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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Соціально-економічні перетворення, 
що відбуваються в Україні, процеси глобалізації та інтеграції світової 
спільноти, рух нашої держави до європейського освітнього середовища 
зумовлюють необхідність модернізації системи вищої освіти на засадах 
інформатизації, зокрема підвищення ефективності науково-дослідницької 
діяльності студентів шляхом широкого впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Суспільство потребує компетентних фахівців, які поєднують 
фундаментальні знання й ґрунтовну практичну підготовку, здатні раціонально 
діяти в складних, непередбачуваних ситуаціях певної сфери життєдіяльності 
людини. Для цього вища освіта має максимально враховувати тенденції 
розвитку сучасного суспільства, тісно інтегруватися з наукою та виробничою 
сферою. Завдання вищої освіти в цих умовах – забезпечити підготовку молоді 
до сучасного ринку праці, орієнтуватися на потреби провідних установ та 
підприємств, гарантувати випускникам конкурентоспроможність отриманої 
кваліфікації, з одного боку, та набуття якостей професійної мобільності шляхом 
педагогічно виваженого, доцільного використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій – з іншого. Це передбачає переосмислення 
структури і змісту навчання в закладах вищої освіти (ЗВО), використання 
новітніх форм організації й методів навчання, передусім у підготовці майбутніх 
учителів. 

Процеси глобалізації та інформатизації, які характеризують розвиток 
сучасного суспільства, запровадження цифрових технологій на всіх рівнях 
освіти суттєво змінюють вимоги до професійної підготовки педагогічних і 
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема магістрів і докторів 
філософії в галузі освіти. Формування компетентних фахівців, які вільно 
орієнтуються в інформаційному просторі сучасної освіти, на високому рівні 
володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, використовують їх у 
навчанні, професійній діяльності, під час проведення науково-педагогічних 
досліджень, є одним із нагальних завдань вищої освіти. 

У сучасній науково-педагогічній літературі репрезентовано численні 
праці, які створюють теоретико-методологічне підґрунтя для розв’язання 
проблеми інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень 
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти. 

Теоретичні засади становлення інформаційного суспільства як феномену 
сучасності досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Д. Белл 
(D. Bell), Д. Дюжев, Н. Кириллова, Н. Луман (N. Luhmann), М. Мак-Люен 
(M. McLuhan), В. Степанов, Е. Тоффлер (A. Toffler), А. Турен (A. Touraine), 
Ю. Хабермас (J. Habermas), М. Хоркхаймер (M. Horkheimer), В. Шейко та ін. 

Проблеми інформатизації освіти перебувають у центрі уваги педагогічної 
науки, про що свідчать численні концептуальні та світоглядні дослідження 
зарубіжних (К. Ала-Мутка (K. Ala-Mutka), Д. Белшоу (D. Belshaw), Д. Бойд 
(D. Boyd), М. Варшавер (M. Warschauer), Р. Вуорікарі (R. Vuorikari), П. Глістер 
(P. Gilster), С. Карретеро (S. Carretero), Д. Кларк (D. Clark), С. Лівінгстон 
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(S. Livingstone), П. Мелл (P. Mell), В. Панчолі (V. Pancholi), В. Пурніма 
(V. Purnima), Дж. Романі (J. Romani), К. Скотт (C. Scott), Дж. Стоммел 
(J. Stommel), О. Феррарі (A. Ferrari) та ін.) і вітчизняних (В. Биков, Р. Гуревич, 
M. Жалдак, А. Коломієць, В. Лапінський, Ю. Машбиць, Н. Морзе, О. Овчарук, 
Л. Панченко, С. Семеріков, О. Спірін та ін.) науковців. 

Ґрунтовні розвідки присвячено вивченню ІКТ у процесі професійної 
освіти (Л. Гаврілова, P. Гуревич, Г. Дегтярьова, М. Кадемія, Л. Пєтухова, 
C. Семеріков, І. Хижняк та ін.) та їх упровадженню в освітній процес вищої 
школи (К. Власенко, В. Ковальчук, А. Коломієць, В. Кухаренко, Г. Лаврентьєва, 
С. Литвинова, О. Меняйленко, О. Муковіз, Ю. Рамський, М. Шишкіна та ін.). 

У сучасному науковому дискурсі започатковано осмислення такої 
важливої проблеми як інформаційно-комунікаційна підтримка наукових 
досліджень у галузі педагогічних наук (В. Биков, С. Іванова, М. Лещенко, 
Л. Лупаренко, О. Спірін, А. Яцишин, Т. Бейтс (T. Bates), Дж. Вугт (J. Voogt), 
Л. Роджерс (L. Rogers), Дж. Романі (J. Romani), М. Сімонсон (M. Simonson), 
К. Скотт (С. Scott), Дж. Твідл (J. Twidle) та ін.). 

