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8. АНАЛІТиКА

ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ-ТЕХНОЛОГІЇ 
В ОСВІТІ ВЕЛиКОЇ БРиТАНІЇ

Сьогодні освіта є важливим складником та необ-
хідною умовою стабільного розвитку суспільного та 
економічного життя України. Без якісної освіти не-
можливим є розвиток держави, підготовка громадян 
до життя та професійної діяльності в демократичному 
суспільстві, що швидко змінюється та висуває зрос-
таючі вимоги до рівня освіченості та вихованості  
підростаючого покоління.

Розвиток ІКТ та їх застосування у продуктив-
ній діяльності людства надає нові форми спілкуван-
ня й отримання освіти. Інформаційний простір та 
пов’язані з ним економічні, соціальні та культурні 
наслідки вимагають від сучасної середньої освіти 
реформування багатьох аспектів її діяльності. Зміну 
класичної методики знань «від учителя до учня» на 
технології застосування ІКТ в освіті розглядають як 
доцільну та необхідну.

ІКТ у навчанні надають багато переваг учасни-
кам навчально-виховного процесу (НВП), зокрема 
для учнів: забезпечують індивідуальний підхід; фор-
мують мотивацію навчання; надають можливість 
поєднувати досвід з потребами та навчатись у влас-
ному темпі; полегшують взаємодію з учнями інших 
навчальних закладів та країн; створюють умови для 
організації та проведення спільних проектів; надають 
доступ до навчання у зручній для них формі, а також 
підтримки, допомоги вчителів та спеціалістів. Засто-
сування ІКТ поліпшує діяльність освітніх закладів: 
підвищує ефективність НВП, створює нові навчаль-
ні моделі та технології; знижує бар’єри між освітні-
ми закладами різних рівнів і країн тощо. Це також 
вдосконалює, посилює співпрацю та координацію 
дій освітніх організацій, дає змогу ефективно впро-
ваджувати у життя нові теорії, стратегії, досягнення  
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тощо, а також збирати і поширювати інформацію 
щодо діяльності системи освіти. 

Універсальне використання ІКТ в освіті надає мож-
ливість запровадити технологічний підхід до органі-
зації НВП. Аналіз спеціальної літератури підтвердив, 
що витоки ІКТ перебувають у технологічній сфері.  
Науково-технічний прогрес наприкінці ХХ ст. сприяв 
технологізації виробництва та вплинув на розвиток 
культури і гуманітарних знань. Розвиток техніки впли-
нув на формування технологічного підходу до навчан-
ня та поширення поняття «технологія» в педагогіці. 

Описувати розвиток інформатизації у Великій 
Британії доцільно розпочати з появи у 1452–1956 рр. 
друкарського верстату Гутенберга, що є першоосно-
вою сучасних технологій, продовжити переліком ви-
находів упродовж VII–XIX ст. і мали вплив на істо-
рію людства і розвиток освіти (відкриття логарифмів, 
електрики, телефону, поява калькулятора, кінемато-
графа тощо). Завершити опис можна оглядом істот-
них для формування технологічного підходу до нав-
чання інформаційних та комп’ютерних технологій, 
що сформувалися у ХХ столітті [25].

Поступова технологізація різних сфер життя люд-
ства призвела до виникнення на початку ХХ ст. понят-
тя «технологія», що містить такі характеристики, як 
цілісна система засобів впливу і результативність ви-
міру технічних досягнень. Важливим результатом є по-
ширення ідеї технологізації в освіту Великої Британії.

Дослідження вітчизняних та російських науков-
ців (Т. Назарова, М. Кларин, Г. Селевко та ін.) підтвер-
дили, що термін «технологія» широко застосовують 
у педагогіці з середини ХХ ст., і дали змогу виділити 
чотири періоди його розвитку [8; 14; 18].

Перший період (1940–1950-ті рр.) характеризується 
поширенням поняття «технологія в освіті», що означає 
застосування досягнень науки і техніки у навчально- 
виховному процесі (магнітофони, телевізори, проекто-
ри тощо), та появою поняття «педагогічна технологія».

Сутність другого періоду (1960-ті рр.) характе-
ризується виділенням двох напрямів обґрунтування 
змісту терміна «педагогічна технологія»: перший – 
«технічні засоби у навчанні» (ЗНЗ – це машина для 
навчання) та другий – «технологія навчання» (вико-
ристання технологічного підходу до побудови НВП 
на основі програмованого навчання) [14].

Третій період (1970–1980-ті рр.) характеризуєть-
ся модернізацією поняття «педагогічна технологія», 
що означає процес вивчення, розроблення та вико-
ристання принципів оптимізації навчальної діяльнос-
ті на основі досягнень науково-технічного прогресу 
(розробка технології навчального процесу на основі 
системного підходу).

Четвертий період (1980-ті рр.) призвів до розумін- 
ня поняття «педагогічна технологія» як комплексного, 
інтегративного процесу, що охоплює особистісний, 
методологічний, інструментальний та організаційний 
аспекти та спрямований на досягнення педагогічних 
цілей за допомогою впровадження ІКТ. Цей період 
можна вважати початком впровадження ІКТ в освіту.

Порівняльний аналіз британських і вітчизняних 
наукових джерел підтвердив ідентичність процесу 
розвитку поняття «технологія» до вищезазначено-
го процесу еволюції цього поняття в європейському 
освітньому просторі. Сутнісні характеристики запро-
понованої періодизації базуються на спробах техно-
логізувати навчальний процес, але до 1940-х рр. вони 
пов’язані з епізодичним використанням технічних за-
собів навчання (ТЗН). Із середини ХХ ст. розпочалося 
масове впровадження технічних нововведень, завдя-
ки яким у розвинених країнах Європи та США від-
булася технологічна революція освіти. Британський 
педагог М. Кларк вважає, що «…революція відбулась 
у чотирьох галузях, остання з яких є ефективною: ме-
тоди друку текстового та ілюстративного матеріалу 
механічні та електронні методи відтворення звуку; 
фотографічні, електромеханічні та електронні методи 
реєстрації статичних та рухомих зображень; констру-
ювання та використання логічних машин для здійс-
нення математичних обчислень, відбору інформації, 
контролю тощо» [9]. 

