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Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Монастирська Х. Р. Цифровізація навчального процесу:  
погляд студентів

Мета статті – дослідити погляд студентів на процес цифровізації освітнього процесу, осмислити наслідки цифровізації, визначити її можли-
вості в сучасних умовах, а також довести необхідність її використання для розвитку особистості та набуття професійних компетентностей. 
У вітчизняних вишах усіх форм навчання цифровізація носить скоріше примусовий, аніж зважений і добровільний характер. Якщо порівняти з 
європейськими колегами, то в Україні диджиталізація є вимушеним, тимчасовим кроком в умовах протидії поширенню пандемії коронавірусу 
COVID-19. Але, з огляду на непередбаченість пандемії, може виникнути потреба в цифровізації освітнього процесу протягом тривалого періоду. 
Тому, на нашу думку, необхідно виявити напрями покращення онлайн-навчання в закладах вищої освіти. Студенти зіткнулися з особливостями 
організації навчального процесу в онлайн-режимі, зокрема з: необхідністю самостійно розподіляти час; цифровим форматом спілкування з одно-
групниками; індивідуальним виконанням не тільки самостійних робіт, а й завдань на семінарських заняттях; відсутністю достатніх цифрових 
компетенцій у викладачів тощо. Водночас онлайн-режим навчання генерує у студентів розвиток високої самодисципліни для раціонального роз-
поділу навчального часу на вивчення лекційного матеріалу та підготовку індивідуальних й інших видів робіт; самоконтролю за своєчасним ви-
конанням базових гімнастичних вправ у міжпарних періодах; а також саморозвиток і самоосвіту, тобто появу можливості онлайн-відвідування 
додаткових вебінарів /тренінгів/лекцій тощо. Тобто на другому етапі цифровізації навчального процесу, після адаптації до його особливостей, 
легше відчути потенціал позитивних можливостей для учасників. Проте не можна завершувати пошук напрямів оптимізації онлайн-навчання, 
які, наприклад, пов’язані з психоемоційними, фізіологічними негативними змінами в здоров’ї, забезпеченням високої якості освітнього процесу, 
рівномірністю навчального навантаження протягом робочих періодів тощо.
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Shchetinina L. V., Rudakova S. H., Danylevych N. S., Monastyrska K. R. Digitalization of the Educational Process: The Views of Students
The article is aimed at exploring the students’ views of the process of digitalization of the educational process, comprehending the consequences of digitaliza-
tion, defining its capabilities in modern conditions, as well as proving the need for its use for the development of the individual and the acquisition of profes-
sional competencies. In domestic higher institutions of all forms of education, digitalization is rather forced than weighted and voluntary in nature. Compared to 
european colleagues, digitalization in Ukraine is but a forced, temporary step in counteracting the spread of the COVID-19 pandemic. But, given the unforeseen-
ness of the pandemic, it may be necessary to digitalize the educational process over a long period. Therefore, in our opinion, it is necessary to identify directions 
for improving online learning in higher education institutions. Students are faced with the peculiarities of organizing the educational process online, in particu-
lar: the need to independently allocate time; digital format of communication with classmates; individual performance of not only independent work, but also 
tasks at seminar classes; lack of sufficient digital competencies among teachers, etc. At the same time, the online training regime generates in the students the 
development of high self-discipline for the rational distribution of educational time for the study of lecture material and the preparation of individual and other 
types of work; self-control over the timely performance of basic gymnastic exercises in the periods between double classes; as well as self-development and self-
education, that is, the possibility of online visits to additional webinars / trainings / lectures, etc. That is, at the second stage of digitalization of the educational 
process, after adapting to its features, it is easier to feel the potential of positive opportunities for participants. However, it is impossible to complete the search 
for directions of the online learning optimization, which, for example, are associated with psycho-emotional, physiological negative changes in health, ensuring 
high quality of the educational process, uniform educational load during working periods, etc.
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Усі зміни, які відбуваються в суспільстві, відо-
бражаються в освітньому процесі. Традиційне 
навчання з цифровими технологіями – це не 

тренд, а вимога часу. Цифровізація навчання дозво-
ляє збільшити віртуальну мобільність студентів. За-
стосування сучасних технологій в освіті має відігра-
вати важливу роль у створенні необхідних умов для 
саморозвитку студентів, активізації творчих здібнос-
тей, формування необхідних компетентностей. Циф-
ровізація освітнього процесу закладів вищої освіти 
забезпечить розвиток будь-яких сфер людської ді-
яльності, незалежно від профілю навчання, та спри-
ятиме соціально-економічному зростанню.