Теоретичним підґрунтям дослідження означеної проблеми є: 
загальнонаукові засади педагогічної підтримки як компонента гуманістичної 
педагогіки в межах міждисциплінарного підходу (О. Асмолов, І. Бех, О. Газман, 
К. Роджерс, С. Подмазін, І. Якіманська, Є. Ямбург та ін.); різні аспекти 
спілкування та формування міжособистісної комунікації (Б. Ананьєв, 
Г. Андреєва, М. Бахтін, В. Біблер, О. Бодальов, Г. Васянович, Н. Волкова, 
О. Леонтьєв, Б. Ломов, М. Обозов, І. Риданова та ін.); формування 
комунікативних компетентностей (О. Бодальов, С. Ніколаєва, Г. Хорошавіна та 
ін.) та комунікативних здібностей студентів (І. Архіпова, О. Овчиннікова, 
К. Платонов та ін.); організація науково-дослідної роботи в закладах вищої 
освіти (О. Адаменко, О. Микитюк, Г. Кловак, Е. Панасенко, В. Прошкін та ін.); 
розвиток дослідницької культури, дослідницьких компетентностей (Л. Бурчак, 
П. Горкуненко, І. Луценко, О. Рогозіна, Л. Султанова, М. Фалько та ін.). 

Науковці засвідчують, що використання ІКТ для підтримки розвитку й 
посилення ефективності наукової діяльності є характерною рисою української 
педагогічної науки в руслі загальносвітових тенденцій, оскільки в останні роки 
з’явилася низка державних документів, що становлять нормативно-правове 
забезпечення й підтримку освіти в інформаційному суспільстві. Серед них: 
Закони України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007 – 2015 роки”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про 
вищу освіту”, „Про освіту”; Указ Президента України „Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”; Розпорядження Кабінету 
Міністрів України „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного 
суспільства в Україні”; „Положення про електронні освітні ресурси”, 
„Положення про дистанційне навчання”; проект „Цифрова адженда України – 
2020”, Концепція Нової української школи та ін. Поняттєвий апарат сучасної 
науки збагатився терміном „цифрова наука” (Digital Science), який відображає 
процеси інтеграції науки та ІКТ. 
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Окрім того, значно збільшилася кількість досліджень, друкованих та 

електронних джерел наукових ресурсів, на сторінках яких іде активний обмін 
досвідом формування інформаційно-комунікаційної компетентності науково-
педагогічних працівників закладів вищої освіти, використання ІКТ для 
підтримки освітнього процесу та наукової діяльності магістрів і докторів 
філософії. Відзначимо розпочате усвідомлення вказаних аспектів у студіях 
О. Буйницької, Л. Варченко-Троценко, О. Воронкіна, С. Іванової, А. Кочаряна, 
А. Манако, Н. Морзе, О. Спіріна та ін. 

Отже, проблема науково-теоретичного обґрунтування та розроблення 
системи інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень 
здобувачів ступенів вищої освіти „Магістр” і „Доктор філософії” в галузі 
освіти, що враховує сучасні вимоги суспільства до розвитку ІК-компетентності 
майбутніх науковців, а також їхні нагальні професійні потреби й інтереси, є 
недостатньо вирішеною. 

Вивчення сучасних вимог до науково-дослідницької діяльності майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галузі освіти, аналіз можливостей 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у наукових 
дослідженнях дали змогу виявити низку суперечностей між: 

 стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та 
неготовністю здобувачів ступенів вищої освіти „Магістр” та „Доктор 
філософії” в галузі освіти до їх використання в науково-дослідницькій 
діяльності; 

 розширенням можливостей використання сучасних ІКТ, зокрема 
хмаро зорієнтованих технологій, і недостатньою розробленістю методичного 
забезпечення щодо їх застосування майбутніми магістрами й докторами 
філософії в галузі освіти в умовах освітнього процесу та науково-дослідницької 
діяльності; 

 необхідністю розвитку ІК-компетентності майбутніх магістрів та 
докторів філософії в галузі освіти як одного із ключових компонентів їхньої 
інтегральної компетентності та відсутністю науково обґрунтованих підходів 
щодо створення цілісної системи формування цієї компетентності; 

 тенденціями розвитку інформаційно-освітнього середовища системи 
вищої освіти України та нерозробленістю підходів до комплексного 
використання ІК-підтримки наукових досліджень магістрів і докторів філософії 
в педагогічних закладах вищої освіти, критеріїв ефективності цієї підтримки, 
оцінювання результативності та соціально-педагогічного впливу процесів 
інформатизації на ефективність науково-дослідної роботи майбутніх науковців-
педагогів; 

 реформуванням системи вищої освіти під впливом суттєвих 
суспільних інновацій, активним розробленням електронних освітніх і наукових 
ресурсів для вищої педагогічної школи та відсутністю ґрунтовних наукових 
розвідок щодо теорії й практики навчання майбутніх магістрів та докторів 
філософії в галузі освіти застосовувати ІКТ під час науково-дослідницької 
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діяльності з метою ефективної наукової комунікації, професійного 
саморозвитку й самоосвіти. 