Порівняльний аналіз першоджерел спеціаль-
ної літератури показав, що перший період в Європі 
пов’язано зі застосування науково-технічних досяг-
нень у закладах освіти. Унаслідок активного впро-
вадження ТЗН у навчальний процес розпочався пе-
ріод активного вжитку поняття «технологія в освіті».  
На початку 80-х рр. ХХ ст. М. Кларк написав, що  
«…у середині ХХ ст. вплив технології в освіті зводив-
ся до надання технічно досконалих засобів отриман-
ня, запису та обробки інформації про оточуючий світ 
не лише вчителю, а й учню» [9]. 

Науково-технічний прогрес надав освіті нові фор-
ми спілкування, способи розв’язання конкретних та 
абстрактних завдань. Учителі зазначили зростаю-
чий вплив технологій на освіту. Завдяки властивій  
англійській мові тенденції до скорочень зазначене 
поняття отримало назву «педагогічна технологія» 
(educational technology). Тривалий час значення цьо-
го поняття залишалось невизначеним, адже, з одного 
боку, воно зберегло первісний зміст «використання в 
освіті винаходів, промислових виробів та процесів, 
що є частиною технології нашого часу», а з іншого –  
непорозуміння призвело до уявлень про те, що подібно  
до технології створення полімерів може існувати 
«технологія освіти». Зокрема М. Кларк вважає, що 
педагогічна технологія є реальністю. Друге значення 
передбачає, що «…бажані наслідки її використання, 
які досягаються за рахунок контролю не мають реаль-
ної основи» [там само]. 

Другий період еволюції поняття «технологія»  
в педагогіці можна пов’язати з виникненням техноло- 
гічного підходу побудови навчального процесу на 
основі ідей програмованого навчання та поширен-
ням поняття «педагогічна технологія». Із середині 
1960-х рр. розвиток цього поняття обговорювали у 
світовій педагогічній пресі та на міжнародних науко-
вих конференціях (Велика Британія), матеріали яких 
видано у працях «Аспекти педагогічної технології» 
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(Aspects of educational technology) [10]). За результа-
тами обговорень визначено два напрями обґрунтуван-
ня змісту поняття «педагогічна технологія». Перший 
напрям визначили як «технічні засоби у навчанні» 
(technology in education). Прихильники цього напря-
му пов’язували надію на зміну навчання з технізацію 
навчальних закладів. Вони вважали, що як сучасний 
дім стає «машиною для життя», так і насичений тех-
нічними засобами навчальний заклад стане «маши-
ною для навчання», в якій вчитель буде зайвим [8], 
а другий – як «технологію навчання» (technology of 
education). Прихильники цього напряму бачили під-
вищення ефективності організації НВП за допомогою 
технологічного підходу до побудови навчання в ціло-
му. Отже, виникла технологія побудови навчального 
процесу або технологія навчання. 

Необхідно зазначити, що ідея технологізації про-
цесу навчання не є новою. Її елементи відслідковують-
ся у діяльності давньогрецького філософа Сократа. 
Він збуджував в учнях розумову активність за допо-
могою продуманих, послідовних, логічно поставле-
них питань і змушував побачити глибину проблеми. 
«Сократівська бесіда» – це культивоване мистецтво 
думати та задавати питання, що не лежать на поверхні.

Ефективною технологією, що заклала підвалини 
сучасної освіти, стала концепція навчання і виховання, 
розроблена відомим чеським педагогом Я. Коменсь-
ким (1592–1670). Він стверджував, що «… можливо 
та необхідно кожного вчителя навчити користуватися 
педагогічним інструментарієм – лише за цієї умови 
його діяльність буде результативною, а місце вчителя –  
найкращим місцем під сонцем. Школа – майстерня, 
вона “жива друкарня”, що друкує людей. Учитель у 
навчальному процесі використовує ті ж засоби ви-
ховання і навчання, якими користуються працівники 
друкарні, створюючи книгу» [6]. Так, Я. Коменський 
розробив систему поєднання «материнської школи» із 
«загальним вихованням», а дидактику, як теорії нав-
чання, з розробленими програмами природовідпо-
відного виховання. Згідно з його «Великою дидакти-
кою», «…основою перебудови шкіл є точний порядок 
в усьому…», а саме «…вмілий поділ часу, предметів 
та методів…» [там само]. Він розробив педагогічну 
технологію, що ґрунтувалась на потоковій систе-
мі виробництва. Складовими її є систематичність,  
наочність, послідовність, спадковість тощо.

Таким чином, ще наприкінці ХVI ст. Я. Коменсь-
кий визначив одну з головних ознак педагогічної 
технології – гарантованість результату. «Механізм 
навчання (навчальний процес), що призводить до ре-
зультатів» учений-педагог називав «дидактичною ма-
шиною», для якої важливо знайти цілі, засоби їх до-
сягнення та правила використання» [11].

З вищезазначеного випливає схема будь-якої тех-
нології, зокрема педагогічної:

МЕТА – ЗАСОБИ – 

– ПРАВИЛА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ – РЕЗУЛЬТАТ

Наступні епохи принесли нові концепції життя і 
розвитку людини, що змінили зміст освіти і вихован-
ня та стали поштовхом подальшої їх технологізації. 
Прикладами є праці видатних науковців Ж.-Ж. Руссо, 
К. Гельвеція, Й. Песталоцці, М. Монтесорі, Р. Штай-
нера та ін. [4].

