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ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАСИЛІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В 

ЦИФРОВОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

А.І. Прокопенко, І.А. Прокопенко 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Значення цифрових технологій для освітнього процесу важко 

переоцінити, особливо в умовах загального карантину. Саме завдяки 

достатньому рівню розвитку і доступності цифрових технологій, які ургентно 

прийшли на допомогу освітянам усього світу, можна констатувати, що освітня 

система встояла. При цьому освітній простір значно змінився і перетворення 

продовжуватимуться, трансформуючи традиційні моделі організації освітнього 

процесу. Стрімке розширення освітнього простору відбувається шляхом 

залучення інтернет-технологій: від месенджерів, соціальних мереж, вебінарів та 

відео конференцій до LMS. У свою чергу LMS, вони ж Learning management 

systems, вони ж Системи управління навчанням, вони ж Системи дистанційного 

навчання умовно можемо поділити на більш прості, такі що можуть 

задовольнити запити освітнього процесу максимум ЗОШ (наприклад, Google 

Classroom) та розвинені, рівня ЗВО (Moodle, Blackboard тощо).   

 Вищезазначене призводить до створення новітнього освітнього 

середовища, що охоплює як локальний, так і глобальний рівні. Нині є 

актуальною, опублікована у 2009 році стаття М. Пренскі «H. Sapiens Digital: 

From Digital Immigrants and Digital Natives to Digital Wisdom» [4], у якій 

дослідник звернув увагу на нове мислення здобувачів освіти в цифровому 

просторі, зокрема, digital wisdom (цифрова мудрість). Це – особливого роду 
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мудрість, яка передбачає, з одного боку, технологічні навички, які сприяють 

компетентнішому використанню цифрового освітнього простору, з іншого – 

рефлексивні здібності, що дозволяють оцінювати ступінь достовірності, 

безпеки цифрового контенту та комунікативних практик, що виникають в 

мережевому просторі [4]. 

Разом з тим, ми чітко прослідковуємо зміни не лише в організації 

освітнього процесу, але й у взаємовідносинах, взаємодії між здобувачами 

освіти та педагогами. Звичні стилі управління «класом» під час аудиторних 

занять не можуть бути точно репліковані під час дистанційного навчання навіть 

на заняттях, що відбуваються в синхронному режимі, не кажучи вже про ті, що 

проходять асинхронно. Тому ми звернули увагу і почали досліджувати 

фасилітаційний стиль взаємодії між педагогами та здобувачами освіти в умовах 

дистанційного навчання.  

Наші попередні дослідження надають підстави стверджувати, що 

фасилітаційна взаємодія в сучасних умовах – це процес допомоги в опануванні 

знань та навичок, полегшення і посилення продуктивності освіти, навчання і 

виховання, розвиток суб'єктів педагогічної взаємодії шляхом їх стилю 

спілкування і особливостей особистості педагога та здобувача освіти в 

цифровому освітньому просторі [1; 2]. 

Учитель-фасилітатор – педагог, який своєю присутністю і впливом 

полегшує прояв ініціативи, самостійності здобувачів освіти, сприяє процесу їх 

психічного розвитку та забезпечує позитивну міжособистісну взаємодію [3]. 

У 2019-2020 році нами розроблено систему підготовки майбутніх 

учителів гуманітарних спеціальностей до здійснення фасилітаційної взаємодії з 

учнями закладів загальної середньої освіти. Теоретичною основою дослідження 

стала теоретично обґрунтована й розроблена нами концепція. 

