-

педагогічних проблем використання засобів ІКТ і організації навчальної 

дослідницької діяльності у навчальному процесі з природничо-математичних 

дисциплін в середній школі з використанням КОСН; у колективній монографії 

«Інтернет-орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному 

експерименті» – автору належить розкриття проблем використання мережних 

технологій на всіх етапах проектування, реалізації та оцінювання результатів 

здійснення навчальних експериментів із предметів природничо-математичного 

циклу в середній загальноосвітній школі; у колективній монографії «Тестові 

технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і 

старшої школи» – автором розкрито теоретико-методичні засади тестування 

дослідницьких компетентностей старшокласників; у навчальному посібнику 

«Засоби навчання» – автором розкрито методологічні аспекти створення 

навчального середовища з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів 

навчання та інформаційних технологій; у навчальному посібнику «Організація 

навчально-виховного процесу у кабінеті фізики середнього закладу освіти 

(науково-педагогічні основи)» – автором розкрито організаційно-педагогічні 

передумови організації кабінету фізики як навчального середовища; у навчальному 

посібнику «Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі  

(організація та основи методики)» – автором розглянуто науково-педагогічні 

основи організації та методики проведення фізичного експерименту у середньому 

загальноосвітньому навчальному закладі з використанням засобів ІКТ; у 

навчальному посібнику «Демонстраційний експеримент з фізики» – автору 

належить розкриття основних положень методики організації лекційних 

демонстративних дослідів у системі навчання фізики; у посібнику для вчителів 

«Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету 

інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх 

навчальних закладів» – автором описано особливості використання кабінету 

інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах для вивчення природничо-

математичних дисциплін; у посібнику «Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання з 

фізики в школі» – автором розкрито загальносистемні, методичні та психолого-

педагогічні проблеми, які виникають в процесі педагогічного проектування і 

реалізації навчально-виховного процесу в умовах систематичного використання 

засобів інформаційно-комунікаційних технологій; у посібнику «Мультимедійні 

системи як засоби інтерактивного навчання» – автором розкрито особливості 

організації навчально-виховного процесу в умовах широкого використання ІКТ як 

засобів реалізації мультимедійних  технологій навчання; у посібнику «Організація 

навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі» – 

автором розкрито підходи до організації навчального процесу з природничо-

http://lib.iitta.gov.ua/7675/
http://lib.iitta.gov.ua/7675/
http://lib.iitta.gov.ua/2464/
http://lib.iitta.gov.ua/2464/
http://lib.iitta.gov.ua/2464/
http://lib.iitta.gov.ua/2463/
http://lib.iitta.gov.ua/615/
http://lib.iitta.gov.ua/615/
http://lib.iitta.gov.ua/617/
http://lib.iitta.gov.ua/617/
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математичних дисциплін у середній загальноосвітній школі з використанням 

комп’ютерно орієнтованого навчального середовища, побудованого на базі 

кабінетів-лабораторій; у посібнику «Використання Інтернет технологій для 

дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики» – автором розкрито 

проблеми використання мережних технологій для дослідження природних явищ у 

курсі фізики середньої загальноосвітньої школи, формування системи знань з 

використанням засобів мережних технологій, особливості роботи учнів з 

екранними образами у процесі навчальної дослідницької діяльності; у посібнику 

«Тестові технології оцінювання компетентностей учнів» – автором описано 

методику застосування технології семантичного диференціалу для унаочнення 

понятійних структур, сформованих у старшокласників в процесі навчання.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

опубліковані й оприлюднені на науково-практичних конференціях: 

 міжнародних: «Модернізація освіти: проблеми, пошуки, перспективи: 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції» (Україна, Масандра, 

2007); «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, 

перспективи» (Україна, Львів, 2012); «Міжнародний форум фахівців в галузі 

освітніх вимірювань» (Україна, Київ, 2012); «Нові інформаційні технології в освіті 

для всіх: безперервна освіта (ITEA-2013)», (Україна, Київ, 2013); «Освітні 

вимірювання-2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої 

освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання 

результатів»  (Україна, Київ, 2013); «Освітні вимірювання-2015. Реформування 

зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» 

(Україна, Одеса, 2015); «Інформаційно-комунікаційні технології у середній і вищий 

школі» (Україна, Ізмаїл, 2004); 

всеукраїнських: «Методичні особливості викладання фізики на сучасному 

етапі» (Кіровоград, 1996 - 1998); «Діяльнісний підхід  у навчально-пошуковому 

процесі з фізики і математики» (Рівне,  1996); «Стандарти фізичної освіти  в 

Україні: технологічні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю» 

(Кам’янець-Подільський, 1997); «Стандарти фізичної освіти  в середній школі 

України» (Чернігів, 1996); «Нові інформаційні технології навчання  в учбових 

закладах України» (Одеса, 1997); «Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні» 

(Чернігів, 1998); «Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних 

дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України» (Київ, 1999); 

«Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики» (Київ, 2000); 

«Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку» 

(Миколаїв, 2002); «Комп'ютери в навчальному процесі» (Умань, 2002); «Моделі 

розвитку сучасної української школи» (Черкаси – Сахнівка, 2006); «Теорія і 

практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції України в 

європейський освітній простір» (Київ, 2008);  «Проблеми сучасного підручника» 

(Київ, 2007-2015); «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та 

вищому педагогічному навчальному закладі» (Київ, 2012); звітних наукових 

конференціях Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України (Київ, 2011–2013); «Засоби і технології сучасного навчального 

http://lib.iitta.gov.ua/7677/
http://lib.iitta.gov.ua/7677/
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середовища» (Кіровоград, 2010 - 2014); звітних наукових конференціях Інституту 

педагогіки НАПН України (2007 – 2017). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження висвітлено в 144 

наукових і науково-методичних публікаціях, з них: 8 монографій (7 у 

співавторстві), 10 посібників (всі у співавторстві), 46 статей у наукових фахових 

виданнях, 35 публікацій у збірниках матеріалів науково-методичних конференцій, 1 

– публікація у міжнародному науковому періодичному виданні іншої держави, 5 – 

у науковому журналі, який включено до міжнародних наукометричних баз, 39 – 

праці, які додатково відображають наукові результати дисертації. Одноосібних 

публікацій 57. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

«Розв’язування дослідницьких задач з фізики з використанням нових 

інформаційних технологій» захищена у 1995 р. в Національному педагогічному 

університеті імені М. П. Драгоманова. Матеріали кандидатської дисертації у 

даному дослідженні не використовувалися. 

Структура дисертації. Монографія складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел на 36 

сторінках (529 найменувань, з них 15 – іншомовних). В монографії міститься 4 

таблиці, 14 діаграм і 114 рисунків. Загальний обсяг дисертації 468 сторінок, 

основний текст викладено на 430 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено мету, завдання, 

об’єкт, предмет, сформульовано проблеми дослідження, охарактеризовано наукову 

новизну та практичне значення одержаних результатів, визначено особистісний 

внесок здобувача, обґрунтовано вірогідність результатів дослідження та 

відображено їх апробацію. 

У першому розділі монографії «Теоретичний аналіз проблем використання 

комп’ютерно орієнтованих технологій  навчання» розглянуто вплив 

використання комп’ютерно орієнтованих систем навчання на природу сучасного 

педагогічного знання. 

Показано, що діалектичний характер процесів інформатизації системи освіти 

зумовлює суперечності, які спостерігаються між декларованими та реальними 

результатами інформатизації навчального процесу.  

