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ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій до науково-дослідницької 

діяльності майбутніх керівників закладів освіти в процесі магістерської 

підготовки, шляхом проведеного анкетування магістрів спеціальності «073 

Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління навчальним 

закладом». Акцентовано увагу на: рівень володіння магістрантами 

основними базовими поняттями і термінами комп’ютерних технологій; 

вмінні застосовувати інформаційно-комунікаційні технології під час 

освітнього процесу, у ході виконання науково-дослідницької діяльності; 

виявленні способів наукової взаємодії з науковим керівником; засобах 

оприлюднення результатів наукових досліджень. Встановлено причини, що 

впливають на уповільнення поширення інформаційно-комунікаційних 

технологій на всі напрями діяльності закладів вищої освіти. 

Ключові слова: майбутній керівник закладу освіти; інформаційно-

комунікаційні технології; анкетування; науково-дослідницька діяльність; 

магістерська підготовка. 

Постановка проблеми. Сучасна реальність стрімко й нездоланно 

рухається до сингулярності, тобто до такого стану об’єктивної реальності, 

яка ототожнюється, синхронізується з цифровою оболонкою реальних подій, 

явищ, об’єктів. Професійне користування сучасними інформаційними 

технологіями, до яких більшість науковців відносить мережеві й комп’ютерні 

технології, сьогодні є одною з пріоритетних вимог до ерудованого й 

технологічно підготовленого фахівця. Передусім вона стосується магістрів, 

які за освітньо-кваліфікаційною характеристикою повинні мати поглиблені 

спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, мати певний досвід їх 
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застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних 

професійних завдань в управлінні закладами освіти. 

На рівні магістратури відбувається не лише синтез отриманих раніше 

знань і їх закріплення, але й існує можливість реалізувати індивідуальну 

освітню траєкторію, що здійснюється за рахунок власної науково-

дослідницької роботи, що проводиться під керівництвом найбільш 

досвідчених викладачів закладів вищої освіти. Враховуючи, що магістерська 

програма навчання орієнтована на підготовку кваліфікованих менеджерів 

управління, які повинні мати високий рівень наукової підготовки, проблема 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес науково-

дослідницької діяльності магістрантів набуває особливого значення [1,  

с. 95]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У сучасній педагогічній 

теорії й практиці застосування різноманітних мережевих, електронних 

педагогічних технологій слід визнати найбільш значимим й вагомим у сенсі 

тематичного діапазону наукових досліджень. 

Так, широко обговорюються питання інформатизації освітнього й 

наукового простору та створення інноваційного інформаційного середовища 

(В. Биков, М. Жалдак, Ю. Жук, Н. Морзе, О. Співаковський та ін.). Окремі 

аспекти проектування мультимедійних засобів навчання, впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у науково-дослідницьку діяльність 

студентів знаходимо в працях І. Башмакова, К. Кречетникова, Е. Полат, 

І. Захарової, І. Мізіна. 

Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування 

професійних компетенцій в певній предметній області знань став об’єктом 

експериментальних досліджень Л. Гуменюк, О. Набоки, Г. Омельяненко, 

І. Сінельник. 

Складний комплекс педагогічних завдань у межах сучасної парадигми 

вищої освіти, в якій поєднуються практично-прагматичні принципи 

організації науково-дослідницької діяльності, залучення майбутніх педагогів 

до участі в теоретичних, прикладних, методичних науково-дослідницьких 

роботах, селективна підтримка обдарованих студентів знайшли своє 

відображення в працях О. Дубасенюк, Л. Сущенко. 

У той же час слід зазначити, що застосування інформаційних 

технологій в управлінні науково-дослідницькою діяльністю майбутніх 

керівників закладів освіти в умовах магістратури стає пріоритетним й 

впливовим дослідницьким напрямом, що розвивається в руслі інтеграції 

сучасної знаннєвої парадигми й інформаційно-комунікаційних ресурсів. 

Вивчення сучасного стану практичного застосування інформаційно-

комунікаційних технологій до науково-дослідницької діяльності майбутніх 

керівників закладів освіти в умовах магістратури, уможливить у перспективі 

аргументувати теоретичні узагальнення стосовно існуючих у науковому 

просторі тенденцій й закономірностей його функціонування. 
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Виклад основного матеріалу. У контексті сучасної парадигми освіти, 

яка визнає пріоритетним напрямом цінність та неповторність розвитку 

кожної особистості в атмосфері творчості та пошуку інноваційних рішень, 

особливої уваги набуває підготовка майбутніх керівників закладів освіти до 

науково-дослідницької діяльності в період навчання в магістратурі. Суттєвим 

та визначальним чинником розроблення і супроводу процесу впровадження 

результатів науково-дослідницької діяльності є застосування засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні цим видом діяльності. 