Технологічний підхід набув популярності у се-
редині ХХ століття. Першим його здобутком у нав-
чанні було програмоване навчання, що стало базисом 
подальшого розвитку педагогічної технології. Основ-
ними рисами програмованого навчання є уточнення 
навчальних цілей, послідовна та поетапна процедура 
їх досягнення. Побудова навчального процесу з виз-
наченими цілями привернула увагу вчителів світу до 
програмованого навчання. Дослідженню його розвит-
ку присвячено багато праць. 

Російський науковець Н. Нікандров у своїй праці 
«Програмоване навчання та ідеї кібернетики (зару-
біжний досвід)» характеризує програмоване навчання 
словами американського педагога У. Шрамма: «Про-
грамоване навчання» – це автоматичний репетитор, 
що веде учня 1) шляхом коротких логічно пов’язаних 
кроків, так що він 2) майже не робить помилок і 3) дає 
правильні відповіді, що 4) негайно підкріплюються 
шляхом повідомлення результату, внаслідок чого він 
5) рухається послідовними наближеннями до відпо-
віді, що є результатом навчання» [8]. 

Ідею програмованого навчання запропонував у 
1950-ті рр. американський психолог Б. Скіннер. Її 
було створено для підвищення ефективності управ-
ління процесом навчання з використанням досягнень 
експериментальної психології та техніки, завдяки 
чому вона отримала розвиток у працях учених ба-
гатьох країн [27]. Концепція вченого пояснює нама-
гання підвищити ефективність управління процесом 
навчання за допомогою кібернетичного підходу, де 
учень працює за певною програмою, що побудована 
за принципом комп’ютерної та передбачає зворотний 
зв’язок. Концепція Б. Скіннера базується на ідеях бі-
хевіоризму (англ. behaviour) – це напрям психології, 
який визначає предметом психології поведінку, що не 
потребує пояснення за допомогою психічних явищ та 
розглядається як сукупність об’єктивних реакцій на 
зовнішні стимули [3]. 

Засновником біхевіоризму вважають американ-
ського психолога Е. Торндайка, праці якого присвя-
чено порівняльній психології та проблемам навчання, 
але програма і поняття «біхевіоризм» вперше запро-
понував американський учений Дж. Уотсон (1913 р.), 
позиція якого полягала в тому, що психологи мають 
вивчати поведінку, а не інтелект чи психічну діяль-
ність [25; 26; 28].

Біхевіоризм ґрунтується на здійснених І. Павло-
вим дослідженнях фізіології вищої нервової діяльнос-
ті. Розвиваючи ідеї І. Сєченова, І. Павлов на початку 
ХХ ст. розробив нове вчення про вищу нервову діяль-
ність, що відрізнялось від інших концепцій причин-
ним поясненням механізмів і закономірностей пове-
дінки живих істот. Основне поняття вчення – умовний 
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рефлекс – науковець визначав як елементарне явище 
життєдіяльності, що інтегрує фізіологічне та психічне. 
Це вчення стало джерелом нового напрямку психоло-
гії – біхевіоризму. Ідеї, методи та поняття «біхевіо- 
ризм» отримали визнання в антропології, соціології 
та педагогіці США, де розвивались під назвою «пове-
дінкові науки», а в Європі у середині ХХ ст. традиції 
біхевіоризму продовжились в концепціях технологіч-
ного підходу та програмованого навчання [14].

У 1960-ті рр. висунуто вимогу послідовного про-
ведення програмованого підходу до навчання, запро-
поновано технологічне бачення розробки навчальної 
програми, що, на думку М. Кларина, містило «…скла- 
дання повного набору навчальних цілей, підбір крите-
ріїв їх вимірювання та оцінювання, точний опис умов 
навчання» [8]. Цей підхід сприяв спрямування педа-
гогічної технології на розв’язання проблем дидак-
тичного характеру, досягнення яких можна описати 
та визначити. Таким чином, зміст поняття розширив-
ся і до нього почали зараховувати те, що стосується  
вдосконалення процесу навчання. 

На сучасному етапі науковці розглядають техно-
логічний підхід як:

 • застосування принципів та прийомів оптимі-
зації, керованості та підвищення ефективності НВП  
(М. Кларін) [8]; 

 • застосування особливих комбінацій методів і 
прийомів навчання, що гарантують досягнення запла-
нованих результатів (О. Абдулліна) [1]; 

 • системний метод створення, використання та 
визначення викладання і засвоєння знань з урахуван-
ням технічних і людських ресурсів, їх взаємодії, що 
ставить метою оптимізацію форм освіти (В. Мануй-
лов, І. Федоров) [13].

Третій період еволюції поняття «технологія» 
в педагогіці припадає на 1970–1980-ті роки. Бри-
танські вчені визначили педагогічну технологію як 
мультидисциплінарну діяльність, що переживає пе-
ріод стрімкого розвитку. Цьому сприяло створення у  
1969 р. Інституту педагогічної технології при Від-
критому університеті Великої Британії, на церемонії 
відкриття якого перший голова лорд Кроутер визнав 
важливість розвитку такого складного феномену,  
як «педагогічна технологія». Він сказав: «...світ зна-
ходиться у стані комунікаційної революції, наслідки 
якої будуть набагато важливіші ніж наслідки про-
мислової революції, що відбулася два століття тому.  
Так як прогресу сприяло впровадження машин для 
збільшення потенціалу людських м’язів, так про-
гресивним є впровадження машин для збільшення 
потенціалу людського мозку. Винахід парового дви-
гуна став рушійною силою першої революції, тоді 
як відкриття комп’ютера другою. … Кожна нова тех-
нологія повинна бути досліджена щодо з’ясування 
можливостей її використання для розширення та по-
кращення людського спілкування і навчання. Не існує  
обмеження технологій та методів» [35]. 