Предметом вивчення навчальної діяльності, що здійснюється в умовах 

інформатизації процесу навчання, виступає предметна діяльність суб’єкта навчання 

як система дій (операцій), яку здійснює суб’єкт у процесі досягнення цілей 

навчальної діяльності з активним використанням засобів ІКТ. Одним з наслідків 

інформатизації системи освіти стало різке збільшення в структурі навчальної 

діяльності операціональної компоненти, яка пов'язана з управлінням діяльністю 

суб'єкта навчання з використанням засобів ІКТ, коли засіб ІКТ використовується як 

засіб діяльності, а не «навчаючий» засіб. Педагогічні спостереження показують, що 

за такого підходу змінюється сам характер поведінки учня в процесі навчання, 

ускладнюється ситуація навчання за рахунок переключення уваги і діяльності 

суб'єкта в разі періодичного звернення до використання засобів ІКТ.  
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Встановлено, що повідомлення через засіб ІКТ, презентоване в формі екранної 

події, сприймається учнем як полікодовий текст, який несе в собі відомості, на 

основі яких обов’язковим чином у нього «генерується» множина суб’єктивних 

смислів (Н.Ю. Івашіна, О.Г. Сонін, Ю.О. Сорокін, Ю.Ф.  Тарасов) та формується 

система знань. До основних властивостей знань відносять, зокрема, взаємозв’язки 

мовних одиниць і наявність семантичного простору, який характеризує близькість-

далекість інформаційних одиниць одна від одної. Іншими словами, знання не 

можуть являти собою безсистемний набір змістових одиниць, вони повинні бути 

взаємозалежні й взаємозв’язані в семантичному просторі (О.Ю. Артемьєва, І.В. 

Баценко, В.Ф. Петренко, Г.Скрегг, Ч.  Філмор).   

У понятійному просторі педагогічного знання поняття педагогічної взаємодії 

суб’єктів навчально-пізнавальної діяльності перетинається з не менш значимими 

поняттями – «структура середовища навчання» і «організація навчальної 

діяльності», аналіз яких дозволяє конкретизувати той або інший тип педагогічної 

взаємодії суб’єктів навчання в разі використання різних складників середовища 

навчання і різних способів організації навчального процесу. Використання 

«екранних технологій» припускає знаходження суб'єкта навчання одночасно в полі 

образів, в полі знань і в полі смислів. Превалювання переваг кожного поля 

визначається досвідом, що здобуває користувач  у процесі власної продуктивної 

діяльності. Перехід у поле смислів пов'язаний зі значними витратами суб'єктом 

навчання інтелектуальної енергії саме в тому випадку, коли він не має змоги 

спостерігати особистісне ставлення вчителя до навчальних повідомлень. Внаслідок 

цього можливе засвоєння неправильного знання на основі спотвореного змісту і 

виникнення у суб'єкта навчання спотвореного особистісного поля знань. 

У другому розділі «Середовище навчання в епоху цифрових технологій» 

на основі аналізу загальнонаукових, педагогічних та психологічних досліджень 

показано неоднозначність трактування понять «середовище» і «простір» у 

педагогічному дискурсі.  

Визначено, що: 

- предметне (навчальне) середовище можна розуміти як сукупність умов і 

обставин, в яких забезпечується взаємодія в навчальному процесі з певного 

предмету між учителем, учнем і з відповідними засобами навчальної діяльності, 

зокрема засобами ІКТ; 

- інформаційне (навчальне) середовище є частиною (складником) інформаційного 

простору, в якому формується найближче інформаційне оточення індивіда і 

виступає як сукупність умов, у яких здійснюється його діяльність; 

- інформаційне середовище, яке створене на основі сучасних інформаційних 

технологій, розглядається як складова частина середовища навчання і виступає як 

складне, багатоаспектне утворення, своєрідна результуюча всіх інформаційно-

знаннєвих і комунікаційних потоків; 

- поняття «середовище навчання» виступає родовим поняттям відносно  

різноманітних «навчальних середовищ», у тому числі побудованих на основі 

цифрових технологій, тобто таких, які визначаються як комп’ютерно орієнтовані 

середовища навчання; 
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- середовища навчання, з використанням яких відбувається навчання учнів тієї або 

іншої навчальної дисципліни, можна назвати середовищами навчання першого 

рівня. З них складаються більш загальні середовища (другого рівня):  клас, група, 

які, у свою чергу є складовими навчального закладу (середовища навчання 

третього рівня); 

- середовище навчання - це таке штучно побудоване середовище, структура і 

складові якого призначаються для використання з метою досягнення цілей 

навчально-виховного процесу; 

- комп'ютерно орієнтоване середовище навчання розглядається як особистісно-

орієнтоване середовище навчання, у складі якого наявні, у міру необхідності, 

апаратно-програмні засоби інформаційно-комунікаційних технологій. 

Визначено основні середовища навчання, які характерні для кабінетів-

лабораторій з природничо-математичних дисциплін в загальноосвітній школі на 

сучасному рівні інформатизації навчального процесу: 

- предметно-просторове середовище навчання - це таке середовище навчання, в 

якому в процесі виконання навчального дослідження учень безпосередньо оперує з 

матеріальними предметами, які необхідні для виконання лабораторної роботи і які 

знаходяться у середовищі, склад і структура якого може бути перетворена 

безпосередньо суб’єктом діяльності без використання проміжних агентів;  

- предметно-інформаційні середовища навчання - це комп’ютерно орієнтовані 

середовища навчання певного рівня автоматизації, але у випадку, коли в процесі 

виконання лабораторної роботи суб’єкт навчальної діяльності має змогу 

безпосередньо, без проміжних агентів, втручатися в хід виконання роботи; 

- інфокомунікативне середовище навчання характеризується превалюванням 

навчальної діяльності суб’єкта навчання на боці інформаційно-комунікаційного 

простору, використання якого дозволяє виконувати навчальні дослідження у 

«віртуальному просторі» або з використанням лабораторій віддаленого доступу; 

- полікомпонентне середовище навчання - це таке середовище навчання, яке може 

бути скомпоноване як предметно-просторове, предметно-інформаційне або 

інфокомунікативне  відповідно до контексту педагогічної ситуації. 

Показано, що фрагмент середовища навчання, шляхом використання ресурсів 

якого здійснюється операціональна й інформаційна навчальна діяльність учня, у 

процесі чого він має можливість безпосередньо впливати на склад і структуру 

середовища, здійснювати його декомпозицію, можна визначити як «простір 

діяльності учня».  До сутнісних ознак простору діяльності учня відносяться його 

розмірність, склад, структурованість, взаємозв’язки і взаємозалежність його 

елементів, виокремленість із середовища навчання класної кімнати.  

На рис. 1 показано простори діяльності учня у разі використання засобу ІКТ 

для розв’язування проблемної ситуації, сформульованої в предметній галузі 

«фізика», з використанням знань, сформованих в предметній галузі «інформатика». 

Вектор Y2 показує зміщення діяльнісної компоненти учня в разі переходу у простір 

інформаційних технологій (В) відносно простору основної предметної галузі (А).   
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Рис. 1. Простори діяльності учня в комп’ютерно орієнтованому   

середовищі навчання 

 

Однією з основних  характеристик особистісного простору є маніпулятивна 

доступність до матеріальних об’єктів і джерел різноманітних відомостей, 

необхідних учневі для здійснення його навчально-пізнавальної діяльності (зони 

комунікації). Визначено особливості самостійної маніпулятивної діяльності учня з 

об’єктом навчального пізнання і зон комунікацій в умовах різної організації 

середовища навчання. Одна з моделей діяльності учня, орієнтована на активне 

використання у навчально-пізнавальному процесі засобів ІКТ, наведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Модель комбінованої самостійної маніпулятивної діяльності учня з об’єктом 

навчального пізнання під керівництвом вчителя (три зони комунікації). 

 

Охарактеризовано особливості організації суб’єктно орієнтованого 

середовища навчання у дидактичному просторі «віртуальна лабораторія» з точки 

зору оперування учнем об’єктом-знаком в межах іконічного середовища. Показано, 

що ситуаційно цей об’єкт-знак виступає для учня предметом, на який спрямована 

його діяльність, а зовнішні прояви діяльності суб’єкта, які розгортаються на основі 

знакових структур, набувають ознак предметної діяльності. 

