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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ПРОСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ

У статті розглянуто теоретичні підходи до використання 
інформаційно-комунікаційних технологій як засобу навчально-
виховного впливу. Схарактеризовано сучасний стан сприйняття 
соціальних мереж у навчальному процесі. Наведено результати опи-
тування учнівської молоді щодо її участі та інтересів у соціальних 
мережах. Розглянуто критерії ефективності функціонування соці-
альних мереж та необхідні ресурси для їх забезпечення у школі.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, учні 
основної школи, просоціальна поведінка.

Зміст і організація національного виховання у сучасних 
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) недостатньо 
орієнтовані на особистість дитини, на формування у дітей і 
молоді життєво важливих компетентностей, необхідних для 
успішної соціалізації. 

У зв’язку із загрозою втрати смисложиттєвих ціннісних 
орієнтирів дітей та учнівської молоді одним із головних пріо-
ритетів у царині національного виховання має бути створення 
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такого освітнього середовища ЗНЗ, яке б сприяло формуванню 
просоціальної поведінки. Таку поведінку науковці лаборато-
рії фізичного розвитку і здорового способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН України визначають як цілісний 
процес, спрямований на забезпечення необхідних і достатніх 
організаційно-педагогічних умов для свідомої інтеріоризації 
учнями соціально значущих норм і цінностей, розвитку від-
повідних рис, якими має володіти просоціальна особистість, 
формування прагнення і вміння конструктивно вирішувати 
міжособистісні та групові суперечності; стимулювання участі 
дітей у соціально значущій діяльності та спонукання до вну-
трішнього діалогу для прийняття самостійного, вільного, осо-
бистісно значимого для учнів вибору моделей поведінки.

До проблематики формування просоціальної поведінки 
особистості у ЗНЗ зверталися такі науковці, як В. Кириченко, 
Л.  Калашникова, Н.  Олексюк, С.  Івашньова, А.  Яцишин, 
Д. Соменко та багато інших. Віддаючи належне внеску попе-
редників, відзначимо, що попри наявність ґрунтовних теоре-
тичних розробок використання інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі в Україні 
залишається суто теоретичною концепцією. У зв’язку з цим 
подальших досліджень потребують проблеми практичної її 
реалізації та дослідження впливу ІКТ на виховання учнів.

Метою статті є вивчення сучасного стану впровадження 
ІКТ у навчально-виховний процес ЗНЗ.

У сучасних умовах перед системою виховання постають 
важливі завдання, вирішення яких вимагає оновлення змісту 
формально-організаційних механізмів виховної діяльності у 
середній школі та посилення установок на формування соці-
ально орієнтованих світоглядних орієнтирів. Так, на думку 
Л.  Гриневич, «нове українське виховання має ґрунтуватися 
на загальнолюдських цінностях − людської гідності, свободи, 
усвідомлення власної національної ідентичності та пошану-
вання ідентичності інших» [3]. Тому акцент на формуванні 
в учнів загальнолюдських цінностей та соціально значущої 
мотивації є адекватною реакцією шкільної педагогіки на 
виклики сучасності.

Активна позиція педагога у формуванні просоціальної 
поведінки учнів має передбачати фіксацію уваги дітей на про-
соціальних імперативах, декларуванні ціннісного ставлення 
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до оточуючих і до себе, демонстрацію бажаних поведінкових 
актів, стимулювання особистості до вчинків, корисних їй та 
оточенню. Ефективності процесу також сприятимуть гальму-
вання тих поведінкових тенденцій, що мають асоціальну спря-
мованість, об’єктивне та коректне оцінювання вчинків, здій-
снених особистістю або тільки запланованих. 

У сучасних педагогічних джерелах [1; 5] стверджується, 
що пріоритет у роботі педагога і вихователя має віддаватися 
прийомам опосередкованого педагогічного впливу, які часто 
пов’язані із застосуванням ІКТ.

