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Актуальність проблеми. Національна доктрина розвитку 

освіти України у ХХІ столітті декларує, що система освіти має 
забезпечити розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, формування 
навичок самостійного наукового пізнання [1]. У той же час на рівні 
керівних державних документів визнається, що «Система освіти у 
цілому ще не здійснила перехід до нового змісту освітніх програм, 
навчальних планів і методів навчання, що відповідають потребам нової 
економіки і більш динамічного ринку праці» [2]. Окрім того, низка 
проблем породжується і тим, що Україна входить у нові міжнародні 
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відносини, потребуючи підготовки фахівців високого рівня, здатних 
конкурувати на світовому ринку праці. 

В умовах становлення інформаційного суспільства з 
інноваційною економікою початку XXI століття особливого значення 
набуває формування компетентності особистості за умов 
наддинамічного та надскладного інформаційного середовища. Відтак 
виникає потреба у підготовці людини до швидкого сприйняття та 
опрацювання великих обсягів інформації, оволодіння сучасними 
засобами, методами, а також технологіями пізнання світу. 

Становлення інформаційного суспільства з інноваційною 
економікою вимагає зміни цілей, змісту, методів і технологій 
соціалізації загалом та освітньої сфери зокрема. Саме тому 
інформатизація освіти стає провідним багатоплановим процесом, у 
якому, незважаючи на його очевидну технологічність, визначальна роль 
належить людині та суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Інформатизація освіти 
як один із пріоритетних напрямів інформатизації сучасного суспільства 
передбачає реалізацію можливостей сучасних інформаційних 
технологій з метою впровадження в освітню практику психолого-
педагогічних розробок, спрямованих на розвиток особистості студента, 
інтенсифікацію та інтелектуалізацію навчальної діяльності. 

Проблема впровадження сучасних інформаційних технологій та 
мультимедійних засобів навчання привертає увагу багатьох 
дослідників, зокрема перспективи та проблеми застосування їх 
розглядають у своїх працях Ю. Бабаєв , В. Биков, І.Т. Богданов, 
І. Васильєва, А. Войскунський, A. Гуджій, К. Елшир, Г. Кедровіч, 
О. Лактіонов, В. Лупан, О.С. Максимов, І. Матов, В. Монахов, 
Б. Набока, С. Новосєльцев, А. Осін, І. Роберт, О. Сергєєв, 
Н. Тверезовська, Д. Швець. У кінці минулого та на початку нинішнього 
століття значний прогрес у дослідженні цієї важливої проблеми 
здійснили такі українські та зарубіжні вчені, як А. Андрєєв, 
В. Андрущенко, С. Архангельський, Г. Балл, В. Биков, С. Гончаренко, 
А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, М. Згуровський, Л. Зязюн, 
Г. Козлакова, К. Корсак, В. Кремень, А. Кудін, В. Кушерець, 
М. Левшин, О. Мінцер, С. Мартинюк, М. Михальченко, В. Михалевич, 
Н. Морзе, М. Нікандров, І. Надольний, В. Огнев’юк, І. Прокопенко, 
С. Раков, А. Стогній, Н. Тализіна, Л. Товажнянський, М. Ядренко та ряд 
інших. Інформатизація освіти розглядалася цими авторами у 
контексті суспільних трансформацій, реформи освіти, управління 
інформаційними базами даних в освіті, розробки теоретичних і 
методичних основ застосування інформаційних технологій в освіті, 
комп’ютеризованої технології обробки інформації, інформаційно-



174 
 
 