Показано можливості адаптації полікомпонентного середовища навчання, 

створеного на базі кабінету-лабораторії фізики з урахуванням напрямків 

профілізації навчального закладу (рис. 3). 
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Рис. 3. Приклади моделей полікомпонентного середовища навчання  

 

Тут показано, що у випадку суспільно-гуманітарної профілізації складові 

предметно-інформаційного середовища навчання в процесі виконання навчального 

дослідження можуть використовуватися частково, або не використовуватися 

взагалі. Варіативність складу предметного і програмного забезпечення в 

предметно-просторовому та інфокомунікативному середовищах навчання 

визначається за переліком навчальних досліджень, за цілями навчання та 

методиками проведення навчальних досліджень. 

У третьому розділі «Теоретичний аналіз проблем  навчальної діяльності з 

використанням комп’ютерно орієнтованих середовищ навчання» на основі аналізу 

різноманітних теорій діяльності, у тому числі морфологічної (О.М. Леонтьєв), 

структурної (С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін, І.І. Ільясов), системно-структурної 

(Г.П. Щедровицький), показано, що навчальна діяльність є складною системою, а 

процедури діяльності системно пов’язані з об’єктами навчального пізнання та 

засобами навчальної діяльності, використання яких визначається за навчальною 

ситуацією. В цьому дослідженні навчальна діяльність розглядається як сукупність 

зовні спостережуваних явів поводження учня, у яких розкриваються його здатності 

щодо досягнення мети діяльності (зокрема, розв’язування навчальної задачі) із 

використанням наявних засобів навчальної діяльності (зокрема, засобів ІКТ). 

Навчальні ситуації розглядаються як ситуації діяльності, які формуються, 

структуруються і перетворюються в процесі виконання учнем навчальних завдань. 

Такий підхід дозволяє розглянути навчальну ситуацію як інтегративне поняття, в 

якому природно об'єднуються як особливості середовища, так і особистісні якості 

суб'єкта навчання, особливості його сприйняття та розуміння ситуацій. 

Особливості навчальної діяльності суб’єкта у навчальній ситуації можуть 

розглядатися як характеристика індивідуума з його особистісними 

характеристиками та історією, який виявляє певну цілеспрямовану активність у 

межах власного особистісного простору. 

У випадку, коли учень перебуває у ситуації навчальної діяльності, він 

включається в певні структури поведінки як стосовно засобів навчальної 

діяльності, так і у ставленні до однокласників й учителя (суб’єкт-суб’єктні 

відносини). У цьому випадку всі учасники навчального процесу підпорядковані 

очікуваним паттернам конкретного сеттінга, і їхня індивідуальність не має при 

цьому практично ніякого впливу, тобто люди із зовсім різними особистісними 

характеристиками підпорядковані подібним паттернам, опинившись у тому або 

іншому сеттінгу. Саме це гарантує схожість структур поведінки, які формуються в 
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процесі діяльності, що розгортається в особистісному просторі учня відповідно до 

навчальної ситуації. 

Згідно до контексту педагогічної ситуації різні матеріальні та інформаційні 

складові середовища (або їх поєднання, комплекси тощо) використовуються в 

навчальній діяльності, набуваючи ознак засобів навчання. Структура та множина 

операцій, які потрібні для реалізації діяльності з цими засобами, можуть суттєво 

відрізнятися. Розбіжність у способах організації діяльності з різними засобами 

ускладнює організацію навчального процесу в різних ситуаціях навчання. 

За будь-якої організації навчального середовища використання  в  ньому  

програмно-апаратних засобів інформаційних технологій потребує формування у 

суб’єкта навчання специфічних  структур  дiяльностi,  котрі пов’язані з 

використанням цих  засобів.  Поєднання структурних елементів, через які 

забезпечується реалізація навчального процесу в умовах використання 

комп’ютерно орієнтованого середовища навчання, їх взаємозв’язки і 

взаємозалежність, рівень «вагомості» можуть змінюватися відповідно до контексту 

навчальної ситуації, типу уроку тощо. Але, як показують результати нашого 

дослідження, основні складові функціональної моделі залишаються сталими. 

Показано, що існування в системі засобів навчальної діяльності віртуального 

(іконічного) середовища накладає додаткові навантаження на поведінкові реакції 

учня у процесах переключення його діяльності в межах  «віртуальність – реальність 

– віртуальність» (або «реальність – віртуальність – реальність»). В результаті 

такого переключення діяльності учень використовує середовище навчання, яке 

можна визначити як дворівневе (рис. 4). 

 
Рис. 4. Модель дворівневого середовища навчання з використанням засобів ІКТ 

 

Тут: Еj – етапи навчального процесу (просування в навчальній ситуації) в 

предметно-просторовому середовищі; Уj – етапи управління засобами ІКТ (в 

інформаційному просторі екранних технологій).  

З точки зору аналізу навчальної діяльності, епізодичне звернення до засобів 

ІКТ є найскладнішим процесом використання даних засобів в навчальному процесі. 

Періодичний перехід від предмета основної діяльності, який розташований в 

предметно-просторовому середовищі, до допоміжних предметів діяльності - засобів 

ІКТ, для яких характерним є управління їх станом на основі розпізнавання екранної 

події (віртуальних образів предмета або процесу), зумовлює виникнення 

невмотивованих, на перший погляд, помилок саме в основній діяльності. 

Наведено результати дослідження розподілу густини нових понять (кiлькiсть 

нових понять на кожну навчальну годину) на прикладі використання різних наборів 

підручників з природничо-математичних дисциплін для середньої 

загальноосвітньої школи. Показано, що в умовах використання засобів ІКТ для 

отримання потрібних повідомлень з інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі 

загострюється проблема виникнення надлишку нових відомостей, якісне засвоєння 
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яких суб'єктом навчання утруднюється через об'єктивні причини, що визначаються 

обмеженими можливостями людини щодо сприймання та засвоєння нового знання. 

Це явище визначено нами як «інформаційна катастрофа». В той час як сукупність 

навчальних повідомлень у підручнику є обмеженою й визначається за стандартами 

освіти, необмеженість множини різноманітних повідомлень, які можуть бути 

отримані з використанням інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж, посилює 

ризики виникнення інформаційної катастрофи. 

Показано, що використання засобів ІКТ впливає на формування поведінки 

учасників навчального процесу через засвоєння структури діяльності, що адекватна 

еталонам діяльності з використанням певних інформаційних засобів. Визначення 

«точок входження» засобів ІКТ у процес навчання є найважливішим завданням на 

етапі педагогічного проектування.  

Множину проблем, що виникають в процесі застосування високо-

технологічних засобів навчальної діяльності, до яких відносяться засоби ІКТ, 

можна розглядати як багатовимірний простір, в якому вектори дидактичних 

властивостей засобів, методик їх використання, особистісних якостей всіх 

учасників процесу як суб’єктів навчальної діяльності підсумовуються відповідно 

до контексту педагогічної ситуації, цілей і завдань навчання окремих предметів і 

освіти в цілому. Дидактичні і методичні питання стосовно навчальної діяльності в 

умовах широкого використання названих засобів на даний момент належним чином 

не розкриті і не обґрунтовані в психолого-педагогічному плані.  

У четвертому розділі «Навчальна діяльність з використанням 

інформаційно-комунікаційних середовищ навчання» на основі системно-

структурного підходу розглянуто проблеми формування інформаційного 

освітнього простору, який визначається нами як агрегована сукупність 

підпросторів, орієнтованих на різні категорії користувачів, що надає суб’єкту 

навчання можливості сформувати власне інформаційне середовище за 

результатами пошуку потрібних відомостей. Ці відомості відносно індивідуума 

виступають як основа його очікуваних знань, а сформоване ним середовище 

навчальних повідомлень може бути визначено як когнітивне середовище, в якому 

поєднуються змістова та діяльнісна компоненти. 

У цьому контексті середовище повідомлень можна визначити як частину 

інформаційного простору, на основі якої формується найближче інформаційне поле 

індивіда, тобто сукупність умов, необхідних для забезпечення його продуктивної 

діяльності. Аналіз складових, структури і динаміки функціонування дидактично 

орієнтованих середовищ показує, що у процесі їх створення відбувається  

перенесення традиційних освітніх технологій в інформаційно-комунікаційний 

простір із приєднанням необхідних технологічних компонентів. 