ІКТ, як зазначено у тлумачному словнику, – це сукупність 
методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, 
інтегрованих з метою збору, обробки, зберігання, поширення, 
відображення й використання інформації в інтересах її корис-
тувачів [7]. Використання Інтернету в навчанні і вихованні 
забезпечує користувачам доступ до вітчизняних і зарубіж-
них джерел інформації, а також надає різним віковим групам 
можливість вибору індивідуальної траєкторії самонавчання і 
самовиховання. 

Усе більшої популярності набувають освітні портали. 
Освітній портал дозволяє здійснювати пошук ресурсів за різ-
ними критеріями. Схарактеризуємо деякі з відомих освітніх 
порталів. Портал превентивної освіти (http://autta.org.ua/) – це 
майданчик для обміну досвідом педагогів і психологів. Він міс-
тить як методичні розробки, так і багато цікавої та корисної 
інформації для учнів. На панелі Порталу можна обирати тема-
тику (базові поняття, фізичне здоров’я, профілактика неін-
фекційних захворювань, профілактика соціально небезпечних 
захворювань тощо), цільову аудиторію та вид розробки. 

Підвищенню рівня обізнаності молоді про репродук-
тивні права, пропагуванню здорового способу життя серед 
молоді, збереженню і зміцненню її репродуктивного здоров’я,  
профілактиці ВІЛ-інфекції та інших соціально-значущих 
захворювань сприяє міжнародний проект Dance4life (http://
www.focus-media.ru/projects/dance4life/). Його інноваційність 
полягає в донесенні серйозної інформації засобами сучас-
ної молодіжної культури (музика, танці, соціальні мережі, 
вечірки, залучення відомих людей тощо) та опорі на техноло-
гію «рівний-рівному». 
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Інформацію про своє здоров’я, останні факти про ВІЛ/
СНІД, засоби контрацепції, інфекції, що передаються стате-
вим шляхом (ІПСШ) можна знайти на молодіжному консуль-
тативно-інформаційному порталі TEEN-INFO (http://teen-
info.ru/). Також можна переглянути або скачати відеоролики, 
комікси, заповнювати різні анкети і тести on-line. У розділі 
«Консультації» фахівці грамотно, швидко й анонімно дадуть 
відповідь на запитання учня. Якщо проблема вимагає уточ-
нення, або вона дуже особиста, то фахівець може надсилати 
відповіді на поштову скриньку. Також працює форум для від-
критого спілкування, на якому можна обговорити актуальну 
тему.

Відповіді на будь-які найпотаємніші питання можна отри-
мати на порталі TeensLIVE (http://teenslive.info/), де розміщені 
невеликі замітки-статті та поради на різні теми: любов, вза-
ємовідносини, здоров’я, секрети спілкування, захоплення та 
багато іншого. Тут також можна знайти посилання на інші 
сайти, а ще – важливі телефони для поради у критичних ситу-
аціях. У користувача є можливість поставити своє запитання, 
на яке фахівці з клінік, дружніх до молоді, у найкоротші тер-
міни дадуть відповідь.

Активному залученню учнів до участі у телекомуніка-
ційних проектах сприяє IEARN (International Education and 
Resource Network - http://iearn.sch.in.ua/) – найбільша у світі 
освітня та ресурсна мережа (130 країн, 2 млн користувачів). 
В Україні програма координується Ресурсно-методичним 
центром «АЙОРН», який, починаючи з 1998 року, об’єднав у 
Національну мережу понад сто навчальних закладів України, 
що працюють як у всеукраїнських, так і в міжнародних теле-
комунікаційних проектах.

Також у навчально-виховному процесі корисно буде вико-
ристовувати блог  – це ресурс/сайт/сторінка в мережі Інтер-
нет, де кожна людина представляє особисто себе, свої думки, 
інтереси, захоплення, знання тощо. Блог за визначенням 
являє собою особистий ресурс. Можна створювати блоги в 
навчально-виховному процесі (блог конкретної теми); блоги 
в адміністративно-організаційному процесі (блог директора 
та інших співробітників школи); є блоги, створені для профе-
сійного розвитку педагогів та організації професійного спіл-
кування (блог для професійного співтовариства, професійний 



290

блог вчителя для спілкування з колегами, блог-портфоліо вчи-
теля, блоги професіоналів) [7].