В структурі наукового пізнання важливий сегмент займає проведення 

емпіричних досліджень, в основі яких лежать окремі факти, знання про 

фізичні об’єкти, явища, тобто знання про певний фрагмент дійсності, які 

одержані дослідницьким шляхом. Для проведення нашого дослідження 

необхідними є знання про сучасний стан практичного застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій до проведення науково-

дослідницької діяльності майбутніх керівників закладів освіти в умовах 

магістратури. Систематизовані, впорядковані емпіричні дані, отримані в 

процесі опрацювання емпіричних фактів, які виступають основою наукового 

узагальнення, уможливлюють побудову релевантної змістової конструкції, 

що різнобічно й повноцінно відображатиме й констатуватиме властиві й 

характерні для об’єкта нашого дослідження, властивості, закономірності й 

тенденції становлення. 

Враховуючи значення науково-дослідницької діяльності у 

професійному становленні майбутніх менеджерів управління засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, недостатній рівень вивчення 

сучасного стану практичного застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій до науково-дослідницької діяльності майбутніх керівників 

закладів освіти, нами обґрунтовано вибір мети дослідження: на основі 

анкетування майбутніх керівників закладів освіти визначити й узагальнити 

сучасний стан практичного застосування ними інформаційно-комунікаційних 

технологій до науково-дослідницької діяльності. 

З огляду на те, що становлення майбутнього керівника закладу освіти 

відбувається головним чином у період професійної підготовки у магістратурі, 

важливою умовою, що сприяє формуванню пізнавальної активності 

студентів, є систематичне науково-обґрунтоване використання оновлених 

варіантів традиційних форм науково-дослідницької роботи. Адже один і той 

самий матеріал можна засвоїти по-різному, в залежності від способу його 

подання, мотивів сприйняття та зацікавленості в ньому. Крім того, 

використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій підвищує 

якість проведеного дослідження та оптимізує процес самого дослідження [2, 

с. 115]. 

Для виявлення та узагальнення проблемних аспектів сучасного стану 

практичного застосування інформаційно-комунікаційних технологій до 

управління науково-дослідницької діяльності майбутніх керівників закладів 
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освіти, нами розроблено анкету для оцінювання рівня володіння 

магістрантами інформаційно-комунікаційними технологіями під час 

здійснення науково-дослідницької діяльності, в якій вміщено двадцять п’ять 

запитань. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту проводився на базі 

Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

Маріупольського державного університету, Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України. У дослідженні взяли участь 136 

респондентів (майбутніх керівників закладів освіти), а саме: Державний 

вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України – 47 респондентів, Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – 28 

респондентів, Маріупольський державний університет – 31 респондент, 

Житомирський державний університет імені Івана Франка – 30 респондентів. 

У змісті анкети згруповано за змістовими та логічними акцентами три 

цільові блоки питань.  

Перший (теоретико-технологічний) поєднує запитання загального 

характеру (основи комп’ютера й базові знання про комп’ютерні технології).  

Другий блок (пошуково-дослідницький) – питання про інформаційно-

комунікаційні технології, можливості їх застосування під час навчального 

процесу, в позааудиторній роботі. 

Третій блок – об’єднує запитання щодо шляхів проведення та форм 

наукової комунікації з керівниками науково-дослідницької діяльності. 

Розглянемо зміст відповідей й кількісні показники, що віддзеркалюють 

пізнавальний й практичний потенціал магістрантів, в яких акцент зроблено 

на самооцінці власних знань й вмінь студентів. 

Для визначення частки респондентів, що брали участь в опитуванні і 

обрали певний варіант відповіді, нами застосовано формулу (1) для 

вирахування відсотку респондентів для кожної позиції (відповіді 

магістранта): 

100(%) 
КРО

КРВ
Р      (1) 

де КРВ  – кількість респондентів, які обрали певну відповідь; 

КРО  – загальна кількість респондентів, які брали участь в опитуванні; 

(%)Р  – відсоток респондентів, які обрали певну відповідь. 

Так, 136 респондентів ствердно відповіли на запитання закритого типу 

про те, скільки часу вони проводять за комп’ютером і проявили впевненість й 

обізнаність у користуванні комп’ютерним обладнанням. Відповіді 

розподілилися так: 14,7% проводять 1-2 години за комп’ютером, 19,1% – 

менше трьох годин, 22,1% респондентів проводять за комп’ютером 3-4 



Електронний фаховий журнал 
«Теорія та методика управління освітою» том 1 (22) (2019) 

 
 

 

години, 44,1% – більше чотирьох годин; переважна більшість студентів 

працюють вдома, 12,5% – в університеті, 1,5% студентів працюють в 

Інтернет-кафе і у знайомих; 5,1% визначають роботу як основне місце для 

роботи за комп’ютером. 