Показано, що використання засобів ІКТ в системі освіти супроводжуються 

поступовою структурною декомпозицією та функціональною перебудовою  

навчального процесу на всіх рівнях освіти. Включення у систему засобів 

навчальної діяльності комп'ютерних систем, використання яких дозволяє 

отримувати різноманітні відомості поза системою управління з боку учителя, в 

цілому руйнують традиційно сформовану цілісну і струнку систему організації 

процесу навчання. Цілеспрямоване управління інформаційними потоками є, в 
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першу чергу, інтелектуальною діяльністю, яка тільки операційно реалізується  

за допомогою засобу ІКТ, але на кожному кроці потребує від користувача-

навігатора  значного інтелектуального напруження та може підтримуватися тільки 

за умови необхідного рівня мотивації.  

Визначено комп’ютерно орієнтоване середовище навчання як систему 

інформаційно-комунікаційних засобів, через використання яких учень перебуває в 

стані співбесіди сам з собою: питання – пошук відповіді – питання для уточнення (в 

разі неповноти відповіді або нерозуміння відповіді) – відповідь – питання – і т.д. В 

такому разі діада «питання – відповідь» є сукупністю взаємопов’язаних подій, в 

якій системотвірним фактором є навчальне завдання. Втрата взаємозв'язків в діаді 

«питання – відповідь» в процесі пошукової діяльності учня в інформаційному 

просторі означає вихід пошукової діяльності за межі цілей навчальної діяльності.  

Навчальне дослідження ми розглядаємо як певною мірою спрощену модель 

наукового дослідження. Проведений нами аналіз особливостей діяльності учнів у 

процесі навчального дослідження з використанням мережних інформаційних 

технологій засвідчив, що відбувається ототожнення ними «екранної реальності» з 

«віртуальною реальністю» в її прагматично-педагогічному розумінні. 

Навчальне дослідження віртуальної реальності є дослідженням математичної 

моделі процесу, перебіг якого відображається на екрані комп’ютера у вигляді 

деякої послідовності певних екранних подій. Маніпулювання об’єктами віртуальної 

реальності (а точніше – керування екранними подіями), здійснюване учнем, формує 

в нього специфічну систему прийняття рішень на підґрунті власної рефлексії, що 

ініціюється за текстом екранної події та є аналізом результатів використання 

комп’ютерних програм, відповідних описам проявів певних явищ і перебігів 

досліджуваних процесів за допомогою певних математичних моделей у контексті 

навчальної ситуації. У цьому разі структура дій з використанням засобів ІКТ 

визначається шляхом впорядкованості дій людини як реакцій (Р) на екранну подію 

(ЕП), що у спрощеному вигляді показано на рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Модель лінійної структури діяльності учня з використанням засобів ІКТ 

 

Якщо розглядати екранну подію у найбільш загальному вигляді, то її можна 

віднести до  креолізованих текстів, тобто  текстів, фактура яких складається з двох 

негомогенних частин: вербальної (мовної) і невербальної (що належить до інших 

знакових систем, ніж природна мова). Для учня значення «виразу» у формі 

екранної події, як певної конструктивної синтаксичної одиниці полікодового 

тексту, виступає як одна з можливостей до продуктивної інтерпретації даного 

«виразу» в даному епізоді, а повне (достатнє) розуміння всього змісту 

повідомлення визначається за контекстом, в якому міститься низка «виразів» (в 

розглядуваному випадку – лінійній системі епізодів).  
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Встановлено, що аналіз суб’єктом властивостей події, що сприймається, може 

йти як у напрямі виявлення актуальних характеристик події, що відображається на 

екрані та розглядається як об’єкт-ситуація і визначається за змістом навчання, а 

може йти шляхом вивчення «історії» формування цієї події через низку дій 

управління засобом ІКТ, тобто виступати в якості об’єкта-образа. Через 

перенесення суб’єктом навчання акцентів аналізу події, що сприймається, можливе 

переформулювання суб’єктом цілей власної діяльності (якщо не у глобальному 

масштабі, то на певному етапі навчальної діяльності). 

Показано, що використання мережних технологій для здійснення навчальних 

досліджень, опосередковане інформаційно-комунікаційними технологіями 

спілкування, є переважно циклічними (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Спрощена модель «покрокового» аналізу результатів навчальної діяльності з 

використанням апаратно-програмного комплексу 

 

У процесі аналізу дидактично орієнтованої візуальної комунікації в 

глобальних інформаційних мережах визначено, що візуальний об’єкт – це 

навчальне повідомлення, сформоване значною мірою за допомогою комбінації 

візуальних елементів, яке відображається на екрані комп'ютера і є складовою 

екранної події. Здійснення навчальної діяльності з використанням Інтернет-

технологій за суттю є перенесенням поля звичної діяльності в інше середовище, яке 

часто називають «віртуальне середовище».  

Показано, що після знаходження учнем потрібного інформаційного фрагменту 

в мережному просторі закінчується фаза інформаційної невизначеності 

(множинності потенційно можливих  для використання повідомлень). У випадку 

екранних технологій оперативний образ формується в результаті спостереження 

образів предметів, які відображені на екрані комп’ютера. Користувач виконує дії з 

образами предметів, але функціонально вони виступають як реальні предмети. 

Таким чином можна спиратися на загальну теорію предметної діяльності, яка 

базується на дослідженнях психологів Л.С. Виготського та С.Л. Рубінштейна, 

психофізіологів М.А. Бернштейна та П.К. Анохіна, а своє узагальнення знайшла у 

працях О.М. Леонтьєва. 

Аналіз характерних особливостей предметно-просторових та інформаційних 

зон навчальної діяльності дозволив ввести поняття «ресурс середовища». Під 

поняттям «ресурс середовища навчання» розуміємо  предметне та інформаційне 

наповнення середовища, що може бути  використане суб’єктом навчальної 

діяльності у пізнавальному процесі. До таких ресурсів насамперед відносимо 

предметні та інформаційні складові середовища навчання. Найбільш складною 

виявляється проблема порівняння особливостей навчально-пізнавальної діяльності 
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у предметно-просторовому та інформаційно-комунікаційному середовищах 

навчання. 

Визначено, що характерною рисою технологічно орієнтованого середовища 

навчання є його раціональність відносно побудови апаратного складу середовища, 

через що забезпечується можливість формування продуктивної поведінки суб’єкта 

навчання на основі використання сучасних технологій. На основі аналізу тенденцій 

розвитку технологічного забезпечення проведення навчальних досліджень 

показано схожість розподілів за назвами засобів навчання для виконання 

фронтальних лабораторних робіт з фізики за назвами приладів (предметно-

просторові середовища навчання) та розподілів за назвами засобів діяльності,  які 

пропонуються розробниками різноманітних програмних середовищ для створення і 

моделювання досліджуваних процесів і явищ в режимі on-line (інформаційно-

комунікаційні середовища навчання) (рис. 7). 
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А) для виконання фронтальних 

лабораторних робіт з фізики 

(Україна) 

 Б) для створення і моделювання 

електричних схем в режимі on-line 

(програмне середовище   Circuitlab) 

 

Рис. 7.  Розподіл засобів навчання за назвами приладів  

 

Навчальний процес, в якому активно використовуються засоби навчання, 

можна визначити як обмежену у часі і просторі сукупність опосередковано 

взаємопов’язаних через педагогічні технології навчальних ситуацій, в яких задіяні 

всі учасники навчально-виховного процесу, і за якими визначаються через 

організаційні структури системи освіти і цілі навчання змістова і матеріальна 

наповненість середовищ навчання. У цьому контексті середовище навчання 

розглядається як сукупність умов (у їх матеріальному або «віртуальному» втіленні), 

через які забезпечується реалізація запланованої навчальної ситуації.  