Дослідженню різноманітних тенденцій і на-
прямів упровадження цифровізації в освітній процес 
присвячено роботи багатьох науковців, а саме: Ло-
пушняк Г. С. [1], Криворучко О. В. [2], Кучерак І. В. [3], 
Тимофєєва І. Б., Нетреби М. М. [4]. Але погляд усіх 
учасників освітнього процесу потребує проведення 
аналізу застосування цифрових технологій у повсяк-
денному використанні, що дасть можливість реалізу-
вати дидактичні принципи навчання для успішного 
оволодіння знаннями здобувачами вищої освіти.

Мета статті – дослідити погляд студентів на 
процес цифровізації освітнього процесу, осмислюва-
ти його наслідки, визначити можливості цифровіза-
ції в сучасних умовах, а також довести необхідність 
її використання для розвитку особистості та набуття 
професійних компетентностей.

Система освіти, застосовуючи нові технологіч-
ні інструменти та необмежені інформаційні ресурси, 
повинна навчитися ефективно їх впроваджувати в 
освітній процес. Практика онлайн-курсів і змішано-
го навчання створює поле безмежних освітніх мож-
ливостей, що орієнтує на якість освіти для кожної 
людини, незалежно від місця проживання, умінь, але 
відповідно до її інтересів і можливостей [7].

У вітчизняних вишах усіх форм навчання циф-
ровізація носить скоріше примусовий, аніж зважений 
і добровільний характер. Порівняно з практикою єв-
ропейських колег цифровізація в Україні є вимуше-
ним, тимчасовим кроком в умовах протидії поширен-
ню пандемії коронавірусу COVID-19. Але, з огляду 
на непередбачуваність пандемії, може виникнути 
потреба в цифровізації освітнього процесу протягом 
тривалого періоду. Тому, на нашу думку, необхідно 
виявити напрями покращення онлайн-навчання в за-
кладах вищої освіти.

Для багатьох студентів і викладачів швидкість 
повної цифровізації навчального процесу викликала 
як деструктивні, так і конструктивні зміни в освітній 
діяльності її учасників (рис. 1). 

0% 13%
7%

27%
53%

Так
Скоріше так, ніж ні
Важко визначитися
Скоріше ні, ніж так
Ні

Рис. 1. Розподіл відповідей на питання «Чи важко Вам 
було перелаштуватися на онлайн-навчання?»

За напрямком змін в освітній діяльності можна 
умовно виділити два напрямки: прокрастинативний 
(навчальний та особистий режими зміщені, продук-
тивність пропорційно зменшується, а депресивний 
рівень, відповідно, підвищується); активний (дані 
умови підштовхнули до тенденційного розвитку, під-
вищення якості праці та вмотивованості навчання). 
На рис. 1 видно, що для переважної чисельності рес-
пондентів перехід на онлайн-навчання не викликав 
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труднощів. Тільки 13% респондентів вказали, що було 
складно переорієнтуватися на онлайн-навчання. 

Для формування звички необхідно не менше 21 
дня та більше (залежно від рівня складності). До ви-
никнення необхідності в повній диджиталізації освіт-
нього процесу її використовували, наприклад, як до-
даткове навчання на іноземних платформах (семіна-
ри, лекції, тренінги), форму дистанційного навчання 
в закладах вищої освіти, форму спілкування в рамках 
співпраці з іноземним партнерами тощо. Для біль-
шості учасників освітнього процесу звичною фор-
мою були лекційні, семінарські заняття, а також інші 
навчальні активності в офлайн-режимі. Тому повна 
цифровізація освітнього процесу внаслідок пандемії 
коронавірусу COVID-19 проводилася в «авральному 
режимі», мала свої особливості та проблеми.

Викладачі зіткнулися з особливостями органі-
зації навчального процесу в онлайн-режимі, 
зокрема з підготовкою та перевіркою практич-

них завдань, налаштуваннями Zoom-конференцій, 
поясненням теоретичного матеріалу та кількісних 
розрахунків тощо. Окрім цього, кількість робіт, 
які потребували постійної перевірки, підвищували 
(умовно) тривалість робочого дня викладача на 2–3 
години мінімум, не кажучи про його наукову роботу 
та особистий час.