програмного забезпечення дистанційної освіти, генезису 
інформаційного суспільства, інтенсифікації навчально-виховного 
процесу, забезпечення якості засвоєння знань учнями і студентами, 
підвищення дієвості самостійної роботи над навчальним предметом, 
раціоналізації праці викладача та інших учасників навчально-
виховного процесу, ефективності управління навчальним закладом 
та освітніми системами, комп’ютеризації школи, професійно-
технічної та вищої освіти тощо [3]. Окремою проблемою стали 
дослідження процесів соціалізації особистості у середовищі Інтернет 
[4]. Інформатизація освіти суттєво впливає на зміст, організаційні 
форми і методи навчання та управління навчальною діяльністю, 
призводить до змін у навчальній діяльності студентів, викладачів і 
тому, на нашу думку, повинна охоплювати всі сфери їх діяльності. 
Разом з тим, незважаючи на досить великий обсяг наукової 
літератури з проблеми інформатизації освіти, означена проблема 
завжди залишатиметься актуальною та відкритою для нових 
наукових пошуків. Саме тому психологічні та педагогічні вимоги до 
застосування новітніх освітніх й інформаційних технологій у 
навчальному процесі ВНЗ є недостатньо розробленими.  

Наукова проблема полягає у недостатності соціально-
психологічних досліджень процесів розвитку комунікативних 
середовищ у вищій школі України. У пропонованій  статті надано 
результати соціально-психологічного дослідження, присвяченого 
пошукам шляхів до розв'язання окремих аспектів вказаної проблеми. 

Об’єктом є процес розвитку мережаних електронних освітніх 
середовищ у сучасних вищих навчальних закладах України. 

Предметом статті є соціально-психологічні аспекти формування 
інноваційного мережаного середовища у сучасній вищій школі. 

Виклад основного матеріалу.  
Під час виконання наукової прикладної теми «Психолого-

педагогічне забезпечення використання новітніх освітніх та 
інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ» у червні 2011 р. 
було проведено пілотажне емпіричне дослідження серед студентів 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(факультет психології) та Національного університету фізичного 
виховання і спорту України (факультети тренерський та олімпійського 
спорту) на предмет виявлення соціально-психологічних рис, стану та 
чинників використання сучасними українськими студентами 
можливостей мережаного середовища. Опитування проводилося 
шляхом самозаповнення анкет, розроблених фахівцями науково-
дослідного відділу факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка. 
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На етапі збору емпіричної інформації було опитано 135 студентів, серед 
яких 22% юнаків та 78% дівчат.  

Використання засобів кіберкомунікації та електронних ресурсів 
є домінуючою складовою в інформаційному житті опитаних студентів, 
що свідчить про їх інтегрованість у середовище кіберкомунікацій 
повною мірою. Характеризуючи загальне забезпечення сучасних 
студентів комп’ютерною технікою («залізом»), слід зазначити, що 
половина студентів зазначили, що мають особистий стаціонарний 
комп’ютер (51,9), майже дев’ять з десяти (89,6%) – ноутбук, 16,3% 
опитаних відзначили, що користуються електронною книгою, а 
кишеньковим ПК або комунікатором – 21,5% опитаних. Серед тих, хто 
має особистий ноутбук. більше половини має також стаціонарний 
комп’ютер (50,4%), майже кожен п’ятий користується кишеньковим ПК 
(20,7%) та кожен шостий (17,4 %) – електронною книгою.  

За характером використання (практиками) ресурсного 
забезпечення в навчальний час виділяються дві групи студентів – майже 
половина опитаних студентів зазначили, що використовують 
комп’ютерні пристрої у навчальний час: практично на всіх заняттях 
(6,7%) та на деяких заняттях (38,5%), а кожен п’ятий – у 
спеціалізованих класах. У той же час досить велика частина – майже 
третина (31,1%) опитаних – зазначили, що не користуються ними у 
навчальний час. Це свідчить про наявні відмінні психологічні установки 
різних груп студентів щодо використання комп’ютера у навчальному 
процесі.  

У подальших дослідженнях слід виявити причини такого 
розподілу – за наявності майже повної «комп’ютеризації» така велика 
кількісна різниця між цими двома групами може бути пояснена або 
соціально-психологічними особливостями студентів, або ж особливістю 
організації педагогічного процесу у ВНЗ.  