В результаті аналізу навчально-пізнавальної діяльності учня в процесі  

виконання навчального дослідження з використанням мережних технологій 

розроблені та досліджені структурно-функціональні схеми діяльності учня в різних 

педагогічних ситуаціях. Одну з таких схем  наведено на рис. 8. 
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Рис. 8. Структура організації самостійних навчальних досліджень учнів 

з використанням мережних ресурсів 

 

Маніпулювання екранним образом дозволяє учневі сформувати робоче поле, в 

якому навчальна діяльність може бути реалізована згідно до очікуваних (в 

більшості, нормативно встановлених та документально зафіксованих у відповідних 

інструкціях) результатів дослідження.  

Визначено, що і в предметно-просторовому, і в інформаційно-

комунікаційному просторі навчальне дослідження може розглядатися як певний 

технологічний процес, тобто як впорядкований набір взаємопов’язаних дій, що 

виконуються з моменту отримання вхідних даних (постановки цілей навчальної 

діяльності) до одержання необхідного результату (зокрема, формування в учнів 

навичок дослідницької діяльності). Показано, що добір потрібних навчальних 

повідомлень здійснюється після розпізнавання (розуміння, оцінювання змісту 

тощо) інформаційного об’єкта, який стає доступним учневі для сприйняття у 

вигляді екранного образу в процесі пошуку у мережному інформаційному просторі. 
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На підставі аналізу результатів діяльності учнем приймаються рішення щодо 

подальшої поведінки у множині навчальних повідомлень (рис. 9).  
Маніпулювання екранним образом дозволяє учневі самостійно виробляти 

критерії аналізу результатів діяльності на основі зорового сприйняття на екрані 

комп’ютера результатів маніпулювання та співвіднесення екранного образу з 

встановленими критеріями досягнення мети діяльності. Інтерпретація результатів 

діяльності базується на розумінні учнем особливостей предметної галузі, яка 

вивчається за допомогою дібраного інформаційного фрагменту, та впливає на 

формулювання навчальних цілей самостійної діяльності учня. Одночасну 

діяльність в предметній та інформаційній галузях можна розглядати як діяльність у 

двоцільовому режимі. 

 
Рис. 9.  Етапи аналізу результатів маніпулювання в процесі навчальної діяльності 

використанням мережних ресурсів 

 

Визначено особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів у 

полікомпонентному середовищі навчання в процесі виконання лабораторних робіт 

з фізики  з використанням ресурсів різних середовищ навчання та розроблено 

відповідні структурно-функціональні схеми (рис. 10, 11). Співвідношення 

інтервалів часу, необхідних для виконання етапів навчальної діяльності показано 

(якісно) з використанням діаграм Гента (діаграми 1, 2).  
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Рис. 10. Основні етапи діяльності учня у процесі самостійного навчального 

дослідження з використанням ресурсів предметно-просторового середовища 

навчання 

 

Діаграма 1. 

Діаграма розподілу часу  

в процесі навчальної діяльності (до рис. 13) 
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Рис. 11. Основні етапи діяльності учня у процесі самостійного навчального 

дослідження з використанням ресурсів  інформаційно-комунікаційного середовища 

 

Діаграма 2. 

Діаграма розподілу часу  

в процесі навчальної діяльності (до рис. 14) 

 
 

Різниця в кількості етапів обумовлена ступенем використання засобів ІКТ в 

процесі самостійного навчального дослідження. Однак, у всіх випадках здійснення 

самого дослідження, розрахованого на нормативний час (одна академічна година), 

передбачає наявність підготовчого етапу, навчальна «навантаженість» якого 
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зростає при переході від предметно-просторового до інформаційно-

комунікаційного середовища навчання. 

Порівняння наведених на рисунках структур дає змогу чіткіше уявити 

відмінність між навчальним процесом, який відбувається з використанням ресурсів 

предметно-просторового середовища, і навчальним процесом, побудованим на базі 

активного використання засобів ІКТ (ресурсів предметно-інформаційного та 

інформаційно-комунікаційного середовищ).  

Розгляд аспектів використання «екранних» технологій в процесі навчального 

дослідження зумовив необхідність експериментально виявити результати впливу 

використання ресурсів предметно-інформаційного середовища на результативність 

навчальних досягнень учнів. Описано педагогічні експерименти по визначенню 

залежності результатів навчальної діяльності з використанням засобів ІКТ від 

кількості звернень учня до екранної події. У першому експерименті учень мав 

здійснити смислову інтерпретацію повідомлення (сформулювати умову задачі), 

презентованого як  полікодовий текст на екрані комп’ютера (рис12). 

 

     
     А) адекватне формулювання умови    Б) неадекватне формулювання умови 

Рис. 12. Залежність формулювання умови задачі (Var2), від кількості звернень до 

екранної події (Var1) 

 

У другому експерименті учень мав відтворити алгоритм розв’язування задачі, 

умова якої презентована на екрані комп’ютера як полікодова структура (рис. 13). 

 

     
           А) адекватне відтворення алгоритму             Б) неадекватне відтворення алгоритму 

Рис. 13. Залежність відтворення алгоритму розв’язування задачі (Var2) від кількості 

звернень до екранної події (Var1) 

Аналіз кореляційних залежностей результатів експерименту свідчить про те, 

що найбільш тісний зв’язок (r=0,75) рівня текстуального формулювання завдання 
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дослідження з кількістю звернень до екранної події існує у разі цілком адекватного 

формулювання учнем завдання дослідження. В той самий час не існує залежності 

неадекватного формулювання завдання дослідження в текстовій формі від 

кількості звернень до екранної події. Останнє може бути пояснено особистісними 

властивостями суб’єктів навчання, що підтверджується в цілому низьким рівнем 

їхніх навчальних досягнень. 

Наведено результати педагогічного експерименту визначення залежності 

результатів навчальної діяльності від кількості досліджень з використанням 

ресурсів предметно-просторового, предметно-інформаційного та інформаційно-

комунікаційного середовищ навчання. Аналіз результатів експериментальних 

досліджень дозволяє зробити висновок про особливості суб’єктивного досвіду 

навчальної діяльності, якого набуває учень в процесі виконання навчальних 

досліджень з використанням ресурсів  різних середовищ. Ці особливості мають 

вираз у тому, що в міру виконання циклу навчальних досліджень приріст оцінки 

результатів виконання навчального дослідження з використанням ресурсів 

предметно-просторового середовища навчання у 1,34 рази більший аніж у випадку 

проведення навчального дослідження у предметно-просторовому середовищі та у 

1,6 разів більший аніж у випадку використання ресурсів інформаційно-

комунікаційного середовища.  

У п’ятому розділі «Дослідження понятійних структур, сформованих у 

старшокласників в процесі навчання» проаналізовано систему контролю рівня 

навчальних досягнень як складову комп’ютерно орієнтованого середовища 

навчання, розкрито проблеми компетентнісно орієнтованої педагогічної 

діагностики результатів навчального дослідження з використанням мережних 

технологій.  

Поняття «компетентність» визначається нами як обізнаність, що є основою 

прийняття правильного рішення відносно добору системи дій, виконання яких 

дозволяє досягнути встановленої мети діяльності, тобто реалізації продуктивної 

стратегії діяльності з фрагментом предметної галузі, що вивчається. Оцінити 

предметну компетентність означає зробити висновок відносно рівня 

підготовленості суб’єкта навчання до прийняття продуктивного рішення в 

контексті предметно орієнтованої ситуації. 

У контексті оцінювання суттєвим є той факт, що на відміну від декларативних 

знань, процедурні знання неможливо верифікувати як правильні або помилкові. 

Процедурні знання можна оцінювати тільки за результатами діяльності (за 

ступенем відповідності кінцевого продукту цілям діяльності), тобто 

успішності/неуспішності застосування обраної стратегії діяльності. Зокрема, 

безпосереднє застосування тестових технологій у їх традиційному вигляді 

(зокрема, завдань із вибором відповіді) не може дати об’єктивної картини щодо 

формування продуктивних способів поводження людини у проблемній ситуації та, 

відповідно, рівня її дослідницьких компетентностей. Дослідницьку компетентність 

ми визначаємо як сукупність декларативних і процедурних знань, які дозволяють 

учню самостійно здійснювати навчальне дослідження. 