Викладачі майже зовсім не були підготовлені до 
викладання в онлайн-режимі – у них не було відео-
записів лекцій, які є досить поширеною практикою 
в Європі та розміщуються на одній платформі (для 
кожного університету створюється свій окремий об-
ліковий запис на платформах ZEUS/ILIAS), що зна-
чно полегшує роботу викладачів та самонавчання 
студентів. Щодо технічних аспектів, то у викладачів 
виникали труднощі з обранням онлайн-платформи 
(Zoom, Moodle, Google Meet та інші), які відрізняють-
ся інтерфейсом, технічними можливостями та вартіс-
тю. Онлайн-навчання потребує від педагога вільного 
володіння цифровим освітнім середовищем. З огляду 
на це, перспективним завданням усіх вишів є підви-
щення кваліфікації педагогів щодо цифрової грамот-
ності, орієнтованої не лише на розробку курсів, а й 
на застосування цифрового середовища в освітньому 
процесі. Цифрове середовище вимагає від викладачів 
іншої ментальності, картини світу, більш досконалих 
способів і форм роботи зі студентами [8].

У студентів, як учасників освітнього процесу, 
теж виникали труднощі з онлайн-навчанням (рис. 2), 
які вплинули на якість навчання. Обсяги матеріа-
лів для самостійного вивчення не були адаптовані 
до онлайн-навчання, кількість постійних домашніх 
завдань була непомірною, не беручи до уваги на-
писання курсових та інших науково-дослідницьких 
робіт. Майже 20% студентів зазначили, що їм важко 
визначитися щодо відповідності цифровізації їх очі-
куванням. І це в умовах, коли всі студенти належать 

до покоління digital natives, вони демонструють на-
багато більшу схильність до застосування нових тех-
нологій у своєму повсякденному житті. Особливо 
коли справа стосується ІТ та Інтернет-технологій, 
а також їх застосування не лише у професійній сфері, 
але й для соціалізації та комунікації [5; 6]. Однак хо-
тілося б звернути увагу на труднощі, що виникають у 
першокурсників, адже це саме ті студенти, котрі ще 
не ознайомлені з університетським життям та органі-
зацією навчального процесу. Для них важко осмисли-
ти такі поняття, як: «курсова робота», «індивідуальне 
завдання» , «заліковий предмет» та ін. 
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Скоріше відповідає, 
ніж не відповідає 
Важко визначитися

Скоріше не відповідає, 
ніж відповідає

Не відповідає

Рис. 2. Розподіл відповідей на питання «Чи відповідає 
організація онлайн-навчання Вашим очікуванням?»

Цікавими результатами опитування є відповіді 
респондентів про відповідність цифровізації 
навчального процесу їх вимогам. Якщо у від-

повідях про його відповідність очікуванням відсутні 
негативні відповіді, то у відповідях про його відпо-
відність вимогам 7% респондентів надали негативні 
відповіді (рис. 3). Отже, такі розбіжності у відповідях 
свідчать про необхідність вдосконалення практики 
онлайн-навчання в закладах вищої освіти.
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Скоріше відповідає, 
ніж не відповідає
Важко визначитися

Скоріше не відповідає, 
ніж відповідає 
Не відповідає

Рис. 3. Розподіл відповідей на питання «У «першу 
хвилю» карантину (березень – червень) організація 
навчального процесу відповідала Вашим вимогам?»

Звісно, дистанційна форма оптимізує всі про-
цеси, раціоналізує час (добирання безпосередньо до 
навчального корпусу), однак при цьому втрачаються 
переваги традиційної форми навчання (рис. 4).

 За результатами опитування 60% респондентів 
обрали б онлайн-навчання в безпандемійних умовах. 
На нашу думку, це свідчить про бажання поєднувати 
навчання з роботою. Водночас значним є відсоток 
респондентів, які обрали б традиційне навчання. Тра-
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диційний формат навчання дає можливість відкрито-
го діалогу, простіше почути один одного та висловити 
власну думку (що не завжди можливо в онлайн-фор-
маті), адже відбувається накладання одного голосу на 
інший, що ускладнює визначення об’єкта мовлення,  
і як результат – неможливість досягти консенсусу та 
попрацювати в команді (безпосереднє «живе» спіл-
кування, відточування навичок соціальної поведінки 
та взаємодії). Тобто є потенціал розвитку онлайн-на-
вчання в закладах вищої освіти, і необхідно врахову-
вати наявність адаптаційного періоду імплементації 
цієї форми навчання.

змін у цифровізації навчального процесу в закладі. 
Тобто адміністрація вищого навчального закладу на 
першому етапі цифровізації освітнього процесу від-
носно швидко приймала оперативні рішення. Також 
соціально відповідальною виявилася поведінка ви-
кладачів, які, незважаючи на відсутність цифрового 
формату навчальних матеріалів, витрачали час на 
його підготовку. 

