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ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

Анотація.
У статті представлено структурну педагогічну модель підтримки соціалізації учнів із застосуванням Інтернет- 

технологій у закладі загальної середньої освіти. Виокремлено складники освітнього середовища соціалізації: організаційно-
методичне, ресурсне, інструментальне забезпечення, види і форми освітньої діяльності, контроль і оцінювання результату. 
Наголошено на необхідності розвитку комунікативних навичок і зв’язків учасників освітнього процесу.

Ключові слова: соціалізація із застосуванням Інтернет-технологій; модель педагогічної підтримки.

Сьогодні соціалізація є одним з важливих завдань 
закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). Це зумов-
лено певними обставинами, що містять особливості 
сучасного суспільства. Глобалізація, обумовлена роз-
витком економічної світ-системи; інформатизація, 
що дає особистості змогу отримувати інформацію 
і входити у віртуальні контакти з усім світом; демо-
кратизація, що забезпечує максимальне виявлення 
суб’єктності; інноваційність як спосіб розвитку й су-
часного мислення тощо – усе це обумовлює особливу 
увагу до соціалізації дітей і юні. Тому соціалізацію 
(соціальну компетентність) необхідно розглядати, 
вслід за Н. Лавриченко, «як формальну мету і загаль-
ний підсумок згармонізованого у його триєдиності 
(навчання, виховання та соціалізація) педагогічного 
процесу. Разом із тим, соціалізація як осібний ком-
понент цілісного педагогічного процесу позначена 
власним змістом і завданнями, які полягають у ціле-
спрямованому передаванні молодій особі соціального 
досвіду, науки, мистецтва суспільного життя – сус-
пільних уявлень, ідеалів, цінностей і норм, алгорит-
мів, стандартів і принципів поведінки, звичок і тра-
дицій, способу та стилю життя, життєвих мотивацій 
і потягів, формування готовності до здійснення жит-
тєво необхідної сукупності суспільних відносин, між-
людських взаємин, соціальних ролей» [8, с. 14]. 

Частіше в науковій літературі за різними галузя-
ми гуманітарної науки зустрічаємо категоричне твер-
дження, що Інтернет став головним соціалізатором 
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учнів і молоді. Так, Т. Галіч зазначає: «Виступаючи 
елементом соціальності, Інтернет і соціальні мережі, 
створені за допомогою нових інформаційних техно-
логій, стають потужним агентом вторинної соціаліза-
ції не лише в мережевому суспільстві, а й у реально-
му суспільстві, в якому людина живе. У свою чергу, 
виступаючи агентом соціалізації, соціальні мережі 
впливають на особистість та її моральний стан» [3, 
с. 252]. Попередню сентенцію доповнює О. Кудашкі-
на, зауважуючи, що «під впливом Інтернету змінюєть-
ся стиль життя – … структура дозвілля, звичні кана-
ли отримання інформації, характер міжособистісних 
взаємодій відбувається інтенсивне вироблення нових 
моделей взаємодії зі середовищем [7, с. 47].

Інтернет – це мережа з майже необмеженими 
можливостями, що є потужним агентом соціалізації 
покоління, яке зростало в інформаційну епоху, тому 
застосування Інтернет-технологій є не лише бажаним, 
а необхідним в освітньому процесі ЗЗСО, і не лише 
як опанування предметом «Інформатика». Ідеться про 
якісно інше використання інформаційних технологій 
на рівні освітньої діяльності, а також у позаурочній і 
позакласній діяльності учнів і вчителя.

Метою статті є представлення структурної педа-
гогічної моделі підтримки соціалізації учнів із засто-
суванням Інтернет-технологій у ЗЗСО.

Проблему моделювання в педагогіці глибоко опра-
цьовували К. Гнезділова, С. Гончаренко Є. Лодатко, 
В. Михеєв й ін. Застосування педагогічних моделей для 
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розв’язання конкретних освітніх проблем соціалізації 
демонструють Б. Андрієвський (розвиток професійної 
майстерності науково-педагогічного працівника) [1], 
Г. Матушинский (підготовка до професійної діяльності 
у вищій школі) [11], Н. Самборська (формування со-
ціально-комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців) [14], Я. Сікора (формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя) [15], М. Якібчук 
(розвиток толерантності у студентів) [19] та ін.