Цікавим для нашого дослідження є і веб-конференція – 
технологія та інструментарій для організації онлайн-зустрі-
чей і спільної роботи в режимі реального часу через Інтернет. 
Перевага цієї технології проявляється в можливості он-лайн 
спілкування між усіма учасниками процесу [8].

Велику популярність у дітей і молоді мають соціальні 
мережі, які багато в чому формують їх комунікаційну куль-
туру. Існуючи як «віртуальна» реальність, сучасне інтернет-
середовище дозволяє підлітку безпечно апробувати ті ролі, 
програвання яких в реальному житті не є для нього можли-
вим, але у «проживанні» якої підліток відчуває потребу. 

Нами проведено анкетне опитування учнівської молоді, 
результати якого дають змогу оцінити популярність соціаль-
них мереж, схарактеризувати участь у них школярів та струк-
туру їх інтересів. Опитування проводилося серед учнів сіль-
ських (65 осіб) та міських (187 осіб) ЗНЗ. 

Аналіз результатів дослідження дає можливість констату-
вати, що існують істотні відмінності між сільськими та місь-
кими підлітками щодо мотивів участі в соціальних мережах. 
Серед таких мотивів більшість учнів сільських шкіл зазначили 
доступ до цікавої інформації (66%), у той час як для більшості 
учнів міських ЗНЗ головним мотивом є використання мереж 
як засобу спілкування (88%), як спосіб проведення вільного 
часу соціальні мережі визнали 6% та 28% учнів відповідно. 
Приблизно однакова кількість школярів використовують їх 
як місце для розваг (близько 22-24%), та можливість познайо-
митися з новими людьми (від 22% до 36% відповідно). Лише 
незначна частина учнів визначили соціальні мережі як засіб 
самовираження (4-6%).

Характер дозвілля у позаурочний час, а також фактор 
наявності доступу до мережі Інтернет безпосередньо позна-
чається на частості відвідування сайтів соціальних мереж. 
Так, учні сільських шкіл зазначали, що лише 25% з них щодня 
«заходять» на сайт, і 21% – регулярно через один чи два дні; 
майже половина опитаних відвідують соціальні мережі несис-
тематично, коли є вільний час. Серед міських підлітків біль-
шість щодня відвідують соціальну мережу – 60%, регулярно – 
4% та 36% інколи, коли є вільний час.
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Слід відмітити, що незначна частка учнів сільської школи 
(близько 8%) не відвідують соціальні мережі та негативно до 
них ставляться. На запитання щодо психологічної залежності 
від соціальних мереж ствердно відповіли лише 8% сільської 
молоді, наявність часткової залежності визнали 12% сільських 
та більшість міських учнів – 68%. 

Безпосередньо потенціал використання соціальних мереж 
у навчально-виховних цілях характеризують результати опи-
тування щодо джерел пошуку інформації, серед яких Інтернет 
посідає лідируюче місце для обох категорій опитаних (66% та 
55% відповідно), у той час як вчителі одне з останніх (7% та 4% 
відповідно). Це дозволяє припускати наявність суттєвих кому-
нікативних бар’єрів між учнями та вчителями та відсутність 
вільного часу в останніх на виховну роботу з дітьми. Припус-
каємо також, що якби вчителі та діти спілкувалися он-лайн, 
вчителі могли б дати відповідь на їх запитання з позицій 
виховних цілей, життєвої мудрості, досвіду. При цьому кон-
сультацію-пораду шукають незначна кількість сільських шко-
лярів та п’ята частина міських.