Показано, що кількісна складова оцінювання предметних компетентностей 

визначається за мірою імовірності щодо прийняття суб’єктом навчання 
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продуктивного рішення в контексті предметно орієнтованої ситуації залежно від 

рівня сформованих у процесі навчання структурних складових предметної 

компетентності: понятійної структури предметної галузі (декларативні знання); 

операційної діяльності в середовищі предметної галузі (процедурні знання); 

критичного оцінювання результатів власної діяльності (аналіз ситуації). 

Показано, що у результаті проведення учнем низки навчальних досліджень у 

нього формується певне уявлення щодо продуктивних структур поведінки, які 

надають можливості успішно виконувати навчальне завдання. З точки зору 

когнітивної психології (Б. М. Величковський, В.П. Зінченко, Р.Л. Солсо, Г. 

Фоконье) це пояснюється тим, що в свідомості учня формується такий образ 

(ментальна репрезентація) концепту «навчальне дослідження», який дозволяє йому 

приймати продуктивні рішення в проблемній ситуації. Специфіка концепту як 

психічної структури полягає в організації вербальної і візуальної семантики 

концепту як інваріанта словесно-образного перекладу (М.А. Холодна) тобто є 

основою формування суб’єктивного семантичного простору. 

Показано, що продуктивним методом  формування  предметної 

компетентності в галузі природничих дисциплін є метод висування і  перевірки 

правильності гіпотез відносно пояснення явищ або процесів, що вивчаються. На 

рис. 14 та 15 відображено узагальнені структури самостійної навчальної діяльності 

учня в процесі розроблення  методики дослідження фізичного  явища (процесу) в 

предметно-просторовому (рис. 14) та комп’ютерно орієнтованому (рис. 15) 

середовищах навчання. В обох випадках етап висування і перевірки гіпотез є 

необхідним складником навчально-пізнавальної діяльності учня. 

 

Рис. 14.  Узагальнена структура самостійної навчальної діяльності учня в процесі 

розроблення  методики дослідження фізичного  явища (процесу) 
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Рис. 15.  Узагальнена структура самостійної навчальної діяльності учня в процесі 

розроблення методики дослідження фізичного явища (процесу) з використанням 

засобів ІКТ 

 

Розроблено методику унаочнення структури понятійного поля (суб’єктивного 

семантичного простору) суб’єкта навчання з застосуванням кластерного аналізу 

результатів дослідження категоріальних структур суб’єкта навчання за методом 

семантичного диференціала. Дана методика пройшла експериментальну апробацію 

і може бути використана в реальному навчальному процесі учителем, який не 

знайомий з математичними методами опрацювання результатів педагогічних 

вимірювань достатнім чином. Описано методику та результати 

експериментального дослідження структури ментальної репрезентації у 

старшокласників концепту «навчальне дослідження». 

Встановлено, що модель (структура, семантичний простір) предметної галузі, 

володіння знаннями якої дозволяє компетентному фахівцеві (експерту) приймати 

адекватні рішення, може бути порівняна з моделлю (структурою, семантичним 

простором) предметної галузі, яка сформована у суб’єкта навчання в результаті 

цілеспрямованих педагогічних впливів. Використання методу семантичного 

диференціалу надає можливості числено визначити результати порівняння (рис. 16, 

17). 
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Рис. 16. Приклади структур ментальних репрезентацій поняття «навчальне 

дослідження» у різних учасників опитування. 

 

 
Рис. 17. Поглиблена структура ментальної репрезентації  поняття «навчальне 

дослідження», яка сформована в учня А. 

 

У таблицях 1 і 2 наведено коефіцієнти кореляції між поняттями у 

досліджуваних структурах понять, які сформувалися в учнів із використанням 

ресурсів різних середовищ навчання. 
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Таблиця 1 

Предметно-просторове середовище навчання 

 Вимірювання Гіпотеза Спостер. Дослідж. Метод 

Вимірювання 1     

Гіпотеза 0,40 1    

Спостераження 0,43 0,47 1   

Дослідження 0,46 0,51 0,87 1  

Метод 0,55 0,70 0,77 0,70 1 

 

Таблиця 2 

Предметно-інформаційне  середовище навчання 

 Вимірювання Гіпотеза Спостер. Дослідж. Метод 

Вимірювання 1     

Гіпотеза 0,39 1    

Спостереження 0,53 0,58 1   

Дослідження 0,61 0,43 0,78 1  

Метод 0,50 0,19 0,23 0,28 1 

 

Результати експериментальних досліджень показали, що рівень 

сформованості процедурних складових системи дослідницьких компетентностей, 

що сформувалися в умовах використання ресурсів  предметно-інформаційного  

навчального середовища, відрізняється від рівня, що сформувався в умовах 

використання ресурсів  предметно-просторового середовища. Одночасно 

виявилося, що рівень сформованості в учнів декларативних складових 

дослідницьких компетентностей не залежить від особливостей навчального 

середовища, з використанням ресурсів якого вони формувалися. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Система вимог, які висуваються вчителем до засобів навчання, впливає не 

тільки на спосіб органiзацiї навчальної дiяльностi, а й є виявом його уявлень про 

змiст і послiдовнiсть тих задач, якi мають розв’язуватися у ході навчального 

процесу. Як засвідчують наші дослідження, провідними детермінантами, за якими 

вчитель визначає правильність прийняття рішення відносно організації 

навчального процесу на основі активного використання конкретних засобів ІКТ, є 

система мотивів і система понять як основа визначення вчителем цілей навчання та 

шляхів їх досягнення. Ефективність використання методичних систем і відповідних 

технологій навчання, які спираються на засоби ІКТ, залежить від змістовності 

цільових установок вчителя щодо впливу їх використання на формування більш 

загальних характеристик особистості, аніж рівень її знань, умінь і навичок, а саме: 

змісту та структури предметної галузі, що вивчається, способів прийняття рішення 

з використанням засобів ІКТ, поведінки учня в разі використання ресурсів КОСН. 

Врахування названих чинників забезпечує педагогічну доцільність використання 

цифрових технологій у навчальному процесі. Розглядаючи педагогічну доцільність 
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як найбільшу відповідність обраних вчителем варіантів дій, методів, технології та 

засобів педагогічної діяльності для досягнення бажаного результату, треба 

зазначити, що показником правильності вибору є його результат, тобто кінцеві цілі 

використання засобів ІКТ мають бути підтверджені кількісними показниками 

результатів навчальної діяльності, що відбувається у процесі використання 

ресурсів КОСН. 

2. У технологічно орієнтованому середовищі навчання, яким, по суті, є 

комп’ютерно орієнтоване середовище навчання, відображається рівень 

технологічного розвитку соціуму, в якому здійснюється підготовка суб’єктів 

навчання до існування в цьому соціумі. Середовище навчання є штучно 

побудованим середовищем структура і складники якого призначаються для 

використання з метою досягнення цілей навчально-виховного процесу. За 

структурою визначається внутрішня організація середовища, взаємозалежність між 

елементами середовища як системи, за допомогою використання якої здійснюється 

навчально-виховний процес. Достатньою умовою існування середовища навчання є 

можливість його використання суб'єктами навчання й забезпечення у межах 

середовища необхідних засобів діяльності та циркуляції навчальних повідомлень у 

достатньому обсязі. Різноманітність середовищ навчання визначається 

різноманітністю видів навчальної діяльності, що здійснюється в умовах 

використання ресурсів таких середовищ, а змістова інтерпретація навчальної 

діяльності залежить від завдань, які виконують її суб'єкти. Неадекватне 

відображення в такому середовищі цілей навчання й системи педагогічних задач 

неминуче углиблює неадекватність результатів навчання відносно запланованих 

цілей навчання. Використання засобів ІКТ в комп'ютерно орієнтованому 

середовищі навчання загалом не погіршує й не поліпшує навчальний процес, а 

робить його іншим. Відповідно і розгляд педагогічних особливостей організації 

діяльності суб’єктів у комп'ютерно орієнтованому середовищі навчання має 

базуватися на інших, відмінних від традиційних, підходах. Визначення 

результативності функціонування системи «середовище навчання» може 

здійснюватися тільки ззовні відповідно до ступеня реалізації заданих цілей 

навчання на підґрунті її використання. Для правильної інтерпретації результатів 

функціонування системи «середовище навчання» необхідно враховувати ресурсні 

обмеження системи. 