Наведемо визначення застосовуваних категорій. 
Модель розуміють як уявну або матеріально-реалізо-
вану систему, що відображає або відтворює об’єкт  
дослідження (природний чи соціальний) і здатна змі-
нювати його так, що її вивчення дає нову інформацію 
стосовно цього об’єкта. За властивостями моделі мож-
на дізнатися про суттєві властивості об’єкта [5, с. 516]. 

Метою створення структурної моделі педагогіч-
ної підтримки є окреслення способів і методів досяг-
нення кращої соціалізації обдарованої дитини за до-
помогою системного залучення Інтернет-технологій в 
освітньому процесі з учнями старших класів.

Об’єктом моделювання є освітнє середовище із 
застосуванням Інтернет-технологій.

Предметом моделювання є система суб’єкт-
суб’єктних відносин учасників освітнього процесу із 
застосуванням Інтернет-технологій з метою кращої 
соціалізації обдарованої дитини – учителя й учня, ад-
міністрації та педагогічного колективу, методичних 
об’єднань або предметних кафедр і вчителів, учителя 
і шкільного психолога тощо.

Відповідно до досліджень В. Михеєва [12], за-
значимо, що моделювання в педагогіці має декілька 
змістових ліній: гносеологічну, за якої модель відіграє 
роль проміжного об’єкта в процесі пізнання педаго-
гічного явища; загальнометодологічну, що виявляє 
й доповнює зв’язки між різними елементами освіт-
нього процесу на різних рівнях їх опису та вивчення; 
психологічну, що дає змогу вести опис різних сторін 
освітньої і педагогічної діяльності та виявляти на 
цій основі психолого-педагогічні закономірності. У 
нашому випадку гносеологічна лінія надає вчителю 
можливість (а також кожному з педагогічного колек-
тиву освітнього закладу) з’ясувати, яким чином мож-
на здійснювати інтерактивну педагогічну діяльність 
із застосуванням Інтернет-технологій, які складники 
цього процесу, зміст, суб’єкти освітньої системи бе-
руть участь в її здійсненні. 

Загальнометодологічна лінія актуалізує методи 
інтерактивної дії суб’єктів освітньої діяльності із за-
стосуванням Інтернет-технологій, форми організації 
такої діяльності, а також з’ясовує й пояснює підходи 
до організації діяльності учителя й учня. Психоло-
гічна лінія окреслює шляхи й методи психологічного 
супроводу освітньої діяльності з використанням Ін-
тернет-технологій з метою забезпечення більш адек-
ватного її здійснення.

Віддаючи належне освітнім завданням учнівської 
молоді у ЗЗСО, зауважимо, що соціалізація в сучас-
ному суспільстві є стрижнем підготовки особистості 

до подальшого самовизначення й життя в соціумі – 
професійного самовизначення, духовно-моральних 
диспозицій, патріотизму і толерантності, націона-
лізму й полікультурності, індивідуалізму й коопера-
ції тощо. На думку Н. Лавриченко, «соціалізація не 
лише постає одним із елементів триєдиного за зміс-
том і цілями освітнього процесу (навчання, виховання  
і соціалізація учнів), а й виконує в цьому процесі фор-
мотворні та цілепокладальні функції. Під таким ку-
том зору освіта і виховання набувають ролі провідних 
механізмів і передумов конструктивної й адекватної 
соціалізації учнівської молоді, хоча за певних обста-
вин і на певних етапах цілісного педагогічного про-
цесу, вони можуть виступати як першоцілі» [8, с. 14]. 
Тому структура моделі містить складники освітнього 
процесу, але їх не позначено окремими дефініціями 
на схемі через наведені вище міркування.