Необхідність розв’язання виявлених суперечностей, потреба в пошуку 
шляхів, умов, моделей і методів використання інформаційно-комунікаційних 
технологій під час організації і проведення наукового пошуку майбутніх 
освітян-науковців зумовили вибір теми дослідження – „Система 
інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх 
магістрів і докторів філософії в галузі освіти”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 
теорії і практики початкової освіти в межах комплексної теми дослідження 
„Професіоналізм педагога: теоретичні і методичні аспекти” (номер державної 
реєстрації – 0115U003313), а також комплексної програми науково-дослідної 
роботи кафедри педагогіки вищої школи „Гуманізація навчально-виховного 
процесу у вищій школі” (номер державної реєстрації – 0114U001251) ДВНЗ 
„Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ). 

Тему дисертаційної роботи затверджено Вченою радою ДВНЗ 
„Донбаський державний педагогічний університет” (протокол № 10 від 
29 червня 2017 р.). 

Об’єкт дослідження – використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у науково-дослідницькій діяльності майбутніх магістрів і докторів 
філософії в галузі освіти. 

Предмет дослідження – теоретико-методологічні засади розробки та 
впровадження системи інформаційно-комунікаційної підтримки наукових 
досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти. 

Мета дослідження полягає в розробленні, науковому обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці ефективності системи інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів 
філософії в галузі освіти. 

У процесі розв’язання поставленої проблеми відповідно до мети, 
предмета та концептуальних положень сформульовано такі завдання 
дослідження: 

1. Обґрунтувати теоретико-методологічні засади проблеми дослідження 
та визначити його поняттєво-категоріальний апарат. 

2. Розкрити особливості змісту, форм та методів науково-дослідницької 
діяльності здобувачів ступенів „Магістр” і „Доктор філософії” в галузі освіти на 
сучасному етапі її реформування з урахуванням вимог сучасного 
інформаційного суспільства. 

3. Проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід інформаційно-
комунікаційної підтримки науково-педагогічних досліджень та визначити 
сутність і структуру поняття інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх магістрів та докторів філософії. 

4. Дослідити сучасний стан застосування засобів інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень у галузі педагогічних наук на 
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основі розроблених критеріїв і показників вимірювання науково-
дослідницького компонента ІК-компетентності магістрів та докторів філософії. 

5. Змоделювати систему ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх 
магістрів і докторів філософії в галузі освіти, визначити форми й методи її 
ефективної реалізації. 

6. Розробити навчально-методичне забезпечення системи інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів 
філософії в галузі освіти. 

7. Схарактеризувати етапи впровадження розробленої системи 
інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень здобувачів 
вищої освіти другого та третього рівнів в умовах сучасного ЗВО. 

8. Експериментально перевірити ефективність системи ІК-підтримки 
наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії освітньої галузі 
та проаналізувати результати її впровадження. 

Концепція дослідження полягає в оновленні підходів та вимог до 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі, що 
зумовлено процесами реформування системи освіти України, її входженням до 
європейського освітнього простору, впливом освітніх інновацій ХХІ ст. та 
вимогами інформаційного суспільства. Вагоме значення при цьому 
перебирають на себе засоби інформаційно-комунікаційної підтримки науково-
дослідницької діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти другого 
(магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів. 

Основні концептуальні положення визначають стратегію й тактику 
розробки наукової проблеми інформаційно-комунікаційної підтримки науково-
дослідницької діяльності майбутніх педагогів-науковців, що ґрунтуються на 
методологічному, теоретичному й практичному концептах. 

Методологічний концепт визначає превалювання системного, 
компетентнісного, особистісного, діяльнісного, інформаційного, 
акмеологічного, праксеологічного підходів, їхній взаємозв’язок і взаємодію в 
процесі використання засобів ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх 
викладачів-науковців. Основні ідеї, що утворили підґрунтя для моделювання 
системи, зумовлені стратегічними положеннями розвитку інформаційного 
суспільства в Україні, зокрема повномасштабним входженням країни до 
глобального інформаційного простору, упровадженням новітніх ІКТ у всі 
сфери суспільного життя, підтримкою наукових досліджень та інновацій, 
пов’язаних із використанням ІКТ тощо. 