Розподіл відповідей респондентів щодо того, які інформаційно-

комунікаційні технології їм відомі, виглядає наступним чином 

(див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл відповідей майбутніх керівників закладів освіти на запитання 

щодо знань про інформаційно-комунікаційні технології 

Знання про 

інформаційно-

комунікаційні 

технології 

Невідома, 

% 

відома, але 

не 

застосовую, 

% 

відома, 

застосовую, 

але з 

перемінним 

успіхом,  

% 

застосовую 

і маю 

позитивний 

результат, 

% 

1 2 3 4 5 

Робота в текстовому 

редакторі 
– 13,2 39,0 47,8 

Робота з 

електронними 

таблицями 

2,2 26,5 36,0 35,3 

Технологія 

опрацювання даних 
15,4 28,0 36,0 20,6 

Технології 

мультимедіа 
3,7 19,9 36,0 40,4 

Технологія 

керування 
24,2 39,0 25,0 11,8 

Комп’ютерне 

моделювання 
25,0 54,4 14,7 5,9 

Складання програм 

на мовах 

програмування 

47,0 43,4 5,9 3,7 

Електронна скринька 5,2 10,3 36,0 48,5 

Пошук інформації в 

мережі Інтернет 
0,7 7,4 43,4 48,5 

Створення сайту 25,0 45,6 18,4 11,0 

 

Як бачимо з наведених відповідей, більшість позитивних відповідей 

стосується технологій роботи в текстовому редакторі (47,8%), технології 

мультимедіа (40,4%), роботи з електронними таблицями (35,3%); серед 
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мережевих технологій – пошук в мережі Інтернет (48,5%), користування 

електронною скринькою (48,5%), створення сайту (11%). 

Аналіз відповідей незначної частки респондентів дозволив зафіксувати 

знання спеціалізованої частини комп’ютерних й мережевих технологій 

(9,6%). 

Досить значущим фактором у процесі опрацювання анкет майбутніх 

керівників закладів освіти, є відповіді щодо практичного застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі: 39,7% 

респондентів вважають, що їх застосовують під час лекцій, 36,0% – на 

семінарських заняттях, 50,7% – під час самостійної роботи. З цими 

результатами корелюють дані, що стосуються застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в науково-дослідницькій діяльності (поза 

навчальним процесом) – 48,5%; 55,9% студентів підкреслили той факт, що 

інформаційно-комунікаційні технології активно використовують в управлінні 

закладом вищої освіти.  

Крім того, нас цікавило, яким джерелам інформації вони надають 

перевагу під час написання науково-дослідницької роботи, чи вміють 

користуватися пошуком потрібної наукової інформації в різних джерелах. 

Відповіді розподілилися таким чином (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл наукових джерел, яким магістранти надають перевагу в процесі 

науково-дослідницької діяльності 

Джерела інформації 
Респонденти 

(%) 

Мережа Інтернет 48,5 

Традиційні джерела 39 

Інформаційні джерела, рекомендовані науковим керівником 64,7 

Електронні бібліотеки 35,3 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 14,6 

Наукова бібліотека Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
2,1 

Бібліотека Житомирського державного університету імені 

Івана Франка 
4,2 

Електронні колекції бібліотеки Гарвардського університету 2,1 

Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. 

Ольжича 
2,1 

Наукова бібліотека Державного вищого навчального закладу 

«Університет менеджменту освіти» Національної академії 

педагогічних наук України 

4,2 

Бібліотека Харківського гуманітарного університету ім. 

Г. Сковороди 
2,1 

інші бібліотеки закладів вищої освіти 2,1 
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Електронна бібліотека UkrReferat.com 2,1 

Електронна бібліотека України ELibUkr 2,1 

Бібліотека «Все для студента» (twirpx.com) 2,1 

Наукова електронна бібліотека дисертацій disserСat 2,1 

Вікіпедія 4,2 

 

Отримані дані свідчать про готовність магістрантів використовувати 

різні джерела інформації під час навчальної діяльності. Зокрема, більшість 

респондентів користуються джерелами, рекомендованими науковим 

керівником – 64,7%; мережею Інтернет – 48,5%, традиційними джерелами, 

знайденими в бібліотеці користуються 39% магістрів. Майже половина 

магістрів переконані, що сучасні інформаційні технології мають для них 

важливе значення під час організації самостійної підготовки та науково-

дослідницької діяльності, сприяють вільному та швидкому доступу до 

матеріалів з різних дисциплін. Більше половини опитаних користуються 

рекомендованою науковим керівником літературою (64,7%). 