Важливий момент обґрунтування моделі педа-
гогічної підтримки – це превалювання комунікації, 
діалогу, спілкування як ознаки сучасних соціальних 
відносин. Наголосимо, що саме феномен спілкуван-
ня піддається аналізу в усій різноманітності його 
аспектів як вирішальна сфера формування людської 
особистості у ХХ ст., і його значущість посилюється. 
Поняття комунікації є центральним у теорії «комуні-
кативної дії» Ю. Хабермаса. Умови, за яких учасники 
спілкування могли досягти порозуміння, він визначає 
поняттям «комунікативна компетенція» [18, с. 87]. 
Науковець зауважує, що під час комунікації на місце 
мовних виразів можна поставити також дії, вчинки, 
переживання та їхнє втілення. Під час взаємодії лю-
дей мовні вирази та їхні позамовні прояви завжди 
пов’язані між собою. У мовчазній взаємодії людей 
(діях і жестах) мовні вирази існують принаймні в зня-
тому вигляді. У процесі розмови вони виступають як 
комунікативна дія, і, навпаки, взаємодія, що має фор-
му розмови, не можна вважати комунікативною дією 
без урахування позамовного контексту [18, с. 89–90]. 
Ці зауваження є особливо цінними для розуміння  
взаємодії комунікантів за допомогою Інтернет- 
технологій, що має місце в сучасному соціумі. 

Також важливими є розвідки Н. Лумана [10], де 
він доводить, що комунікація виступає емерджентною 
реальністю, що встановлюється через синтез трьох 
різних складників: інформації, повідомлення цієї ін-
формації, розуміння/нерозуміння повідомлення та 
його інформації. Так, Н. Луман стверджує, що жоден 
із цих компонентів не може окремо здійснювати ко-
мунікацію, лише разом вони утворюють комунікацію. 
Це означає, що лише в тому випадку, коли їхня від-
окремленість може бути приведеною до узгодженості. 
Комунікація встановлюється лише тоді, коли хоча б 
один раз відбувається розрізнення повідомлення та ін-
формації. У випадку комунікації виникає розуміння – 
розрізнення інформаційної цінності змісту та причин,  
з яких зміст повідомляється. У комунікації може бути 
виокремленою та чи інша з розрізнюваних сторін зі 
зверненням уваги на інформацію або на експресивну 
поведінку [10]. Розрізненню інформації та комунікації 
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у формуванні комунікативної компетенції обдарова-
ної молоді має бути приділено достатньо уваги, а поза 
використанням Інтернет-технологій у повсякденних 
освітніх ситуаціях це неможливо.

Важливим фактором формування інтерактивної 
сфери людини В. Кремень вважає спілкування. Вче-
ний зазначає, що це – «взаємодія двох (або більше) 
людей, спрямована на узгодження і об’єднання їхніх 
зусиль з метою налагодження відносин і досягнення 
загального результату. Спілкування є не просто дією, 
а взаємодією: воно здійснюється між учасниками, 
кожний з яких рівною мірою є носієм активності й пе-
редбачає її у своїх партнерах» [6, с. 424]. 

Належної значущості надає комунікативній діяль-
ності Р. Арцишевський, зазначаючи, що вона є фор-
мою безлічі різноманітних відносин між людьми, за 
яких «відбувається обмін діяльністю, інформацією, 
досвідом, уміннями та навичками, а також результата-
ми діяльності» [2, с. 335]. Особливістю комунікатив-
ної діяльності Р. Арцишевський вважає і те, що вона 
передбачає більшу, ніж в інших видах діяльності, 
активність сторін, які взаємодіють, тому повноцінне 
спілкування можливе за умови, що кожен з його учас-
ників є обов’язково суб’єктом [Там само].

Таким чином, модель відображає комунікативні 
зв’язки між учасниками освітнього процесу. Ці кому-
нікативні зв’язки сприятимуть, з одного боку, набу-
ванню комунікативної компетентності, як складника 
соціалізації учасників освітнього процесу, а з іншого –  
є підґрунтям подальшої соціалізації протягом життя.

За кожної конкретної модифікації педагогічна 
модель використання Інтернет-технологій містить 
складник ІТ-простору, що виконує функцію головно-
го соціалізатора, на що спрямовано зусилля учасників 
освітнього процесу.

Нижче представлено педагогічну модель соціа-
лізації обдарованих учнів старших класів із застосу-
ванням Інтернет-технологій (рис. 1 (а), (б)), структуру 
якої визначає мета (соціалізація), що об’єднує склад-
ники її досягнення. До останніх належать: освітнє 
середовище ЗЗСО, організаційно-методичне забез-
печення його функціонування, ресурсне забезпечення 
досягнення мети за визначеним шляхом, інструмен-
тальне забезпечення та безпосередньо освітня діяль-
ність, що забезпечує соціалізованість.