Теоретичний концепт дослідження забезпечено положеннями провідних 
педагогічних теорій, що уможливило визначення ключових дефініцій, 
розуміння проблеми дослідження, проведення аналізу фактів і явищ, на основі 
якого сформульовано визначення поняття інформаційно-комунікаційної 
підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти як використання засобів ІКТ на всіх етапах теоретичного й 
емпіричного наукового пошуку з метою надання допомоги й сприяння 
формуванню ІК-компетентності майбутніх науковців для забезпечення 
ефективної науково-дослідницької діяльності. 
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Змодельовано систему інформаційно-комунікаційної підтримки науково-

дослідницької діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти ступенів 
„Магістр” і „Доктор філософії”, що складається із концептуально-цільового, 
змістово-процесуального, оцінно-рефлексивного компонентів та базується на 
принципах інформатизації науково-дослідницької діяльності, наочності, 
реалізованої засобами візуалізації та мультимедіа, оптимального вибору засобів 
навчання, інтеграції традиційних методів наукової діяльності та інноваційних 
технологій, інтерактивності. 

Результатом реалізації системи є сформований науково-дослідницький 
компонент інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів 
та докторів філософії в галузі освіти, яка визначається як здатність 
особистості на основі отриманих знань та вироблених умінь, навичок і ставлень 
використовувати засоби ІКТ для задоволення власних особистісних потреб, 
ефективного здійснення професійно зорієнтованої навчальної діяльності та 
підтримки наукових досліджень на всіх етапах теоретичного та емпіричного 
наукового пошуку. 

Практичний концепт ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галузі освіти забезпечено виокремленням, 
розробкою й застосуванням: комплексу методів (евристичного, дослідницького, 
проблемно-пошукового, реалізованих у формах проектної діяльності, веб-
квесту, вебінару, візуалізації та створення е-портфоліо); спецкурсу 
„Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях” для 
майбутніх магістрів і докторів філософії та відповідного дистанційного курсу, 
яким реалізовано принципи змішаного навчання; навчально-методичних 
посібників та рекомендацій щодо формування й розвитку ІК-компетентності 
майбутніх науковців освітньої галузі для забезпечення ефективної науково-
дослідницької діяльності на всіх етапах теоретичного й емпіричного наукового 
пошуку. 

Практична реалізація теоретично обґрунтованої та розробленої системи 
інформаційно-комунікаційної підтримки науково-дослідницької діяльності 
здобувачів вищої педагогічної освіти ступенів „Магістр” і „Доктор філософії” 
передбачала дотримання відповідних етапів (діагностичний, змістово-
практичний, аналітико-підсумковий) її впровадження і спрямовувалася на 
кінцевий результат – формування науково-дослідницького компонента  
ІК-компетентності майбутніх науковців у галузі педагогічних наук. 

З урахуванням провідної ідеї дисертаційної роботи, основних положень 
концепції сформульовано загальну гіпотезу: упровадження системи 
інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх 
магістрів і докторів філософії в галузі освіти відповідно до розроблених 
теоретико-методологічних засад забезпечуватиме підвищення рівня 
сформованості ІК-компетентності як складника інтегральної компетентності 
майбутніх педагогів-науковців. 

Загальну гіпотезу конкретизовано в часткових гіпотезах, зміст яких 
полягає в припущенні, що досягнення ефективності системи інформаційно-
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комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів 
філософії в галузі освіти уможливлюється, якщо забезпечити: 

- залучення майбутніх науковців до активної наукової комунікації, 
організації й проведення наукових заходів із використанням інформаційно-
комунікаційної підтримки; 

- створення персонального освітньо-наукового середовища кожного 
майбутнього науковця; 

- використання форм і методів дистанційного навчання; 
- надання майбутнім науковцям необхідного комплексу знань, умінь і 

навичок роботи із хмарними сервісами, наукометричними базами даних, 
комп’ютерними програмами, електронними навчальними засобами та ін. 