Ми вважаємо думки лорда Кроутера прогресив-
ними, адже вони підкреслюють важливість комуніка-

ційної революції в освіті, звертають увагу на необхід-
ність використання нових технологій у навчанні.

У міжнародних виданнях можна знайти нове 
обґрунтування поняття «педагогічна технологія»  
(1970-ті рр.). Так в Енциклопедії педагогічних засо-
бів, комунікацій та технологій П. Мiтчел дав визна-
чення: «педагогічна технологія є галуззю досліджен-
ня і практики, що має зв’язки зі сторонами організації 
педагогічних систем для досягнення специфічних та 
потенційно відтворюваних педагогічних результа-
тів» (Лондон, 1978 р.) [17]. А британський педагог  
Д. Роунтрі зазначив, що педагогічна технологія 
пов’язана зі створенням та оцінюванням навчальних 
планів, педагогічного досвіду, а також з проблемами 
їх упровадження та реформування (1979 р.) [35].

Британські науковці Т. О’ши та Дж. Селф на почат-
ку 1980-х р. стверджували, що педагогічна технологія 
не пов’язана з технічними засобами та обладнанням, 
а є галуззю поведінкових наук, що немає зобов’язань 
щодо будь-якої теорії навчання. Вони пишуть: «освітні 
технологи не повинні вважати комп’ютер частиною об-
ладнання. Оскільки педагогічна технологія пов’язана з 
мисленням, то необхідно бути обережними щодо нав-
чання та викладання. Це сприятиме незалежному вико-
ристанню комп’ютера як засобу його реалізації. Ство-
рення навчальних середовищ на основі комп’ютера 
дасть перспективу обґрунтуванню сутності навчання та 
викладання і загальних навчальних цілей» [35]. 

Міжнародний щорічник із технології освіти та нав- 
чання (1978–1979 рр.) дає своє бачення поняття, за 
яким педагогічна технологія – це «…не просто дослі-
дження в галузі використання технічних засобів або 
комп’ютерів, це дослідження з метою виявити прин-
ципи та розробити прийоми оптимізації освітнього 
процесу за допомогою аналізу чинників, що підви-
щують ефективність за рахунок конструювання та 
використання прийомів і матеріалів, та за допомогою 
оцінювання методів, що використовуються» [6].

Отже, 1980-і рр. унаслідок поширення ідей сис-
темного підходу педагогічну технологію розглядають 
як засіб контролю над розв’язанням дидактичних 
проблем. Сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці ви-
значають системний підхід як: 

 • напрям методології спеціального наукового піз-
нання у створенні системи (І. Орлова) [15];

 • підхід, що орієнтує дослідника на розкриття 
цілісності об’єкта, зв’язків та відносин (Г. Баришні-
кова) [2];

 • розгляд педагогічних явищ відбувається не 
спрощено та ізольовано, а в складності та ціліснос-
ті, взаємозв’язках і взаємовпливах з іншими явищами  
(І. Глікман) [5];

 • розгляд педагогічних явищ як комплексу 
об’єктів, взаємодія яких викликає появу нових інтег-
ративних якостей, не властивих компонентам, що 
формують систему (В. Леднев) [12];

 • підхід, що передбачає аналіз і функціонування 
системи загалом, а не окремих її елементів, а також 
дає змогу визначати та впливати на взаємозв’язки,  
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які визначають загальну діяльність (П. Сенге, Інсти-
тут технологій Масачусетса) [23];

 • підхід, що передбачає вивчення концепцій 
через взаємопов’язані системи, в яких зрозумі-
лими є взаємозв’язки між складниками (А. Фамі,  
Дж. Лаговскі) [23].

На думку М. Кларка – директора аудіовізуально-
го центру Лондонського університету, технологія не 
є новим в освіті та становить інтерес лише тоді, коли 
відкриває шляхи навчання. Він вважає, що ініціато-
рами нововведень нині є не завжди вчителі, а й учні. 
Наприклад, «…у розвинених країнах, де ціни на елек-
тронну техніку знижуються, діти стали першими при-
носити до класу мікрокалькулятори, що виконували 
чотири арифметичні дії та ставили вчителя перед ви-
рішенням нових педагогічних проблем» [9]. 

Поступово відбувається комплексне інтегруван-
ня технічних засобів навчання з системним знанням, 
що сприяє обґрунтуванню поняття «технологія»  
в педагогіці як системи засобів, методів організації 
та управління освітнім процесом. Підтвердженням 
цього є визначення ЮНЕСКО (1986 р.), відповідно до 
якого «педагогічна технологія» – це систематичний 
метод планування, застосування й оцінювання проце-
су навчання та засвоєння знань, шляхом урахування 
людських і технічних ресурсів, взаємодії між ними 
для досягнення ефективної форми освіти» [16].

Британський педагог Е. Колінз опублікував пра-
цю, присвячену новим напрямам розвитку педагогіч-
ної технології та проблемам конструювання педагогіч-
ної науки, де розглядав «педагогічну технологію» як 
науку проектів. «Технологія забезпечує нас потужни-
ми інструментами для випробовування різних проек- 
тів, де замість теорій навчання, можемо розвивати  
науку навчання. Однак це не аналітична наука, подібна 
до психології чи фізики, це наукове проектування схо-
же на аеронавтику чи штучний інтелект. Подібно до 
цього наукове проектування освіти має визначити, як 
різні моделі освітніх середовищ сприятимуть навчан-
ню, співпраці, мотивації тощо» (1993 р.) [35].