Наведена модель педагогічної підтримки обда-
рованих учнів із застосуванням Інтернет-технологій 
є комбінованою та демонструє процес і результат 
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освітнього процесу за пропонованою структурою. 
Важливою є готовність обдарованих учнів до отри-
мання освітніх послуг у нових запропонованих умо-
вах – із застосуванням Інтернет-технологій. Для цього 
учні старших класів мають мати конкретні навички та 
загальноосвітні компетенції, що в комплексі сприяти-
муть продуктивним суб’єкт-суб’єктним відносинам 
в умовах інноваційної освітньої діяльності. Отже, 
виокремимо необхідні компоненти освітньої компе-
тентності учня:

– загальноакадемічна (самостійно шукати, аналі-
зувати, відбирати важливу інформацію);

– предметна (засвоєння навчального матеріалу);
– міжпредметна (застосування Інтернет-техно-

логій для організації та перетворення інформації, збе-
реження та передавання її у груповій взаємодії – за-
стосування інформативних умінь для виконання 
завдань з відмінної від інформатики дисципліни);

– комунікативні навички (вести діалог, розуміти 
інших, вміти слухати і доносити до слухача власні 
міркування); 

– уміння поводити себе й представити себе у 
групі;

– усвідомлення необхідності власного самороз-
витку. 

Надзвичайно важливим є аспект готовності вчите-
лів до застосування Інтернет-технологій у процесі со-

ціалізації учнів старших класів, про що йшлося в на-
ших дослідженнях [16]. Так, проведене дослідження 
засвідчило про такі недостатньо розвинені складники 
готовності вчителів до застосування Інформаційних 
технологій, як мотиваційний та соціально-психологіч-
ний.  Зазначимо, що й інші дослідники виокремлюють 
подібні складники у структурі готовності до іннова-
ційної діяльності вчителів. Так, В. Уруський акцентує 
на таких її компонентах:

– мотиваційний (сукупність мотивів, адекватних 
цілям та завданням освітньо-наукової діяльності);

– когнітивний (сукупність знань та уявлень, що необ- 
хідні для продуктивної освітньо-наукової діяльності);

– операційний (сукупність умінь та навичок прак-
тичного розв’язання завдань у процесі освітньо-нау-
кової діяльності);

– особистісний (сукупність особистісних якостей, 
важливих для виконання освітньо-наукової діяль- 
ності) [17].

Схожої позиції дотримується й І. Дичківська під 
час визначення готовності вчителів до здійснення ін-
новаційної діяльності, наголошуючи на складниках, 
що поряд із професійністю виокремлюють особистіс-
ні характеристики:

– усвідомлення потреби щодо запровадження 
інновацій у власній практиці;

– інформованість про новітні технології;
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Рис. 1 (б). Структурна модель педагогічної підтримки соціалізації учнів із застосуванням Інтернет-технологій (закінчення)
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– орієнтованість на створення власних творчих 
завдань і методик, налаштованість на експеримен-
тальну діяльність;

– здатність до подолання труднощів, пов’язаних 
зі змістом та організацією освітньо-наукової діяль-
ності;

– оволодіння практичними навичками засвоєння 
інновацій та розроблення нових [4]. 

Отже, готовність учителя в широкому контексті 
полягає в наявності факторів професійної компетент-
ності, особистісної мотивації та саморефлексії для 
здійснення освітнього процесу із застосуванням Ін-
тернет-технологій як складника моделі педагогічної 
підтримки обдарованих учнів старших класів.

Для реалізації нашої моделі педагогічної підтрим-
ки соціалізації обдарованих учнів із застосуванням 
Інтернет-технологій ми сформулювали готовність 
учителя таким чином:

– педагогічна майстерність у трансформації 
змісту навчальної дисципліни у форму, застосування 
якої є можливим для використання в Інтернет-просто-
рі (Інтернет-платформі);

– обізнаність в галузі інформаційних технологій і 
компетентність у застосуванні різних ІТ-форматів для 
спільної з учнями освітньої та комунікативної діяль-
ності в освітньому просторі;

– особистісні якості, які забезпечують внутрішню 
мотивацію для здійснення інноваційної діяльності.