Враховуючи те, що переважна більшість (65,2%) опитаних 
вказали, що користуються мережею Інтернет у навчальний час тим або 
іншим чином, можна зробити висновок про значну ступінь фактичної 
інтегрованості навчального та виховного процесу в контекст 
кіберкомунікативного всесвітнього середовища, про його відкритий 
характер. 

Користувачі електронних мереж розділяються на дві великих 
категорії – користувачів мобільних та стаціонарних пристроїв, що 
суттєво впливає на практики мережаної взаємодії. Виходячи з цього, у 
нашому дослідженні ми окремо розглядали користувачів мобільних 
пристроїв (ноутбуків) та стаціонарних ПК. Характеризуючи соціально-
психологічні умови взаємодії викладачів та студентів в умовах 
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поширення електронних мереж та електронних ресурсів, слід звернути 
увагу на те, що близько половини респондентів обох підгруп 
(користувачів стаціонарних ПК (47,3%) та користувачів ноутбуків 
(47%)) повідомили, що викладачі негативно ставляться до використання 
студентами матеріалів, отриманих з Інтернет-мережі. Близько третини 
респондентів (29,1% серед користувачів стаціонарних ПК та 29,4% 
серед користувачів ноутбуків) зазначили, що викладачі нейтрально 
ставляться до використання студентами матеріалів, отриманих із 
глобальної комп'ютерної мережі. І лише приблизно кожен п’ятий серед 
опитаних (21,9% серед користувачів стаціонарних ПК та 19,6% серед 
користувачів ноутбуків) відзначив позитивне ставлення викладачів до 
використання студентами матеріалів, отриманих з мережі Інтернет. 

У той же час лише незначна кількість респондентів як серед 
користувачів ноутбуків (5,8%), так і серед користувачів стаціонарних 
ПК (7,3%) погодилася з твердженням, відповідно до якого викладачі 
недостатньо розуміються на використанні електронних ресурсів, що 
свідчить, на нашу думку, про високу оцінку студентами рівня 
оволодіння ІКТ викладачів. Хоча привертає увагу той факт, що кожен 
третій серед користувачів стаціонарних ПК і кожен п’ятий серед 
користувачів ноутбуків згоден з цією точкою зору. 

На нашу думку, це свідчить про недостатньо сформовану 
культуру користування мережаними ресурсами серед викладацького 
складу та відсутність сформованих комунікативних практик спільного 
користування інтернет-ресурсами у студентів та викладачів. Мова йде 
саме про культуру, про нормативно-ціннісні орієнтації, культурні коди 
викладачів щодо можливості використання мережаних електронних 
ресурсів у процесі роботи зі студентами. Цей аспект має бути 
дослідженим більш детально – необхідно розкрити як самі нормативно-
ціннісні комплекси викладачів і студентів, якими вони користуються, 
так і дослідити процеси легітимації цих комплексів з тим, щоб мати 
змогу впливати на них.  

Відтак у процесі розробки психолого-педагогічного 
забезпечення використання новітніх освітніх та інформаційних 
технологій слід звернути увагу на необхідність підвищення 
комунікативних компетенцій саме викладацького складу, зокрема на 
організацію спеціалізованих семінарів, курсів, робочих груп тощо. 
Стосовно використання електронних навчальних ресурсів університету 
(ЕНРУ), за результатами дослідження з’ясовано, що лише 10,9% 
користувачів стаціонарних ПК та 13,7% користувачів ноутбуків серед 
опитаних студентів щодня користуються ними. На нашу думку, за 
наявності практично у кожного студента технічних можливостей та 
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високої інтенсивності використання кібермереж (наявність ПК у 93,6% 
студентів, щодня користується Інтернетом 88,1%, 59,3% проводять у 
мережі 1-3 год., 32% – 3-5 год., а 15,6% – 5-7 год.), це свідчить саме про 
несформованість соціально-психологічних умов для того, щоб студенти 
були орієнтовані на університетські ресурси. 