Отже, розвиток технологій в освіті країн ЄС та 
Великої Британії, можна зробити висновок, що період 
1940–1980-х рр. став підготовчим етапом виникнен-
ня нової педагогічної реалії – появи поняття «ІКТ в 
освіті» (ICT in education). Виникнення нового понят-
тя пов’язано з переходом людства до інформаційного 
суспільства та поширення ІКТ в усіх сферах діяльнос-
ті людини, включаючи освіту. 

ЮНЕСКО у навчальному плані визначила ІКТ як 
«…поєднання інформаційних технологій з іншими 
спорідненими технологіями, особливо комунікацій-
ними, де інформаційні технології визначають як тех-
нологічне застосування інформатики в суспільстві, 
причому інформатика – це наука, пов’язана зі ство-
ренням, реалізацією, оцінюванням, використанням і 
технічним обслуговуванням систем обробки інформа-
ції, включаючи комп’ютери, організаційний та людсь-
кий аспекти, промислові, комерційні, урядові та по-
літичні впливи тощо» (2002 р.). До таких технологій  

ЮНЕСКО зараховує радіо, телевізор, відео, DVD, те-
лефон (мобільний і стаціонарний), антену, комп’ютер, 
апаратне і програмне забезпечення, мережі, а також 
обладнання і послуги, пов’язані з цим (відеоконфе-
ренції та електронна пошта) [34].

Визначення сутності поняття «ІКТ» було зробив 
і в ЄС. На порталі elearningeuropa.info подано таке  
визначення: «ІКТ – це поняття, що містить технології, 
що формують інформаційне суспільство, а саме: об-
робку даних, Інтернет, мультимедіа тощо, а також ко-
мунікаційні технології, що забезпечують поширення 
інформації» [29].

У мережі Eurydice ІКТ трактують у контексті 
можливостей використання в освіті. З одного боку, 
«ІК – окремий навчальний предмет, внесений до на-
вчальних планів та програм», а з іншого – «засіб ор-
ганізації навчально-виховного процесу та проведення 
проектів з інших предметів» [20].

У Тезаурусі TESE, представленого в європейській 
мережі з освіти Eurydice, ІКТ визначають як «техно-
логію, що забезпечує електронне зчитування, збері-
гання, оброблення, передачу та розповсюдження ін-
формації» (2006 р.) [41].

У британській професійній мережі для вчителів 
Teachernet поняття ІКТ тлумачать як «…діапазон пор-
тативних та стаціонарних мікрокомп’ютерів, загаль-
не та інтегроване програмне забезпечення, програми 
спілкування за допомогою комп’ютера, пристрої для 
введення та виведення інформації, а також засоби для 
збереження інформації» [40].

У Hutchinson Encyclopedia ІКТ визначено як 
«…спільне поняття, що охоплює різні техноло-
гії, пов’язані з обробкою та передачею інформації,  
а саме: комп’ютерні, телекомунікаційні, а також мі-
кроелектроніку» [33]. 

У Веб-словнику кібернетики та систем (Web 
Dictionary of Cybernetics and Systems) запропоновано 
таке тлумачення ІКТ, як «…технології, що пов’язані з 
обробкою, збереженням і передачею інформації» [42].

Професор Інституту педагогічної технології при 
Британському відкритому університеті Д. Хокрідж на-
магався визначити, що можуть дати інформаційні тех-
нології освіті (1980-ті рр.). На його думку, «…освіта є 
одним з видів переробки інформації,.. а для цього учням 
необхідна інформація, яку вони переробляють тим чи 
іншим способом» [19]. Так, Д. Хокрідж окреслив спо-
соби використання ІКТ в освітніх цілях, серед яких:

 – створення інформації (нові технології дають 
змогу виготовляти високоякісний навчальний матеріал  
із меншими затратами часу та енергії й потребують 
меншої кількості обслуговуючого персоналу);

 – збереження інформації (об’єм наукової інфор-
мації, яку використовують для навчальних цілей, за 
невеликі витрати, зберігають в комп’ютерних базах 
даних);

 – відбір інформації (за допомогою одного чи де-
кількох банків даних учителі та учні мають змогу від-
бирати необхідну інформацію, використовуючи спе-
ціальні пошукові системи);
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 – оброблення інформації (нові технології дають 
змогу обробляти значні обсяги інформації за корот-
кий проміжок часу);

 – передача інформації (ІКТ надає можливість од-
ночасно передавати інформацію з освітніми цілями 
багатьом користувачам);

 – надання інформації (необмежені можливості 
ІКТ щодо отримання та виведення різноманітної ін-
формації) [там само].

Масове впровадження ІКТ в освіту Великої Бри-
танії наприкінці ХХ ст. викликало дискусії щодо кон-
цептуально-обґрунтованого термінологічного апара-
ту, що відображав би їх сутнісні характеристики. 

Таким чином, результати дослідження свідчать, 
що на сучасному етапі домінуючим у британській 
освіті є поняття «ІКТ в освіті» (ICT in education). Його 
застосовують учені, урядові та неурядові установами 
в галузі освіти. Це поняття закріплено в урядових 
стратегічних документах Великої Британії серед яких:  
«Школи – досягнення успіху» (2001, White Paper, 
Schools – Achieving Success); «Пристосування техно-
логій 2005–2007» (Harnessing Technology 2005–2007); 
«Пристосування технологій: Навчання наступного 
покоління 2008–2014» (Harnessing Technology: Next 
Generation Learning 2008–2014); «Хартія навчання 
наступного покоління 2009» (Becta «Next Generation 
Learning Charter 2009») тощо [21]. 