Необхідною умовою є також організаційно-управ-
лінський складник, що означає готовність управлін-
ської структури ЗЗСО до інноваційної діяльності [13, 
с. 56–61]. Результатом застосування пропонованої мо-
делі є розвиток за певними вимірами – локальним і 
аспектним.

У локальному вимірі поліпшуються навички ко-
ристування Інтернет-технологіями для розв’язання 
конкретних завдань: пошуку інформації, створення 
власного продукту, формування навичок комуніка-
ції у процесі спільної (проектної) діяльності тощо. 
В аспектному вимірі поліпшуються показники, що 
свідчать про розвиток психологічних характерис-
тик особистості (вмотивованість, духовно-моральні 
якості, здатність до комунікації, рівень самостійності 
мислення), які перевіряються в учнів і вчителів за до-
помогою спеціальних валідних методик на початку та 
в кінці експериментальної діяльності, а також показ-
ники академічної успішності учнів.

Таким чином, структурна модель педагогічної під-
тримки соціалізації учнів старших класів із викорис-
танням Інтернет-технологій демонструє основні 
складники процесу: організаційно-методичний, ре-
сурсний та інструментальний, освітньої діяльності. За 
реалізації моделі надзвичайно важливими є комуніка-
тивний аспект і аспект готовності педагогічного ко-
лективу закладу. Модель може бути розширеною і 
уточненою залежно від конкретних умов ЗЗСО. Також 
модель може варіюватися залежно від мети і завдань, 
визначених за результатами психологічного тестуван-
ня учнів, їхніх особистісних характеристик та готов-

ності вчителя до застосування Інтернет-технологій у 
конкретному випадку.
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Tkachenko L.  The structural Pedagogical model 
of support of socialization of students using Internet-
technologies.

Summary.
The article draws attention to the socialization of 

students as a personal component of the holistic peda-
gogical process, which is marked by its own content and 
objectives, which consist in the purposeful transfer to the 
student of social experience – social ideas, ideals, values 
and norms. In the modern world, algorithms, standards 
and principles of behavior, habits and traditions, lifestyle, 
life motivations, social relations, interpersonal relation-
ships, social roles should be assimilated with a focus on 
using Internet-technologies and the prospect of socializa-
tion throughout life.

The necessity of using Internet technologies in the 
process of educational activities in general secondary 
education is emphasized. The object and subject of mod-
eling are indicated.

The presentation of the pedagogical model in the form 
of a generalized scheme is justified, which allows it to be 
taken as a basis and expanded and clarified if necessary 
in each particular case. A structural pedagogical model 
of supporting socialization of students using Internet-
technologies in the institution of general secondary edu-
cation is presented. The purpose means and components 
of the educational environment of socialization are indi-
cated. The components of the educational environment of 
the educational institution are defined: organizational-

methodical, resource, instrumental, as well as types and 
forms of educational activities, monitoring and evalua-
tion of the result. Emphasis is placed on the need to de-
velop communication skills and connections between the 
participants of the educational process, which are neces-
sary for understanding the goals of communication inter-
action and their achievement using Internet technologies.

The conditions that ensure the use of Internet technolo-
gies in the socialization of students are also indicated: the 
readiness of the student and the teacher to use them.  Es-
sential in the aspect of teacher readiness is the ability to 
translate the usual didactic forms into Internet content.

Key words: ocialization using Internet-technologies; 
structural pedagogical model of support.

Ткаченко Л. И. Cтруктурная модель педагоги-
ческой поддержки социализации учащихся с ис-
пользованием Интернет-технологий.

Аннотация.
В статье представлена структурная педагоги-

ческая модель поддержки социализации учащихся с 
использованием Интернет-технологий в учрежде-
ниях общего среднего образования. Определены со-
ставляющие образовательной среды социализации: 
организационно-методическая, ресурсная, инстру-
ментальная, а также виды и формы образователь-
ной деятельности, контроль и оценивание результа-
та. Сделан акцент на необходимости развития 
коммуникативных навыков и связей между участни-
ками образовательного процесса. 

Ключевые слова: социализация с использованием 
Интернет-технологий; модель педагогической под-
держки.
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