Методологічними засадами дослідження є: філософські положення про 
діалектичне пізнання світу, єдність форми й змісту; теорія наукового пізнання й 
засоби системно-структурного аналізу об’єктів, що визначають його стратегію. 
Тактика дослідження ґрунтується на ключових методологічних підходах 
сучасної педагогічної науки: системному, що забезпечує формування  
ІК-компетентності майбутніх науковців як багатоаспектного поняття 
взаємозалежних і взаємопов’язаних елементів; компетентнісному, який 
спрямовує процес ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та 
докторів філософії в галузі освіти на конкретний результат; особистісному, 
згідно з яким формування інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх науковців орієнтується передусім на їхню особистість; діяльнісному, 
оскільки саме діяльність є вирішальним чинником розвитку й наукової 
реалізації майбутніх магістрів і докторів філософії; інформаційному, який 
забезпечує успішність інформаційної діяльності як сукупності процесів 
одержання, збирання, аналітико-синтетичної переробки, зберігання, пошуку та 
поширення інформації; акмеологічному, з позицій якого успішне здійснення 
науково-педагогічної діяльності залежить від націленості особистості на вибір 
оптимального способу самореалізації в житті; праксеологічному, що спрямовує 
науковий пошук майбутніх магістрів і докторів філософії на ефективність та 
результативність в умовах спільної діяльності викладачів та студентів. 

Теоретичну основу дослідження становлять такі наукові теорії, що 
віддзеркалюють: теоретико-методологічні аспекти гуманізації та 
гуманітаризації вищої освіти, філософії формування нового покоління фахівців 
(В. Андрущенко, В. Биков, І. Зязюн, В. Кремень, В. Курило, С. Савченко); 
процеси інформатизації освіти (В. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, О. Колгатін, 
Ю. Машбиць, Н. Морзе, Л. Панченко, Л. Петухова, С. Семеріков, О. Спірін); 
стратегічні напрями оновлення вітчизняної системи вищої педагогічної освіти 
(В. Андрущенко, В. Захарченко, М. Євтух, Б. Коротяєв, В. Кремень, В. Курило, 
В. Луговий, В. Прошкін); реалізацію концептуальних ідей компетентнісного 
підходу в професійно-педагогічній освіті (Н. Бібік, І. Зимня, В. Краєвський, 
А. Маркова, О. Овчарук, О. Савченко, А. Хуторськой); упровадження засобів 
дистанційного, електронного, змішаного навчання (В. Биков, К. Власенко, 
В. Кухаренко, М. Лещенко, В. Олійник, Є. Полат, О. Рибалко, Н. Сиротенко, 
О. Спірін, А. Хуторськой, А. Яцишин, К. Доббін (С. Dobbyn), Д. Кларк 
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(D. Clark), М. Сімонсон (М. Simonson), С. Смальдіно (S. Smaldino), Ф. Четвунд 
(F. Chetwynd)); використання хмарних технологій (В. Биков, В. Кухаренко, 
С. Литвинова, А. Манако, Л. Панченко, М. Попель, М. Рассовицька, 
С. Семеріков, О. Спірін, А. Стрюк, М. Шишкіна, Л. Вагуеро (L. Vaquero), 
П. Мелл (Р. Mell)); теоретичні й практичні аспекти підготовки майбутніх 
магістрів та докторів філософії (О. Єгорова, Г. Кловак, Є. Кулик, О. Микитюк, 
Р. Павлюк, В. Прошкін, Л. Султанова, А. Яновський та ін.). 

Для досягнення поставленої мети й виконання завдань на різних етапах 
наукового пошуку використано комплекс методів дослідження: теоретичні: 
системний аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури 
з визначеної проблеми, навчально-методичної та інструктивно-нормативної 
документації для визначення поняттєво-категоріального апарату; вивчення й 
узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань використання  
ІК-підтримки наукових досліджень; моделювання для створення моделі 
системи інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень 
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти; емпіричні: педагогічне 
анкетування, експертне опитування, тестування, бесіди, пряме, побічне, 
включене спостереження за процесом використання засобів ІК-підтримки 
наукових досліджень; педагогічний експеримент; методи математичної 
статистики для кількісного та якісного аналізу й перевірки достовірності 
результатів експериментальної роботи, реалізовані з використанням 
програмних засобів MS Excel та модуля „Статистика” навчального середовища 
MOODLE; кількісні методи оцінки; кількісне й атрибутивне групування 
результатів; експертне оцінювання; аналіз індексу дискримінації; визначення 
нормальності розподілу результатів тестування (критерії асиметрії та ексцесу, 
критерій Шапіро-Вілка); визначення надійності результатів тестування 
(коефіцієнти надійності та альфа Кронбаха, використання формул Спірмана-
Брауна та К’юдера-Річардсона), визначення відмінності між результатами 
контрольних та експериментальних груп ( (лямбда) – Колмогорова-Смирнова). 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 
роботу було проведено протягом 2012 – 2018 рр. на базі: ДВНЗ „Донбаський 
державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ), 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, ДВНЗ „Криворізький 
державний педагогічний університет”, Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса). 