Результати дослідження дозволяють проаналізувати профілі 
використання інформаційних ресурсів категорією тих, хто має ноутбук 
та має стаціонарний ПК. Користувачі ноутбуків щоденно 
використовують їх для навчання (82%), пошуку необхідної інформації 
(69,1%), прослуховування музики (67,4%), спілкування з друзями 
(67,4%) та роботи (44,3%). Користувачі стаціонарного ПК 
відрізняються тим, що використовують їх насамперед для пошуку 
необхідної інформації (86,4%) і спілкування з друзями (82%), а лише 
потім для навчання (75,5%), прослуховування музики (75%), для роботи 
(54,5%) та перегляду фільмів (40,4%). 

Таким чином, під час розвитку інформаційного середовища ВНЗ 
слід орієнтуватися на те, що інтерактивні складові навчального 
процесу, реалізовані через комп’ютерну мережу, мають бути 
зорієнтовані на користувачів ноутбуків, а інформаційні бази та ресурси 
студентського міжособистісного спілкування – на користувачів 
стаціонарних ПК. 

За результатами аналізу емпіричних даних можна зробити 
висновок, що студенти усвідомлено користуються комп’ютерними 
іграми для організації власного дозвілля та розвитку власних умінь та 
здатностей, в них відсутні ознаки залежності. Так, перебіг часу під час 
гри у комп’ютерні ігри відчуває кожен п’ятий опитаний як серед 
користувачів ноутбуків, так і серед користувачів стаціонарних ПК. 
Скоріше відчувають, ніж не відчувають перебіг часу – 44% 
користувачів ноутбуків та 53% користувачів стаціонарних ПК. У той же 
час «скоріше не відчуває» перебіг часу, ніж «відчуває», кожен третій 
опитаний серед обох підгруп. І «зовсім не відчувають» перебіг часу під 
час гри лише 6% респондентів з підгрупи користувачів ноутбуків.  

 
Висновки 
1. Формування інноваційного мережаного середовища у 

сучасній вищій школі має спиратися на елементи традиційних форм 
аудиторної роботи та дозволяти інтегрувати їх з елементами новітніх 
інтерактивних навчальних технологій, з можливостями глобальних 
електронних мереж даних. Таке формування має бути розділеним на 
таке, що орієнтоване на мобільного користувача, та на таке, що 
орієнтоване на користувача стаціонарного комп’ютера.  
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2. Слід орієнтуватися на те, що інтерактивні складові 
навчального процесу, реалізовані через комп’ютерну мережу, мають 
бути зорієнтовані на користувачів ноутбуків, а інформаційні бази та 
ресурси студентського міжособистісного спілкування – на користувачів 
стаціонарних ПК. 

3. Доцільним є створення в університетській мережі власного 
спеціалізованого ресурсу, який надаватиме можливості спілкування 
студентів у режимі коротких електронних повідомлень (на зразок 
«твітеру» або «фейсбуку») та створення в електронній бібліотеці 
спеціалізованого ресурсу з коротким викладенням навчально-
методичних матеріалів – електронних довідників, якими можна 
користуватися з мобільного пристрою. 

4. Можна рекомендувати організацію спеціальних тренінгів з 
викладачами, в результаті яких вони набуватимуть знань та навичок 
щодо використання професійних мережаних електронних ресурсів. 

5. Варто запропонувати створення електронно-комунікативного 
ресурсу у локальній мережі університету з персональними даними, що 
кожен студент створює на першому курсі та розвиває протягом повного 
терміну навчання в університеті. Персональний ресурс має зберігатися 
у локальній мережі університету, що у майбутньому може стати 
ресурсом професійного та міжособистісного спілкування. Таким чином 
мережані ресурси будуть задовольняти соціально-психологічні потреби 
студентів у формуванні та підтримці як професійних, так і 
міжособистісних комунікацій. 
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