На першому етапі дослідження вивчалися особливості сприйняття 

особистості фасилітатора, її перцептивно-комунікативних характеристик, 

поведінки. Респондентам було запропоновано опитувальник, що містив 15 

напіввідкритих і відкритих запитань, а також есе на тему «Педагог-фасилітатор 
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в моєму житті». Вибірка склала понад 500 осіб. Отримані результати дозволили 

створити соціально-психологічний портрет педагога-фасилітатора, образ, що 

сформувався у свідомості респондентів. Найчастіше зустрічаються у відповідях 

та есе висловлювання і характеристики, на основі яких можна уявити педагога, 

що має «приємну зовнішність», «хороше почуттям гумору», «здатність 

зрозуміти почуття і переживання здобувачів освіти, підібрати індивідуальний 

підхід до кожного», «ставитися до учнів з розумінням і повагою», здійснювати 

педагогічну взаємодію «на рівних». Це професіонал у своїй справі, який уміє 

подати досліджуваний матеріал в доступній формі, показати його актуальність 

та зацікавити учнів своїм предметом. 

Другий етап включав в себе пошук і вивчення особистості та діяльності 

працюючих педагогів-фасилітаторів. Дані  дослідження проводилися в школах 

м. Харкова. У дослідженні взяло участь 377 педагогів і учнів. 

Експертами виступали керівники навчальних закладів: директори, 

заступники директорів та учні. Для виявлення фасилітаційної складової 

діяльності педагогів, було розроблено комплекс методик, до яких увійшли: 

стандартизована бесіда, шкала експрес-діагностики, бланк експертної оцінки, 

метод незакінчених пропозицій, особистісні опитувальники, спостереження 

тощо. Результатом проведення другого етапу дослідження стало виділення 

трьох груп педагогів, які умовно отримали назву: педагог-фасилітатор; педагог 

із ситуативним проявом фасилітації; педагог, у якого навички організації 

фасилітаційної взаємодії поки що відсутні. 

Результати дослідження дозволили виділити фасилітацію як професійно 

важливу якість особистості педагога.  

Звичайно, розроблена нами система останнім часом була адаптована в 

цифровий освітній простір і також дала позитивні результати. В процесі 

упровадження  карантинних заходів, серед найбільш ефективних форм 

організації фасилітаційної взаємодії в цифровому освітньому просторі, ми 

визначили такі: діалогові лекції, рефлексивні семінари, інтелектуальні, 

комунікативні, сенситивні тренінги тощо. Варто відзначити ефективність 
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такого простого і знайомого усім інструменту дистанційної комунікації між 

педагогом та здобувачем освіти, як особисті коментарі під виконаним 

завданням, що при грамотному використанні значно допомагають налагодити 

фасилітаційну взаємодію з поколінням Z під час дистанційного навчання.  
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В умовах динамічно мінливого світу, глобальної інформатизації 

суспільства, з неабиякою швидкістю зростають потоки інформації, 

розвиваються технології її обробки та зберігання, реальне життя все більше 

переходить в «цифру». В умовах революційних змін вимагає трансформацію 

система вищої освіти. Цифровізація освітнього простору передбачають широке 

використання комп’ютерного і цифрового інструментарію як потужного засобу 

освітнього процесу. Цифрові технології дозволяють вирішувати завдання з 

різних областей професійної діяльності, сприяючи формуванню 

обчислювального мислення. 

Вперше термін «computational thinking» (обчислювальне мислення) 

використала у 2006 році директорка Інституту даних Колумбійського 

університету Жаннетт Вінг (Jeanette Wing), в своїй роботі вона стверджує, що 

«обчислювальне мислення притаманне для всіх, а не тільки для комп'ютерних 
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цінують свою репутацію та власне «ім’я», мають кодекси академічної 

доброчесності. І не просто мають, а суворо їх дотримуються. В Україні вже 

реалізовано декілька проектів з академічної доброчесності. Є дійсно позитивні 

результати і гарні приклади, проте проблеми плагіату, списування, неетичної 

поведінки в освітній і науковій сферах залишаються дуже актуальними. У 

вирішенні цих проблем замало лише прийняти кодекс, неефективними будуть і 

директиви міністерства, вкрай важливим є зміна мислення всіх учасників 

освітнього процесу, політична воля керівництва навчальних закладів. Для цього 

виховання молоді на засадах академічної доброчесності є пріоритетною 

задачею навчальних закладів всіх рівнів. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
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Одним із чинників розвитку сучасного суспільства є якісна освіта, а 

вчитель постає і об’єктом, і провідником її прогресивних змін [1].  Професійна 

підготовка майбутніх учителів у закладах вищої педагогічної освіти має 

цілеспрямовано сприяти формуванню спільноти педагогічних працівників як 

носіїв знань, культури та суспільних цінностей, які визначатимуть долю 

очікуваної трансформації українського суспільства у напрямку Європейських 

та світових цінностей. 

На фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

накопичено певний досвід імплементації принципів  академічної доброчесності 

до освітнього простору. Так, на факультеті запроваджено інформаційно-

просвітницькі заходи зі студентами та викладачами:  працюють постійно діючі 
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інформаційні стенди, розповсюджуються онлайн-листівки та бюлетені; вимоги 

щодо дотримання академічної доброчесності включено до методичних 

рекомендацій щодо виконання усіх видів студентських наукових робіт тощо.  

Останні роки на регулярній основі відбуваються практично-зорієнтовані заходи 

для студентів та викладачів щодо проблеми академічної доброчесності 

(презентації, семінари, майстер-класи, он-лайн заходи тощо). Зауважимо, що до 

таких заходів активно залучаються співробітники Наукової бібліотеки ХНПУ 

імені Г.С.Сковороди. На особливу увагу заслуговує системна діяльність 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи із для забезпечення 

дотримання принципів академічної доброчесності здобувачами  третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Співробітники фізико-математичного 

факультету проходять  систематичне підвищення кваліфікації з проблеми 

академічної доброчесності у наукових дослідженнях (стажування  на тему 

«Академічна доброчесність: виклики сучасності»  на базі Вищого духовного 

Семінаріуму університету імені С.Вишинського  UKSW (м. Варшава, Польща) 

із отриманням сертифікатів пройшли  Жерновникова О.А., Масич В.В., 

Пономарьова Н.О.,  Проскурня О.І., Простакова Ю.С.; участь у в вебінарі  

«Академічна доброчесність» під час заходів All Digital Week «Знай, умій, 

використовуй!» (із отриманням сертифікату) взяла Трубавіна І.М.; опанували 

онлайн-курс «Академічна доброчесність» (https://courses.ed-era.com/, із 

отриманням сертифікату)  Камінська О.К, Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., 

Пономарьова Н.О.) тощо. На фізико-математичному факультеті здійснюється  

систематична перевірка усіх видів студентських та викладацьких наукових 

робіт на плагіат відповідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

щодо перевірки на плагіат.  Проблематика академічної доброчесності включена 

до змісту навчального матеріалу навчальних дисциплін та тематики науково-

дослідницької роботи студентів та викладачів,  а також до напрямів роботи 

шкільних кафедр фізико-математичного факультету (на базі ХЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 151, Харківської гімназії №83, Дергачівського ліцею №1 імені 

Д.Бакуменка,  Харківської гімназії №46 імені М.В.Ломоносова, Ізюмської ЗОШ 
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І-ІІІ ступенів № 5. Харківського педагогічного ліцею №4, ХЗОШ  І-ІІІ ступенів 

№ 58). Питання та проблеми дотримання академічної доброчесності 

систематично розглядаються на засіданнях Вченої ради фізико-математичного 

факультету та кафедр фізики і кіберфізичних систем, математики, інформатики, 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи (що відображено у протоколах 

засідань підрозділів). 

Отже, за умов постійного включення  проблеми дотримання академічної 

доброчесності  до  публічній площини освітянського простору та за її активної 

розробки система освіти України має змогу подолати кризу академічної  

доброчесності як у закладах вищої освіти, так і у наукових інституціях. 

Література: 

1. Концепція розвитку педагогічної освіти  URL:  https://mon.gov.ua/ua/news/mon-

proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proekt-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti 

(дата звернення: 10.09.2019). 
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