В експериментальній роботі загалом узяли участь: 57 викладачів закладів 
вищої освіти (45 кандидатів та 12 докторів педагогічних наук); 550 магістрів 
спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки (012 Дошкільна освіта, 
013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 016 Спеціальна освіта)); 
75 майбутніх докторів філософії за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні 
науки (013 Початкова освіта; 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)). 
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Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що вперше: 
 теоретично обґрунтовано та розроблено систему інформаційно-

комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів 
наук у галузі освіти як відкриту цілісну ієрархічну сукупність та взаємодію 
компонентів, що забезпечують реалізацію процесу формування інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх науковців, зокрема її науково-
дослідницького складника, її методичного й технічного забезпечення, 
поетапного опанування засобів ІК-підтримки наукових пошуків здобувачами 
ступенів вищої освіти „Магістр” та „Доктор філософії”; 

 побудовано модель системи ІК-підтримки наукових досліджень 
майбутніх магістрів та докторів наук у галузі освіти;  

 визначено специфічні принципи інформаційно-комунікаційної 
підтримки наукової діяльності майбутніх викладачів-науковців (принцип 
інформатизації науково-дослідницької діяльності; принцип наочності, 
реалізованої засобами візуалізації та мультимедіа; принцип оптимального 
вибору засобів навчання; принцип інтеграції традиційних методів наукової 
діяльності та інноваційних технологій; принцип інтерактивності); 

 уведено в науковий обіг поняття „ІК-підтримка наукової діяльності 
майбутніх магістрів та докторів наук у галузі освіти” як використання засобів 
ІКТ на всіх етапах теоретичного й емпіричного наукового пошуку з метою 
надання допомоги й сприяння формуванню ІК-компетентності майбутніх 
науковців для забезпечення ефективної науково-дослідницької діяльності; 

 сформульовано й обґрунтовано зміст поняття інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти як здатності особистості на основі сформованих знань, умінь, 
навичок і ставлень використовувати засоби ІКТ для задоволення власних 
особистісних потреб, ефективного здійснення професійно зорієнтованої 
навчальної діяльності та підтримки наукових досліджень на всіх етапах 
теоретичного та емпіричного пошуку; 

 визначено та обґрунтовано структуру ІК-компетентності майбутніх 
магістрів і докторів філософії в галузі освіти в єдності трьох компонентів: 
особистісного (ІКТ для задоволення особистісних потреб та прагнень), 
навчального (використання ІКТ в освітньому процесі) та науково-
дослідницького (ІКТ для підтримки науково-дослідницької діяльності); 

 розроблено критерії й показники діагностування сформованості 
науково-дослідницького компонента ІК-компетентності майбутніх магістрів та 
докторів філософії в галузі освіти; 

набули подальшого розвитку наукові уявлення про: методологічні підходи 
до сучасної підготовки майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі 
педагогічних наук з урахуванням специфіки застосування засобів ІКТ у 
науково-дослідницькій діяльності; сутність понять „цифрова компетентність”, 
„цифрова грамотність”, „інформаційно-комунікаційна (цифрова) культура”; 
специфіку підготовки майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі 
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педагогічних наук в умовах інтенсивної інформатизації та реформування 
освіти, зокрема особливості науково-дослідницького компонента  
ІК-компетентності майбутніх науковців; 

удосконалено форми і методи організації науково-дослідної роботи 
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти з урахуванням сучасних 
ІКТ; діагностичний інструментарій вимірювання сформованості  
ІК-компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії. 

Практичне значення дослідження визначено розробленням і 
впровадженням у практику роботи вищих педагогічних закладів освіти системи 
ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в 
галузі освіти. Розроблено методичне забезпечення означеної системи, до якого 
ввійшли: 

 навчально-методичний комплекс дисципліни: спецкурс 
„Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях”, 
уведеного до навчального плану підготовки магістрів та докторів філософії 
спеціальностей 011 Науки про освіту, (спеціалізація – Педагогіка вищої школи), 
013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта; дистанційний курс 
„Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях”, який 
забезпечує опрацювання матеріалів спецкурсу та дозволяє повною мірою 
реалізувати принципи змішаного навчання; 

 навчально-методичний посібник „Інформаційно-комунікаційні 
технології в педагогічних дослідженнях” у 2-х частинах: у першій – визначено 
й схарактеризовано теоретико-методологічні засади використання ІКТ у 
науково-педагогічних дослідженнях, у другій – надано навчально-методичне 
забезпечення проведення практичних занять та організації самостійної роботи з 
навчального курсу; 

