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Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті 

сприяє передачі знань і накопиченого соціального досвіду людства. Сучасні 

ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дозволяють людині успішніше 

адаптуватися до соціальних змін. Активне впровадження інформаційно-

комунікаційних та проектних технологій в навчання є важливим чинником 

реформування системи освіти відповідно до вимог інформаційного суспільства 

[4]. 

Соціальне проектування — вид діяльності, яка має безпосереднє 

відношення до розвитку соціальної сфери, організації ефективної соціальної 

роботи, виявлення та подолання різноманітних соціальних проблем. 

Можливості такої діяльності добре проявилися в освітній практиці багатьох 

країн [1, 2]. Навчання через соціальні проекти — не тільки технологія 

досягнення очікуваного результату, а й утвердження в освіті проектного 

мислення [3]. 

Міждисциплінарний характер соціального проектування як системи 

теоретичних положень поєднується з різноманіттям практики розробки та 

реалізації соціальних проектів [5, 6]. Ця практика утвердилася у 
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процесі вивчення інформатичних дисциплін майбутніми педагогами. Вона 

дозволяє кожному студенту ставитися до соціального проектування як до 

справи, у якій можна проявити себе. Потрібні тільки рішучість діяти і певні 

знання, вміння та навички в цій сфері. 

У процесі навчання інформатичних дисциплін студентами педагогічних 

університетів реалізуємо такі цілі, як:  

 формування професійних та соціальних компетенцій; 



 розвиток системного та критичного мислення;  

 підтримка всіх видів пізнавальної активності через проектну 

діяльність;  

 індивідуалізація навчального процесу.  

Ми виділяємо кілька аспектів використання освітніх засобів ІКТ у 

процесі створення соціальних проектів:  

1. Мотиваційний аспект. Застосування ІКТ сприяє збільшенню інтересу і 

формуванню позитивної мотивації студентів, оскільки створюються умови для:  

 професійного освоєння студентами сучасних інформаційних 

технологій шляхом розв’язування практично-значимих проблем;  

 розкриття творчого потенціалу студентів; 

 широкого вибору активних методів навчання.  

2. Змістовий аспект. Проектування та реалізація соціальних проектів 

здійснюємо за такими етапами: 

 визначення мети проекту із зазначенням компетенцій, які повинні 

бути сформовані у студентів у результаті роботи над проектом; 

 презентація прикладів, які дають змогу виявити одну чи кілька 

проблем з обговорюваної тематики; 

 висування гіпотез розв’язування виявленої проблеми («мозковий 

штурм»), обговорення й обґрунтування кожної з гіпотез; 

 обговорення прийнятих гіпотез у групах; 

 обговорення можливих інформаційних джерел для перевірки 

висунутої гіпотези; 

 робота індивідуально та в групах над пошуком фактів, які 

підтверджують або спростовують гіпотезу; 

 захист соціальних проектів кожною групою. 

3. Організаційний аспект. ІКТ використовуємо в різних варіантах 

організації навчання:  

 під час індивідуальної роботи;  



 під час групової роботи.  

4. Контрольно-оцінювальний аспект. Основним засобом контролю і 

оцінювання є публічний захист створених соціальних проектів.  

Оцінку результатів складається з трьох складових частин: власної оцінки 

студента шляхом рефлексії, оцінки роботи студента групою, у якій він 

працював, оцінки викладача з коментарями.  

У процесі навчання інформаційно-комунікаційних технологій ми 

використовуємо сучасні інформаційні та педагогічні технології, які можна 

класифікувати за такими характеристиками:  

1. За завданнями, що розв’язуються:  

 засоби, що забезпечують базову підготовку (електронні підручники, 

електронні навчальні курси, дистанційні навчальні курси з 

використанням LMS Moodle);  

 допоміжні засоби (вікі-енциклопедії, блоги, програми імітаційного 

моделювання, віртуальні конструктори, відкриті освітні ресурси 

тощо).  

2. За функціями в організації освітнього процесу:  

 інформаційно-навчальні (інформаційні цифрові депозитарії, 

електронні бібліотеки, електронні книги, електронні періодичні 

видання, словники, навчальні комп’ютерні програми);  

 інтерактивні (електронна пошта, соцмережі, скайп, чат, 

відеоконференції тощо).  

3. За типом інформації:  

 електронні та інформаційні ресурси з текстовою інформацією 

(підручники, навчальні посібники, тести, енциклопедії, періодичні 

видання, програмні та навчально-методичні матеріали);  

 електронні та інформаційні ресурси з візуальною інформацією 

(колекції: фотографії, ілюстрації, відеофрагменти, демонстрації, 

відеоекскурсії; статистичні, динамічні, інтерактивні моделі; 



символьні об’єкти: інфографіка, карти знань, організаційні 

діаграми). 

3. За формами застосування ІКТ в освітньому процесі:  

 аудиторні;  

 позааудиторні.  

4. За формою взаємодії зі студентом:  

 технологія асинхронного режиму зв’язку — «offline»;  

 технологія синхронного режиму зв’язку — «online».  

Використання ІКТ у проектній діяльності значно підвищує не тільки 

ефективність навчання, але і допомагає вдосконалювати різні форми і методи 

навчання, підвищує зацікавленість студентів у фаховому вивченні 

інформатичних дисциплін. У процесі виконання соціальних проектів 

досягається як навчальна мета (розширення і поглиблення теоретичної бази 

знань студентів з ІКТ, надання результатам практичної значущості, їх 

придатності до розв’язування повсякденних життєвих проблем), так і науково-

дослідна. При створенні проектів студенти самостійно ознайомлюються з 

різними цифровими інформаційними ресурсами, навчаються аналізувати й 

критично оцінювати їх.  
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