Цифровізація навчального процесу зумовлює, 
як правило, підвищення психоемоційного 
напруження (рис. 6). Про це вказали 43% рес-

пондентів. Така ж частка респондентів не відчули не-
гативних психоемоційних станів. Це свідчить про те, 
що для 43% респондентів онлайн-навчання «вписа-
лося» у звичний режим використання комп’ютера та 
інших технічних засобів. Але значним є відсоток сту-
дентів, які виявилися не пристосованими до онлайн-
режиму, особливо на першому етапі цифровізації на-
вчального процесу.

33%

27%
6%

7%

27%

Так 

Скоріше так, ніж ні

Важко визначитися

Скоріше ні, ніж так

Ні

Рис. 4. Розподіл відповідей на питання  
«Чи надали б Ви перевагу онлайн-навчанню  

в «безпандемійних» умовах?»

Перший етап цифровізації навчального про-
цесу, на нашу думку, має відрізнятися від 
наступного її етапу, оскільки враховуватиме 

наявні на першому етапі прорахунки, базуватися на 
досвіді, а також враховуватиме непередбачуваність 
пандемії коронавірусу COVID-19.

Другий етап диджиталізції освітнього процесу 
почався приблизно з вересня 2020 р. і триває досі. 
Цей етап базувався на партнерських відносинах між 
викладачем і студентом, їх соціальній відповідаль-
ності, «студентоцентризмі» (рис. 5). Усі посилання 
на відеоконференції надходять вчасно, враховується 
трудомісткість виконання завдань, уже відсутнє по-
стійне психоемоційне та фізіологічне цифрове висна-
ження. Однак про покращення цифровізації навчаль-
ного процесу вказали лише 21% респондентів. Така 
ситуація пояснюється відсутністю значних відчутних 

14%
7%

22%
21%

36%

Так, відчув

Скоріше відчув, 
ніж не відчув

Важко визначитися

Скоріше не відчув, 
ніж відчув

Ні, не відчув

Рис. 5. Розподіл відповідей на питання «Чи відчули Ви 
під час «другої хвилі» (вересень 2020 р. – …)  

в організації онлайн-навчання суттєве покращення?»

22%

21%
14%7%

36%

Так, відчував

Скоріше відчував, 
ніж не відчував 

Важко визначитися

Скоріше не відчував, 
ніж відчував

Ні, не відчував

Рис. 6. Розподіл відповідей на питання «Чи відчували 
Ви психологічні (апатія, стрес, депресія, емоційне 

вигорання) зміни після завершення онлайн-занять 
(березень – червень)?»

Вирішення організаційних проблем цифрові-
зації навчального процесу зменшило психоемоційне 
навантаження як на студентів, так і на викладачів. 
Однак тривалість роботи за комп’ютером або іншими 
технічними пристроями, як правило, залишилася без 
змін. Це викликає деструктивні фізіологічні пробле-
ми, зокрема: остеохондроз, короткозорість, карпаль-
ний тунельний синдром, синдром сухого ока та ін. 
(рис. 7). Уникнути негативного впливу цифровізації 
навчального процесу на фізіологічний стан студентів 
можна завдяки самосвідомості студентів. Студенти 
повинні розуміти важливість зміни видів діяльності 
протягом доби, встановлення постійного часу для 
сну, фізичної активності, прогулянок на свіжому по-
вітрі тощо. Тобто участь навчального закладу в забез-
печенні фізичного здоров’я студентів та викладачів 
буде проявлятися в їх інформуванні або наданні ре-
комендації щодо збереження фізичного здоров’я.

Однак онлайн-режим навчання генерує роз-
виток високої самодисципліни для раціонального 
розподілу навчального часу на вивчення лекційного 
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матеріалу та підготовку індивідуальних та інших ви-
дів робіт; самоконтролю за своєчасним виконанням 
базових гімнастичних вправ у міжпарних періодах; 
саморозвитку та самоосвіти як можливості онлайн-
відвідування додаткових вебінарів/тренінгів/лекцій 
тощо. Тобто на другому етапі цифровізації навчаль-
ного процесу, після адаптації до його особливостей, 
легше відчути потенціал позитивних можливостей 
для учасників навчального процесу. Втім, не можна 
завершувати пошук напрямів оптимізації онлайн-на-
вчання, які, наприклад, пов’язані з психоемоційни-
ми, фізіологічними негативними змінами у здоров’ї, 
із забезпеченням високої якості освітнього процесу, 
рівномірністю навчального навантаження протягом 
робочих періодів тощо.                    
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