 комплекс методичних рекомендацій щодо практичного застосування  
ІК-технологій для ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх педагогів-
науковців: „Створення облікового запису в Google”, „Використання 
розширеного пошуку в мережі Інтернет”, „Робота в текстовому процесорі 
MS Word”, „Електронні навчальні посібники та вимоги до їх створення”, 
„Робота в середовищі MS Power Point”, „Рекомендації з проведення 
анкетування в мережі Інтернет”, „Організація тестування в мережі Інтернет з 
використанням прикладного програмного забезпечення”, „Створення блогу на 
Blogger”, „Робота з об’єктами в середовищі електронних таблиць MS Excel”, 
„Аналіз результатів тестування засобами MS Excel”, „Робота в середовищі 
Google Classroom”, „Створення інтерактивної презентації в Prezi” та ін. 

Основні положення, результати й висновки дисертаційної роботи можуть 
бути використані для організації і проведення наукових досліджень здобувачів 
ступенів вищої освіти „Магістр” і „Доктор філософії” в педагогічних вишах, 
науковцями для подальшого обґрунтування теоретичних і методичних засад 
інформаційно-комунікаційної підтримки науково-дослідницької діяльності; для 
створення нових (цифрових, електронних, мультимедійних) навчальних засобів 
для вищої школи та впровадження їх у практику підготовки магістрів освіти та 
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докторів філософії в галузі педагогічних наук, у самоосвітній діяльності 
здобувачів вищої освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес таких ЗВО: 
ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) 
(довідка № 68-18-281/1 від 12.04.2018 р.); Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ) (довідка № 07-10/925 від 
08.06.2018 р.); Черкаський національний університет імені Богдана 
Хмельницького (довідка № 120/03 від 07.05.2018 р.); Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія (довідка № 219 від 03.05.2018 р.); ДЗ „Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (довідка 
№ 1/748 від 25.06.2018 р.); Криворізький державний педагогічний університет 
(довідка № 09/1-298/3 від 04.07.2018 р.); Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (м. Одеса) (довідка 
№ 1546/24-03 від 09.07.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача в працях, опублікованих у співавторстві. 
Одержані автором результати є самостійним внеском у розроблення системи 
ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти. Ідеї, що належать співавторам публікацій, не використовувались 
у матеріалах дисертації. У працях, опублікованих у співавторстві, автору 
належить: розділи „Підготовка вчителя у вищому педагогічному навчальному 
закладі”, „Професійне самовдосконалення в системі підготовки майбутнього 
вчителя” [2]; визначення теоретичних засад використання інформаційно-
комунікаційних технологій у педагогічних дослідженнях [3]; розроблення 
практичних занять та методичних рекомендацій до виконання завдань 
самостійної роботи в курсі „Інформаційно-комунікаційні технології в 
педагогічних дослідженнях” [4]; вивчення теоретичних аспектів використання 
інтернет-ресурсів у освіті [8]; аналіз науково-теоретичних підходів до 
визначення інформаційної компетентності майбутнього викладача [12]; 
теоретичні проблеми підготовки вчителів початкової школи до використання 
ІКТ у професійній діяльності [18]; загальний огляд автоматизованих систем 
наукових досліджень як засобу нових інформаційних технологій в освіті [19]; 
аналіз поняття „цифрова грамотність” у зарубіжних наукових розвідках [22]; 
визначення теоретичних аспектів цифрової компетентності [26]; аналіз 
методологічних підходів та ключових принципів сучасної вищої освіти [50]. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 
результати дисертації репрезентовано на науково-практичних конференціях 
різного рівня: Міжнародних – „Культурологія та соціальні комунікації: 
інноваційні стратегії розвитку” (Харків, 2012), „Управлінські компетенції 
викладача вищої школи” (Київ, 2013, 2014), „Psycho-pedagogical of a personality 
and social interaction” (Прага, Чехія 2014), „PR-technologies and informatization of 
the system of education: status and prospects” (Прага, Чехія 2014), „Нове у 
педагогіці та психології сучасного світу” (Львів, 2014), „Психологія та 
педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні” (Львів, 
2015), „Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в 
Україні” (Львів, 2015), „Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення” (Київ, 
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2015), „Педагогіка: традиції та інновації” (Харків, 2015), „Педагогіка та 
психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії” (Одеса, 2015), 
„Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес 
майбутнього” (Одеса, 2016), „Сучасний вимір психології та педагогіки” (Львів, 
2016), „Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та 
педагогічні аспекти)” (Львів, 2016), „Психологія і педагогіка на сучасному етапі 
розвитку наук: актуальні питання теорії і практики” (Одеса, 2016), „Сучасні 
досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук” 
(Київ, 2017), „Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників 
психологічних та педагогічних наук” (Львів, 2017), „Професіоналізм педагога в 
умовах освітніх інновацій” (Слов’янськ, 2017), „Rodzina – Demografia – 
Społeczeństwo” (Петркув-Трибунальський, Польща, 2017), „Вища школа в 
контексті євроінтеграційних процесів” (Черкаси, 2017), „Сучасна педагогіка: 
теорія, методика, практика” (Ужгород, 2017), „Пріоритетні наукові напрямки 
педагогіки і психології: від теорії до практики” (Харків, 2017), „Основні 
напрями розвитку педагогічної науки” (Чернігів, 2017), „Modern methods, 
innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics” 
(Люблін, Польща 2017), „Забезпечення якості вищої освіти: європейські й 
національні стандарти та індикатори” (Старобільськ, 2017), „Проблеми 
реформування педагогічної науки та освіти” (Хмельницький, 2017), „Наукова 
діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього 
фахівця” (Суми, 2017), „Макаренківська концепція підготовки вчителів у 
контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти” 
(Полтава, 2018), „Підготовка фахівців у сфері освіти та освітнього 
менеджменту: європейський вимір” (Черкаси, 2018); Всеукраїнських: „Наукова 
діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього 
фахівця” (Суми, 2013 – 2016), „Актуальні питання сучасної науки і освіти” 
(Слов’янськ, 2014), „Підготовка майбутнього вчителя в сучасних умовах” 
(Слов’янськ, 2014), „ІКТ у формуванні фахових компетентностей учителів 
початкових класів: реалії та перспективи” (Слов’янськ, 2014), „Перспективні 
напрямки сучасної науки і освіти” (Слов’янськ, 2015, 2017, 2018), „Сучасна 
вища освіта: проблеми та перспективи” (Дніпро, 2017), „Теоретико-практичні 
проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих 
технологій в освіті та науці” (Київ, 2018); міжвузівській конференції „Розвиток 
студентської науки” (Ірпінь, 2012); на засіданнях кафедри педагогіки вищої 
школи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” 
(м. Слов’янськ). 