3.Предметом вивчення навчальної діяльності, яка здійснюється в умовах 

інформатизації процесу навчання, є предметна діяльність суб’єкта навчання як 

система дій (операцій), які він виконує в процесі досягнення цілей навчальної 

діяльності з активним використанням засобів ІКТ. Одним із наслідків 

інформатизації системи освіти є різке збільшення в структурі навчальної діяльності 

операціональної компоненти, пов'язаної з управлінням діяльністю суб'єкта 

навчання з використанням засобів ІКТ, коли засіб ІКТ використовується як засіб 

діяльності, а не навчальний засіб. Функціонально-структурна категорія навчальної 

діяльності в епоху цифрових технологій характеризується протиставленням 

способів адаптації учня до діяльності в різних середовищах, які можна умовно 

розподілити на «предметні» й «іконічні». За таких обставин сприйняття суб’єктом 

дійсності завжди спирається на обидві позначені модальності реального світу, але 
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превалювання в середовищі якості «предметність» зміщує якість «іконічність» на 

периферію свідомості й навпаки. Відповідно до цього продуктивно розглядати 

імперативи середовищно-орієнтованої поведінки на основі ядерно-периферійної 

моделі. Так, у процесі адаптації до іконічного середовища діяльності ядром 

поведінки суб’єкта є діяльність із екранними образами («іконічні» подання 

навчальних повідомлень), які в цьому разі є предметом діяльності суб’єкта. У 

предметному середовищі ядром виступає матеріальний об’єкт у фізичному 

просторі (у просторово-предметному середовищі), а предметом діяльності суб’єкта 

навчання є відомості про цей предмет у його фізичному втіленні. Іншими словами, 

у разі використання ресурсів предметно-просторового середовища учень оперує 

здебільшого матеріальними об’єктами, «іконічного» середовища – уявними, 

образними, інформаційними. Отже, в такому разі формуються різні стратегії 

навчальної діяльності і детермінанти поведінки. 

4. У понятійному просторі педагогічного знання поняття педагогічної 

взаємодії перетинається з не менш значущими поняттями – «структура середовища 

навчання» і «організація навчального процесу», аналіз яких дає змогу 

конкретизувати той або інший тип педагогічної взаємодії в разі використання 

різних складників середовища навчання й різних способів організації навчального 

процесу. За особливостями і характеристиками навчальних середовищ, які є 

предметом вивчення в цій праці, визначається характер реалізації в умовах 

використання ресурсів таких середовищ різних форм навчальної діяльності в силу 

специфічних особливостей середовищ. Загальними особливостями середовищ є 

призначення їх для забезпечення реалізації процесу навчання, а дидактична 

спрямованість і наповненість є вираженням функціональності. Виокремлення 

предметних і іконічних середовищ пов’язане з виявленням специфічного характеру 

їх макроструктури, який полягає в: 1) особливостях навчального простору, 

підпорядкованого реалізації конкретної педагогічної ситуації, 2)  у своєрідності 

використання систем подавання навчальних повідомлень (навчального матеріалу), 

способів організації  моніторингу й управління навчально-пізнавальною 

діяльністю, контролю результатів навчання. Внаслідок взаємної імплікації 

елементів макроструктури просторово-предметного й іконічного середовищ 

породжується комбіноване навчальне середовище, яке можна назвати «предметно-

іконічне». Новоутворене предметно-іконічне середовище не є механічним 

об’єднанням сумою елементів різних модальностей і якісно відрізняється від 

середовищ, на підґрунті яких воно утворене. Як показали дослідження, процеси 

адаптації учня до даного середовища значно складніші, ніж процеси адаптації до 

цього виражених предметно-просторових або іконічних середовищ. 

5. Дослідження використання в реальному навчальному процесі 

інформаційно-комунікаційних технологій показують, що в разі сформованості в 

учнів інформаційно орієнтованого стилю діяльності, пізнавальна діяльність 

характеризується перенесенням акцентів з рефлексії створення (самостійного 

розв’язування певної проблеми, зокрема навчальної задачі) на процес пошуку 

готової відповіді в інформаційних мережах. За таких обставин система 

педагогічних ризиків характеризується втратою суб’єктом пізнавальної діяльності  

самостійності мислення та його критичності. Необхідно зауважити, що фактуальна 
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сторона знань, мети навчання й виховання в системі освіти базуються на певних 

стандартах, вироблених соціумом на підґрунті досить великого досвіду й 

адекватних освітнім завданням сучасності уявлень про результати навчання.   

6. У педагогічному контексті доступність сучасних інструментальних засобів 

діяльності значно знижує можливість формування у суб’єкта навчання власних 

способів пошуку розв’язку в проблемній ситуації. У найкращому разі засвоюється 

результат у готовому вигляді, а не способи йог досягнення. Проблема вибору учнем 

способу діяльності – вибрати складний шлях самостійного пошуку розв’язання або 

піти шляхом мінімізації інтелектуальних зусиль – пошуку готової відповіді й навіть 

готового способу розв’язування залежить від мотивації. У культурологічному плані 

за наявності й доступності інформаційних систем відбувається зміна диспозиції 

суб’єкта щодо особистісних сенсів здобутих знань. У такому разі формуються 

специфічні логіко-стильові особливості пізнавальної діяльності взагалі. Аналіз 

результатів експериментальних досліджень дає змогу зробити висновок, що 

особливості суб’єктивного досвіду, якого набуває учень у процесі виконання 

навчального дослідження з використанням ресурсів різних середовищ, впливають 

на формування системи дослідницьких компетентностей учня. 

7.  Використання засобів ІКТ впливає на формування поведінки учасників 

навчального процесу шляхом впливу (засвоєння) структури діяльності, адекватної 

еталонам діяльності з використанням певних інформаційних засобів. Використання 

засобів ІКТ змінює систему впливів на формування поведінки (зокрема навчальної 

діяльності) відповідно до: специфіки діяльності з певним апаратно-програмним 

комплексом, специфіки подання навчальних повідомлень засобами ІКТ, системи 

педагогічних вимог, що висуваються до педагогічних програмних засобів та по-

різному відображаються у свідомості учасників навчального процесу, набування 

цією системою стійкого характеру згідно з оволодінням учнями засобами ІКТ як 

засобами навчальної діяльності. Результати експериментальних досліджень 

показали, що рівень набутих процедурних складників системи дослідницьких 

компетентностей, сформованих в умовах використання ресурсів предметно-

просторового навчального середовища, в 1,6 разів більш продуктивні відносно 

рівня, сформованого в умовах використання ресурсів предметно-інформаційного 

середовища. Рівень сформованості декларативних складників дослідницьких 

компетентностей не залежить від особливостей навчального середовища, з 

використанням ресурсів якого він формувався. 

8. Аналіз результатів дослідження та результатів педагогічних вимірювань з 

використанням технології семантичного диференціала показує можливість 

поглибленого аналізу результатів навчання не тільки для вивчення понятійної 

структури (ментальної репрезентації) у суб’єктів навчання щодо концепту 

«навчальне дослідження», але й інших складних понять, які зустрічаються в 

процесі навчання різних предметів природничо-математичного циклу в середній 

загальноосвітній школі. Автоматизація процесу застосування технології 

семантичного диференціала безпосередньо в реальному навчальному процесі 

можлива за умов використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.  