На думку прем’єр-міністра Великої Британії  
Г. Брауна: «…лише використання трансформаційної 
сили технологічних інновацій в освіті – дають змо-
гу технологіям бути тим, чим вони мають потенційно 
бути, тобто силою, що забезпечує вільні можливос-
ті для всіх» [31]. Причому використання потенціалу 
технологій може бути досягнуто за умови їх вико-
ристання як державної освітньої політики. Міністр 
освіти Великої Британії Дж. Найт також вважає, що  
«…технології є рушійною силою подальшого вдос-
коналення освіти…» та зауважує, що «…головною 
метою на сучасному етапі є мотивування освітян до 
широкого впровадження ІКТ навчання у НВП та за-
безпечення знаннями щодо максимального викорис-
тання їх переваг» [там само]. 

Упровадження стратегії «Пристосування техноло-
гій» (Harnessing Technology) упродовж 2005–2007 рр. 
призвело до: зменшення кількості учнів на комп’ютер 
(особливо в середній освіті); істотного підвищення 
позитивної мотивації учнів; стимулювання вчителів і 
використання ІКТ у процесі навчання і викладання; 
забезпечення конкурентоспроможності вчителів і ви-
пускників закладів освіти тощо. 

Головною метою урядової стратегії «Пристосу-
вання технологій: Навчання наступного покоління 
2008–2014» (Harnessing Technology: Next Generation 
Learning 2008–2014) є …забезпечення переваг ІКТ  
навчання для кожного учня, родини; економіки та  
суспільства в цілому» [38]. 

Термін «ІКТ в освіті» для позначення застосуван-
ня в навчальному процесі використовують більшість 
британських учених, зокрема А. Адамс, С. Брінднлі, 

Р. Фісей, С. Файн, М. Ліск, Дж. Медоус, М. Монтейз, 
Р. Мускер, К. Роджер, М. Стіл, М. Торнбурі та ін. 

Здійснивши аналіз праць згаданих учених ми 
узагальнили визначення поняття «ІКТ в освіті» як:  
«…створення, дослідження та застосування з прак-
тичною метою системи ІКТ навчання для підвищення 
ефективності та продуктивності навчального процесу 
за допомогою створення, отримання, збереження, на-
копичення, обробки, поширення та передачі інформа-
ції, а також спілкування у мережі».

Разом із тим, аналіз наукових першоджерел по-
казав, що в педагогічній теорії та практиці Великої 
Британії для деталізації умов, рівнів і шляхів застосу-
вання ІКТ в освіті застосовують інші терміни, зокре-
ма «ІКТ у школі» (ICT in school), «ІКТ у класі» (ICT 
in classroom), «навчання за допомогою ІКТ» (learning 
with ICT), «викладання за допомогою ІКТ» (teaching 
with ICT), «ІКТ, базовані освітні системи» (ICT based 
educational systems).

Застосування ІКТ в освіті Великої Британії зумо-
вило проведення теоретичних досліджень для визна-
чення її впливу на розвиток учня та його становлення 
у суспільстві. Так, британські науковці Дж. Медоуз та  
М. Ліск дослідили причини, завдяки яким ІКТ є основ-
ним засобом навчання та викладання на сучасному етапі 
(2000 р.). З’ясовано причини та виділено п’ять катего-
рій: 1) політичні; 2) особистісні (професійні); 3) про-
фесійні (потреби учнів); 4) професійні (потреби НК);  
5) професійні (з точки зору педагогічної теорії) [36].

Здійснений аналіз останньої категорії довів пе-
реваги ІКТ навчання для побудови НВП за умови 
застосування когнітивного та конструктивістського 
підходів. Когнітивний підхід, на думку британських 
дослідників, передбачає застосування двох навчаль-
них стилів: 

 – холістично-аналітичний (The Holistic-Analytic 
style) – учень має тенденцію обробляти інформацію 
загалом або частинами;

 – вербально-уявний (The Verbal-Imagery style) – 
учень схиляється до представлення інформації під час 
роздумів вербально або у вигляді внутрішніх уявних 
зображень [там само].

Учителі, які брали участь у дослідженні, дійшли 
висновку, що використання ІКТ надають можливість 
забезпечити у процесі навчання обидва вищезгадані 
стилі або їх поєднання. У сконструйованих навчаль-
них середовищах учні навчаються швидше і краще за 
рахунок можливості самостійно обирати спосіб нав-
чання. Наприклад, використовуючи мультимедійні 
презентації учні мають можливість виконувати різні 
ролі; по різному розв’язувати завдання; представляти 
ідеї різними шляхами: словами, зображеннями, звука-
ми, схемами тощо. Вчителі підкреслюють значущість 
ІКТ, особливо комунікаційних технологій, для забез-
печення індивідуального підходу, розвитку мислення, 
логічних роздумів і мовленнєвих навичок. 

До того ж, Дж. Медоуз та М. Ліск показали пе-
реваги ІКТ для забезпечення конструктивістського 
підходу на прикладі проектів у Інтернеті, метою яких  
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є створення педагогічних умов для успішного само-
стійного конструювання та збільшення знань учнів. 
Учені вважають, що Інтернет-проекти, які містять в 
основі комп’ютерне моделювання та віртуальні сві-
ти, є цінним джерелом індивідуальних відкриттів, 
умовиводів та конструювання власного розуміння  
оточуючого світу.