Критеріями функціонування соціальної мережі є здат-
ність постійно відтворювати себе і розширюватися та акуму-
льований нею соціальний капітал  − зв’язки між людьми, які 
кожен учасник мережі може використати для досягнення своїх 
цілей. Завдяки цьому механізму мала група ініціаторів будь-
якого важливого для багатьох проекту може розраховувати на 
його масову підтримку. Таким чином, для віртуального спіл-
кування з учнями педагоги мають розуміти закономірності 
функціонування соціальних мереж, а також самі повинні стати 
їх учасниками. Звідси вбачається закономірним питання щодо 
придатності популярних соціальних мереж для використання 
у виховних цілях.

Як свідчать результати моніторингу шкільних сайтів, вони 
не можуть претендувати на роль середовища для розгортання 
шкільної соціальної мережі, оскільки характеризуються: 
малою відвідуваністю; нерегулярним оновленням інформації; 
неактуальним дизайном; відсутністю базових функцій сайтів 
популярних соціальних мереж (наприклад, щодо створення 
власного облікового запису, управління ним, управління кон-
тактами, можливістю обміну текстовими повідомленнями 
тощо). Чимало сайтів навіть не пропонують користувачам 
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можливості реєстрації для отримання оновлень; відсутність 
можливості публікації інформації будь-яким відвідувачем 
сайту; неефективний контент-менеджмент (статична орга-
нізація контенту загалом, наявність застарілої інформації, 
незручна навігація, відсутність можливості пошуку); наяв-
ність сторонньої інформації (безкоштовні домени та хостинг 
передбачають розміщення на сайті користувача реклами).

Але навіть у разі подолання цих недоліків шкільні сайти 
не зможуть замінити собою розважальні – серед них соціальні 
мережі, які становлять дозвілля учнівської молоді. Наявність 
чи відсутність певної сторонньої інформації на шкільному 
сайті не гарантуватиме того, що під час самостійних занять 
вдома учні не продовжуватимуть «сидіти» в улюбленій соці-
альній мережі. Тому вважаємо, що питання платформи шкіль-
ної соціальної мережі на нинішньому етапі розвитку та мате-
ріально-технічного забезпечення не є принциповим, оскільки 
недостатність ресурсної бази зупинятиме розвиток подібних 
проектів ще на етапі задуму.

На сьогодні нам видається раціональнішим звертати увагу 
саме на внутрішнє наповнення віртуальної взаємодії між 
шкільним колективом та вчителями навколо освітніх та соці-
ально-виховних цілей. Це обґрунтовується тим, що утримання 
уваги дітей, стимулювання їх мотивації брати дієву участь у 
соціальній мережі залежить, насамперед, від ідеологічної кон-
цепції шкільної соціальної мережі, якості її змісту, характеру 
спілкування між її учасниками.

Для організації навчально-виховного процесу школярів 
у соціальній мережі необхідна спеціальна підготовка фахів-
ців. Саме вони мають здійснювати управління виховним і 
навчальним процесами та намагатися забезпечувати досяг-
нення запланованих результатів. Однією з ключових фігур 
шкільної соціальної мережі є так звані «тьютори» (від англ. 
tutor – учитель) [6]. Його основною функцією є застосування 
індивідуального підходу до кожного учня-учасника соціаль-
ної мережі, зокрема: ведення особистого листування з дітьми, 
з’ясування їх труднощів, надання психологічної підтримки; 
оперативне з’ясування і вирішення конфліктних ситуацій, які 
виникли під час навчання і спілкування; надання підтримки 
учням у зв’язку із технічними труднощами використання 
сервісів мережі; допомога в освоєнні електронні навчальних 
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матеріалів; участь у формуванні в дітей нових освітніх та соці-
альних компетенцій.

Крім тьюторів у мережеві освітні співтовариства повинні 
входити ментори [8]. Ментор − це наставник, друг і помічник 
для кожного члена спільноти або окремої групи. В організації 
освітніх мережевих проектів соціальної мережі ментор може 
допомогти розподілити ролі, об’єднати школярів, захопити їх 
якоюсь ідеєю, допомогти скласти план роботи, дати експертну 
оцінку отриманих результатів, увести в курс складної теорії, 
підказати, як застосувати її до проекту, що розробляється. До 
обов’язків ментора належить також турбота про вирішення 
внутрішньогрупових конфліктів; ментор своїми оцінними 
судженнями формує сприятливе виховне середовище, яке, у 
свою чергу, впливає на школярів-учасників мережевих про-
ектів.