9. Найбільш актуальними в умовах широкого використання у навчально-

виховному процесі в загальноосвітньому навчальному закладі засобів ІКТ 
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залишаються такі проблеми як: пошук i обґрунтування ефективних способів 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів із використанням КОСН; 

визначення раціонального, педагогічно виваженого використання засобів ІКТ на 

всіх етапах подання, засвоєння й відтворення учнем відповідних навчальних 

матеріалів; визначення педагогічно доцільних пропорцій між iнформатизованим i 

традиційним навчанням із урахуванням сучасних принципів навчання; організація 

продуктивної взаємодії педагогів i учнів, учнів один з одним, використання учнями 

засобів ІКТ; створення педагогічно доцільних програмних засобів різного типу; 

відповідність дидактично орієнтованих комп'ютерних програм до 

психофізіологічних та інтелектуальних особливостей школярів; педагогічно 

обґрунтований режим роботи дітей з комп'ютерами в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Жук Ю.О. Теоретико-методичні засади організації навчального процесу у 

середній загальноосвітній школі  в умовах комп’ютерно орієнтованого 

середовища навчання. 

Дисертація у формі монографії на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук за спеціальныстю 13.00.09 – теорія навчання. – Інститут 

педагогіки НАПН України, Київ, 2017.  

У монографії розглянуто основні теоретичні і методичні проблеми теорії 

навчання в умовах інформатизації освіти, дискусійні питання щодо наслідків 

інформатизації навчального процесу у старших класах середньої школи.  

Наведено результати дослідження особливостей навчального процесу 

природничо-математичних дисциплін в середній загальноосвітній школі в умовах 

комп’ютерно орієнтованого середовища навчання.  

Описано результати теоретичного та емпіричного аналізу проблем 

комп’ютерно орієнтованих технологій навчання, особливості структури і складових 

середовищ навчання, побудованих на базі цифрових технологій, дослідження 

структурно-функціональних особливостей навчально-пізнавальної діяльності і 

понятійних структур, сформованих у старшокласників у процесі навчання в умовах 

різних середовищ навчання.  

Описано особливості середовищ навчання, побудованих на базі цифрових 

технологій, структурно-функціональні особливості навчально-пізнавальної 

діяльності та понятійних структур, сформованих у старшокласників в процесі 

навчання в умовах різних середовищ навчання. 

Ключові слова: інформатизація освіти, середовище навчання, навчально-

пізнавальна діяльність, комп’ютерно орієнтовані середовища навчання, засоби 

навчання, засоби навчання на основі цифрових технологій, понятійні структури, 

семантичний диференціал. 

Жук Ю.А. Теоретико-методические основы организации учебного 

процесса в средней общеобразовательной школе в условиях компьютерно 

ориентированной среды обучения. 

Диссертация в форме монографии на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности 13.00.09 – теория обучения. – Институт 

педагогики НАПН Украины, Киев, 2017. 

В монографии рассмотрены основные теоретические и методические 

проблемы теории обучения в условиях информатизации образования, 

дискуссионные вопросы о последствиях информатизации учебного процесса в 

старших классах средней общеобразовательной школы. Приведены результаты 

исследования особенностей учебного процесса естественно-математическим 

дисциплинам в средней общеобразовательной школе в условиях компьютерно 

ориентированной среды обучения.  

Предметом изучения учебной деятельности, осуществляемой в условиях 

информатизации процесса обучения, является предметная деятельность субъекта 

обучения как система действий (операций), которые он выполняет в процессе 

достижения целей учебной деятельности с активным использованием средств ИКТ. 
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Одним из последствий информатизации системы образования является резкое 

увеличение в структуре учебной деятельности операциональной компоненты, 

связанной с управлением субъектом обучения средствами ИКТ, которые 

используется как средства деятельности, а не средства обучения.  

Описаны результаты теоретического и эмпирического анализа проблем 

компьютерно ориентированных технологий обучения, особенности структуры и 

составляющих сред обучения, построенных на базе цифровых технологий, 

исследования структурно-функциональных особенностей учебно-познавательной 

деятельности и понятийных структур, сформированных у старшеклассников в 

процессе обучения в условиях различных сред обучения. 

Показано, что в случае сформированности у ученика информационно 

ориентированного стиля деятельности, его познавательная деятельность 

характеризуется переносом акцентов с рефлексии создания (самостоятельного 

решения определенной проблемы, в частности учебной задачи) на процесс поиска 

готового ответа в информационных сетях. При таких обстоятельствах система 

педагогических рисков характеризуется потерей субъектом познавательной 

деятельности самостоятельности мышления и его критичности. 

Представлены результаты теоретического и эмпирического анализа 

технологий компьютерного обучения, особенности структур и компонентов 

образовательной среды, построенной на основе цифровых технологий, 

исследования структурных и функциональных особенностей учебной и 

познавательной деятельности и концептуальных структур, сформированных у 

учащихся старших классов средней школы в условиях различных сред обучения. 

Анализ результатов исследования и педагогических измерений с 

использованием технологии семантического дифференциала показывает 

возможность углубленного анализа результатов обучения не только для изучения 

понятийной структуры (ментальной репрезентации) у субъектов обучения концепта 

«учебное исследования», но и других сложных понятий, которые встречаются в 

процессе обучения различным предметам естественно-математического цикла в 

средней общеобразовательной школе. 

Разнообразие сред обучения определяется разнообразием видов учебной 

деятельности, осуществляемой в условиях использования ресурсов таких сред, а 

содержательная интерпретация учебной деятельности зависит от задач, которые 

выполняют ее субъекты. Неадекватное отражение в такой среде целей обучения и 

системы педагогических задач неизбежно приводит к неадекватности результатов 

обучения относительно запланированных целей обучения. Использование ИКТ в 

компьютерно ориентированной среде обучения в целом не ухудшает и не улучшает 

учебный процесс, а делает его другим. Соответственно и рассмотрение 

педагогических особенностей организации деятельности субъектов в компьютерно 

ориентированной среде обучения должна основываться на других, отличных от 

традиционных, подходах. 

Функционально-структурная категория учебной деятельности в эпоху 

цифровых технологий характеризуется противопоставлением способов адаптации 

ученика к деятельности в различных средах, которые можно условно разделить на 

«предметные» и «иконические». Выделение предметных и иконических сред 
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связано с выявлением специфического характера их макроструктуры, который 

заключается в особенностях учебного пространства, подчиненного реализации 

конкретной педагогической ситуации, своеобразии использования систем подачи 

учебных сообщений (учебного материала), способов организации мониторинга и 

управления учебно-познавательной деятельностью, контроля результатов 

обучения.  

Эффективность использования методических систем и соответствующих 

технологий обучения, опирающихся на средства цифровых технологий, зависит от 

содержательности целевых установок учителя о влиянии их использования на 

формирование более общих характеристик личности, чем уровень его знаний, 

умений и навыков, а именно: содержания и структуры изучаемой предметной 

области, способов принятия решения с использованием средств ИКТ, поведения 

ученика в случае использования ресурсов компьютерно ориентированных сред 

обучения. 

Ключевые слова: информатизация образования, среда обучения, учебно-

познавательная деятельность, компьютерно ориентированные среды обучения, 

средства обучения, средства обучения на основе цифровых технологий, 

понятийные структуры, семантический дифференциал. 
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The monograph deals with the main theoretical and methodological problems of 

the theory of learning in the context of the informatization of education, discussion 

questions about the consequences of the informatization of the educational process in the 

upper grades of the secondary school. The results of a study of the peculiarities of the 

educational process in natural-mathematical disciplines in the secondary school are 

presented in the context of a computer-oriented learning environment. The results of the 

theoretical and empirical analysis of the problems of computer-oriented learning 

technologies, the features of the structure and constituent learning environments built on 

the basis of digital technologies, the study of structural and functional features of 

educational and cognitive activities and conceptual structures formed in high school 

students in the context of various learning environments are described. The results of the 

theoretical and empiric analysis of  computer-oriented learning technologies, peculiarities 

of structures and components of  educational environments, based on digital technologies, 

investigation of structural and functional peculiarities of learning and cognitive activity 

and conceptual structures formed in pupils of upper secondary school in the learning 

process  under conditions of various  educational environments are described. 

Key words: informatization of education, learning environment, learning and 

cognitive activity, computer-oriented educational environments, training tools, training 

tools based on digital technologies, conceptual structures, semantic differential. 
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