Цікавим, на нашу думку, є теорія пізнання щодо 
значення ІКТ для освіти, запропонована Н. Печлер. 
Він цитує працю Х. Гарднер, де автор стверджує, що 
учні потенційно здатні розвинути сім типів розумо-
вих здібностей: 

1) лінгвістичний – здатність використовувати  
слова;

2) логіко-математичний – здатність використову-
вати числа та судження;

3) просторовий – здатність оперувати зображен-
нями та уявленнями;

4) музичний – здатність відчувати тон, ритм, 
тембр;

5) тілесно-кінестетичний – здатність контролюва-
ти тіло та руки;

6) міжособистісний – здатність до соціального 
взаєморозуміння;

7) внутрішньо-особистісний – здатність до само-
пізнання [там само].

Так, Н. Печлер стверджує, що наявне апаратне і 
програмне забезпечення може задовольнити потреби 
всіх типів розумових здібностей, даючи вчителям змо-
гу ефективно впроваджувати диференційований під-
хід і досягати високих результатів навчання. Він цитує 
М. Рейда, який розрізняє чотири форми навчання:

1) візуальне (читання або дослідження схем, таб-
лиць);

2) слухове (прослуховування лекцій, аудіо за-
писів);

3) тактильне (конструювання, побудова моделей 
тощо);

4) кінестетичне (передбачає фізичні реакції) [там 
само]. 

Також теорію наводить Ф. Віллінг, в якій ви-
окремлює такі стилі навчання щодо вподобань учнів 
[там само]:

 – конкретний (concrete learning style) – перева-
жання прямих засобів оброблення інформації; орієн-
тованість на людей; спонтанний; образний; емоцій-
ний; учень не приймає рутинне навчання; віддання 
переваги кінестетичному сприйняттю;

 – аналітичний (аnalitycal learning style) – кон-
центрація на специфічних проблемах та здійснення її 
шляхом гіпотетично-дедуктивних суджень; навчання 
предметно-орієнтоване; незалежність; учень не прий-
має поразки; віддання переваги логічному, дидактич-
ному викладенню матеріалу;

 – комунікативний (communicative learning style) – 
незалежність; адаптивність та гнучкість; учень реагує 
на відповідність фактів; віддання переваги соціально-
му навчанню та комунікативному підходу; задоволен-
ня від прийняття рішень;

 – авторитетно-орієнтований (authority-oriented 
learning style) – учень покладається на оточуючих;  
потреба в керівництві та поясненнях учителя; віддан-
ня переваги структурованому навчальному середо-
вищу та послідовному логічному розвитку; нетерпи-
мість до невідповідних фактів; неприйняття навчання 
за допомогою відкриттів. 

Дослідження, пов’язані зі застосуванням ІКТ 
в освіті, здійснювались також у галузі психології.  
На думку Ч. Крука, для успішного впровадження ІКТ 
в освіту важливо з’ясувати, як це нове поняття педа-
гогіки теоретизується у психології, а потім визначити, 
як психологічна концепція цього знання допомагає 
вчителям. Основою навчання учнів є три сучасні пси-
хологічні теорії (табл. 1) [22]. 

 Таблиця 1
Психологічні теорії навчання

Напрями Навчання

Біхевіоризм
Це біологічна функція, що реалізується 
через механізм стимулів та зворотних 
зв’язків (відповідей та асоціацій)

Когнітивна 
психологія

Це розумове маніпулювання системою за-
кріплених уявлень та пізнавальних дій

Конструкти-
візм

Це створення педагогічних умов для 
успішного самостійного конструювання та 
збільшення знань учнів.

Так, Ч. Крук вважає, що жодна з вищезгаданих 
теорій не може визначити психологічний аспект за-
стосування ІКТ в освіті. На його думку, прийнятною 
може бути культурна психологія, основою якої є кон-
цепція опосередкованої сутності людського розуму 
(табл. 1, 2) [22].

Людина здійснює вплив на соціальний і мате- 
ріальний світ за допомогою засобів культури. Люд-
ство взаємодіє з оточуючим світом, мобілізуючи у 
діяльності культурні ресурси. Процеси «культурної 
трансформації людини» впливають і на освітню прак-
тику. Зв’язки між процесами культуризації людини 
та психологією розкрив М. Коул, який ввів у вжиток 
поняття «культурна психологія» (1996 р.) [там само]. 
Культурна психологія теоретизує знання з точки 
зору пізнання та розглядає як спільне, поділене, так  
соціально зумовлене [там само]. Таким чином, можна 
дійти висновок, що Ч. Крук протиставляє підхід куль-
турної психології до навчання та знання традиційним 
підходам і показує його вплив на застосування ІКТ 
в освіті. Науковець виокремив аспекти культурної 
психології щодо створення ідеальних умов для на-
вчання, які впливають на застосування ІКТ в освіті:  
1) інструментальне забезпечення; 2) спільні 
зобов’язання; 3) соціальний контекст [там само].

Зокрема Ч. Крук вважає третій аспект важливим 
для планування використання ІКТ в освіті. По-перше, 
культурна психологія стверджує опосередковану сут-
ність розумової діяльності. Привласнення технологій 
людьми та використання їх як засобів розумової та 
пізнавальної діяльності пояснює сутність застосування  
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ІКТ в освіті, як засобу отримання знань, вмінь та на-
вичок. З огляду на це, цікавим є питання реорганізації 
пізнавальної діяльності за допомогою ІКТ та куль-
турних ресурсів. Учений вважає, що ІКТ не розши-
рюють пізнання, а змінюють форму його здійснення.  
За допомогою текстового редактора можна покра-
щити процес писання, однак важливою для нас є ре-
структуризація діяльності, що є основою писання. 
По-друге, культурна психологія підкреслює важли-
вість зв’язку отриманих теоретичних знань з реаль-
ним практичним використанням. Імітаційне програм-
не забезпечення створює відчуття реальної участі, 
тому важливо захистити учнів від нереалістичного 
існування справжніх систем, яке може виникнути з 
гіпотетичних моделей [там само].