Слід констатувати, що сукупність базових компетенцій 
тьютора та ментора соціальної мережі істотно відрізняється 
від традиційних компетенцій вчителя, професіоналізм якого 
не переноситься в мережеве співтовариство, а вимагає спе-
ціальної підготовки. Крім того, навчальне навантаження на 
вчителя не дозволятиме знаходити час для ефективного вико-
нання таких функцій.

Важливим ресурсом, який вдасться накопичити від 
перших спроб побудови шкільних соціальних мереж, є корис-
ний досвід, можливість його обговорення та удосконалення. 
Базисом для цього є інформаційні ресурси самого освітнього 
співтовариства; на форумах тьюторів та менторів спіль-
ноти можна організовувати обговорення проблем та шукати 
рішення спільними зусиллями. Із відкриттям подібних про-
ектів в інших навчальних закладах можливе формування єди-
ного мережевого освітнього співтовариства, метою якого буде 
методичний опис ефективних стилів роботи тьюторів та мен-
торів, система громадської експертизи їх діяльності.

Узагальнення вищенаведеного дає змогу констатувати, 
що ІКТ мають суттєвий вплив на розвиток та виховання осо-
бистості. Проте нині, незважаючи на перспективи якісного 
ефекту від використання ІКТ у навчально-виховному про-
цесі, а також попри існування теоретичних розробок з цієї  
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проблематики, вони залишаються поза навчальним процесом. 
З огляду на обмеженість матеріально-технічних ресурсів шкіл 
слід зосереджуватися на якісному наповненні комунікації між 
учнями та школою. Багатообіцяючим напрямом є формування 
навчальних груп (за прикладом співтовариств у соціальних 
мережах) та залучення до їх супроводу методистів, які мають 
кваліфікацію тьютора і ментора.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розро-
бленні методології формування просоціальної поведінки учнів 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
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педагогических наук Украины (9, ул. Берлинского, Киев, Украина)

В статье рассмотрены теоретические подходы к использова-
нию информационно-коммуникационных технологий как средства 
учебно-воспитательного воздействия. Охарактеризовано совре-
менное состояние восприятия социальных сетей в учебном про-
цессе. Приведены результаты опроса учащейся молодежи относи-
тельно ее участия и интересов в социальных сетях. Рассмотрены 
критерии эффективности функционирования социальных сетей и 
необходимые ресурсы для их обеспечения в школе.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные техноло-
гии, ученики основной школы, просоциальное поведение.

O. L. Homych
Information and Communication Technologies 

as a Means of Formation of Prosocial Behavior of Pupils
Institute of Problems on Education of the National Academy of  

Pedagogical Sciences of Ukraine (9 Berlynskoho Str., Kyiv, Ukraine)
The article deals with theoretical approaches to the use of ICT as a 

means of educational influence. It presents the results of surveys of school 
youth, according to which the popularity of social networks is estimated, 
the nature of pupils’ participation in them is defined, and the structure of 
schoolchildren’s interests is determined. The author characterizes the state of 
the perception of social networks in the educational process. The criteria’s of 
efficiency of social networks are considered, as well as the necessary resources 
to support them in school. Special attention is paid to educational portals, 
with which one can search for resources by various criteria.

The author concludes that ICTs have a significant impact on the 
development and education of the person. But now, despite the prospects of 
qualitative effect of the use of ICT in pedagogical practice, and despite the 
existence of theoretical developments on this issue, they remain outside of 
the educational process. Given the limitations of the material and technical 
resources of schools, the qualitative content of the communication between 
the pupils and the school should be of top priority.

Keywords: information and communication technologies, students of 
secondary school, prosocial behavior.
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