Розподіл результатів щодо вибору інформаційно-комунікаційних 

каналів для проведення консультацій з науковим керівником при написанні 

науково-дослідницької роботи виявив наступні закономірності. Так, 48,5% 

магістрантів обирають електронну скриньку для встановлення наукової 

комунікації; 27,9% орієнтуються на спілкування за допомогою соціальних 

мереж; 33,1% використовують мережеві месенджери (Skype – 11,0%, Viber – 

22,1%) (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Розподіл відповідей щодо вибору інформаційно-комунікаційних 

каналів для консультацій з науковим керівником 

 

Аналіз результатів анкетування дав можливість встановити причини, 

що впливають на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальний процес. На це запитання студенти відповіли наступним чином: 

67,6% вважають головною причиною недостатність комп’ютерів; 41,9% – 

вважають малі потужності обладнання важливим чинником стримування 

інформаційно-комунікаційних технологій; 21,3% вважають головною 

48,5
27,9

11

22,1

Електроона скринька

Соціальні мережі

Skype

Viber
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причиною відсутність доступу до Інтернету; 25 % магістрантів акцентують 

увагу на відсутності та матеріальних стимулів (рис. 2). 

 
Рис. 2. Розподіл відповідей щодо причин, які стримують впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес 

 

Отже, більшість респондентів усвідомлюють й позиціонують 

необхідність застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчальному процесі, у процесі проведення власне науково-дослідницької 

роботи, в самостійній роботі, при встановленні наукової комунікації з 

науковим керівником, під час оприлюднення результатів наукової роботи. 

Враховуючи результати анкетування, можна стверджувати, що значний 

відсоток майбутніх менеджерів управління мають достатню теоретичну 

підготовку в базових термінах і похідних поняттях інформаційного 

спрямування, орієнтуються, яким чином можна зберігати результати 

наукових досліджень. У той жде час слід відмітити, незначний (на рівні 

статистичної погрішності) відсоток магістрантів, які професійно 

застосовують спеціалізовані мережеві освітні й наукові платформи. Із 

загальної кількості опитаних менша половина використовують традиційні й 

електронні джерела для написання науково-дослідницької роботи.  

Встановлюючи основні шляхи і засоби інформаційно-комунікаційних 

технологій у науково-дослідницькій діяльності магістрантів, ми виявили такі 

негативні явища: при досить високій обізнаності і застосуванні 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, під час 

самостійної роботи, слід констатувати, лише трохи менше половини 

респондентів, які ефективно використовують інформаційно-комунікаційні 

технології в науково-дослідницькій діяльності; відсутність єдності 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 

процесі і під час виконання завдань науково-дослідницької роботи в 

позааудиторній діяльності; застосування магістрантами інформаційно-

комунікаційних технологій більшою мірою носить декларативний характер, 

тобто не актуалізується на діяльнісному рівні. 

67,6
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21,3
25

недостатньо комп'ютерів
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немає доступу до мережі Internet
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Перспективи подальших досліджень. У подальшому плануємо 

продовжити наукові розвідки для розроблення структури й змісту моделі 

управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів 

освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій в умовах 

магістратури. 
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Abstract. The article analyzes the current state of information and 

communication technologies application to the research activities of future heads 

of educational institutions in the process of master's training, by conducting a 

survey of masters specializing in "073 Management", educational and professional 

program "Management of Educational Institution". Emphasis is placed on: 

students' level of mastering basic concepts and terms of computer technology; 

ability to apply information and communication technologies during the 

educational process, and implementation of research activities; identifying ways of 

scientific interaction with the scientific supervisor; means of publicizing the results 

of scientific research. The paper indicates the reasons that influence the slowdown 

in the spread of information and communication technologies in all areas of 

activity of higher education institutions. 

Keywords: future head of educational institution; information-

communication technologies; questionnaire; Master training. 
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Аннотация. В статье проанализировано современное состояние 

применения информационно-коммуникационных технологий в научно-

исследовательской деятельности будущих руководителей учебных заведений 

в процессе магистерской подготовки, путем проведенного анкетирования 

магистров специальности «073 Менеджмент» образовательно-

профессиональной программы «Управление учебным заведением». 

Акцентировано внимание на: уровень владения магистрантами основными 

базовыми понятиями и терминами компьютерных технологий; умении 

применять информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе, в ходе выполнения научно-исследовательской 

деятельности; выявлении способов научного взаимодействия с научным 

руководителем; средствах обнародования результатов научных 

исследований. Установлены причины, влияющие на замедление 

распространения информационно-коммуникационных технологий на все 

направления деятельности заведений высшего образования. 

Ключевые слова: будущий руководитель учебного заведения; 

информационно-коммуникационные технологии; анкетирование; научно-

исследовательская деятельность; магистерская подготовка. 
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