Досліджуючи основи застосування ІКТ в освіті 
Великої Британії, більшість науковців дійшли висно-
вку, що ІКТ є рушійною силою модернізації сучасної 

системи освіти. Так, на думку К. Роджера, ІКТ – це 
ефективний засіб навчання, що розширює можливос-
ті учасників навчального процесу. За допомогою ІКТ 
в учнів формують різноманітні рівні знань: концеп-
туальний – формування знань у межах конкретної 
теми; практичний – формування вмінь і навичок ви-
користовувати ІКТ навчання. Наприклад, використо-
вуючи ІКТ для створення інформаційного журналу 
на уроках англійської мови, учні отримують концеп-
туальні знання граматики, фонетики, орфографії, та 
практичні навички роботи з текстовим редактором, 
редактором графічних зображень тощо [32]. 

На думку дослідників, Р. Фізі та М. Стіл перевага-
ми ІКТ для сучасної освіти є розвиток умінь необхід-
них в інформаційному суспільстві: 

1) розв’язувати проблемні завдання за рахунок 
можливості експериментувати зі суспільними ролями 
у моделях реальних життєвих проблем; 

 Таблиця 2 
Переваги культурної психології 

Культурна психологія Біхевіоризм
Соціокультурна теорія дає протилежну перспективу. Згідно 
з цією теорією, належними умовами для навчання є лише 
ті, за яких учню надано доступ до повної версії того, що 
має бути вивчено, а не ті, за яких створюється поступовий 
рух вперед.
Отже, метою навчання є ознайомлення з цілісною систе-
мою знань, а не розподіл її на окремі елементи

Основою навчання є принцип зростання. Навчання – це 
зростаючий людський досвід, який формується поступово. 
Визначення вчителем цих кроків походить від аналізу того, 
які навички мають бути сформовані.
Така концепція відображена у конструкції перших навчаль-
них машин, але не відповідає сучасному програмному за-
безпеченню, в основі якого лежить принцип «тренування 
та практики».
Поняття «знання» має обмежене розуміння

Культурна психологія Когнітивна теорія
Приймає шлях моделювання знання, але «карта – це не 
земля». (Clancey, 1997). Серед ресурсів, які люди вико-
ристовують для вирішення проблем, мають бути описи 
знань або «карти» – пам’ять попередніх успіхів. Ці карти 
належать до складу розумових дій. Наголошує на посеред-
ництві, визначаючи педагогічну технологію як різновид 
доповнення або збільшення (augmentation) інтелекту, ніж 
джерело знань або засіб передачі збереженого «плану 
знань»

Знання – це сукупність дій та система описів світу, що іс-
нують як зовнішні уявлення.
Знання – це збережені уявлення та правила користування 
ними, можна сказати, що технологія, яка підтримує набуття 
знання в когнітивному розумінні, породжує певний вид 
програмного забезпечення. Навчальне програмне забез-
печення, створене за таким принципом, культивує певну 
орієнтацію учня. Поняття «навчання» має обмежене розу-
міння 

Культурна психологія Конструктивістська теорія
«Звільняє» відособленого учня і розміщує процес навчання 
у більш соціальному контексті.
Навчання передбачає соціальне спілкування та міжособис-
тісний обмін, що визначає напрямок навчання та усвідом-
лення понять.
Поєднує дослідницькі вміння та якості особистості з її 
гармонійним поєднанням з соціальним світом.
Баланс між певною автономією розвитку особистості з 
впровадженням міжособистісного розвитку

Визначає сутність знання як результат автономного та ізо-
льованого дослідження учня.
Знання не можна передавати в готовому вигляді, можна 
створювати педагогічні умови для їх самоконструювання 
та самозбільшення.
Конструювання власного розуміння оточуючого світу.
Сприяла розвитку дослідницької галузі: комп’ютерного мо-
делювання та мікросвітів, що є джерелом індивідуальних 
відкриттів та умовиводів.
Новим технологіям прихильники цієї теорії надавали 
революційного значення. Так, британський вчений С. Па-
перт у 1979 р. написав: «Дж. Д’юї, М. Монтесорі та інші 
пропонували навчати дітей у дусі, який я вважаю фунда-
ментально правильним, але на практиці він провалився 
через відсутність технологічної бази. Зараз її забезпечує 
комп’ютер» (S. Papert, 1979) [там само]. Має розуміння 
понять «знання» та «навчання», недооцінює емпіричну 
точність (empirical rigour)
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2) розпізнавати необхідну інформацію та обирати 
необхідний варіант із запропонованих;

3) планувати та працювати під тиском часу і 
здійснювати помилки у безпечному середовищі [там 
само]. 

Таким чином, на державному рівні Великої Бри-
танії ІКТ визнано рушійною силою реформування 
системи освіти. Так, у Національному курикулумі 
(НК), прийнятому 1988 р. та модернізованому 2000 р. 
зазначено, що вчителі у НВП зобов’язані забезпечити 
учнів можливістю отримати базові вміння та навички 
роботи з ІКТ, які можна розподілити на чотири групи, 
відповідно до аспектів навчальної програми з певного 
предмета (Use of ICT) [37]:

 – знаходження інформації в діапазоні джерел, 
відбір та синтез отриманих результатів відповідно по-
требам та завданням, а також прийняття відповідаль-
ності за точність, неупередженість та правдивість ін-
формації;

 – формування системи поглядів щодо викорис-
тання ІКТ навчання для вдосконалення професійної 
діяльності, підвищення її якості та точності;

 – обмін і поширення інформації за безпосеред-
нього спілкування, а також за допомогою електрон-
них засобів;

 – перевірка, модернізація й оцінювання діяль-
ності, критичне визначення її якості.
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