Публікації. Основні положення дисертаційної праці відображено в 
51 публікації (з них 41 – одноосібна), зокрема: 1 одноосібна монографія; 
21 стаття в наукових фахових видання, з яких 4 статті у виданнях, включених 
до міжнародних наукометричних баз, та 1 стаття в зарубіжному періодичному 
виданні; 3 навчально-методичні посібники; 2 видання методичних 
рекомендацій; 24 публікації апробаційного характеру та в інших виданнях. 

Кандидатська дисертація на тему „Дидактичні умови наукової 
організації навчальної праці студентів у педагогічному університеті” зі 
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спеціальності 13.00.09 – теорія навчання захищена в Криворізькому 
державному педагогічному університеті у 2011 році. Її матеріали в тексті 
докторської дисертації не використовувалися. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, 10 додатків на 
81 сторінці, списку використаних джерел (568 найменувань, 83 з них – 
іноземною мовою). Робота містить 29 таблиць та 73 рисунки. Загальний обсяг 
дисертації – 635 сторінок, основний текст викладено на 462 сторінках рукопису. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, 

мету, представлено його концепцію, завдання, гіпотезу, розкрито методологічні 
та теоретичні засади, схарактеризовано методи дослідження. Розкрито наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення здобутих результатів, наведено дані 
щодо апробації й упровадження матеріалів дисертаційної роботи. 

У першому розділі – „Теоретико-методологічні засади науково-
дослідницької діяльності майбутніх магістрів і докторів філософії освітньої 
галузі в умовах інформатизації освіти” – розглянуто основні поняття і 
терміни інформаційного простору сучасної освіти; вивчено особливості 
підготовки магістрів і докторів філософії в галузі освіти на сучасному етапі її 
реформування, а також зміст і форми науково-дослідницької діяльності 
майбутніх магістрів та докторів філософії в умовах інформатизації освіти. 

Аналіз низки державних документів, які становлять нормативно-правове 
забезпечення процесів інформатизації вітчизняної освіти, стратегії та 
ініціативи, що узгоджуються з європейськими орієнтирами розвитку (Стратегія 
розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013), проект „Цифровий 
порядок денний для України” (2016), проект Закону України Про внесення змін 
до Закону України „Про Національну програму інформатизації” (2017) та ін.), 
засвідчив державну підтримку запровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій в освіту та науку, стимулювання розвитку освітніх і наукових 
електронних інформаційних ресурсів, цифрового освітнього простору тощо. 

Вивчення науково-теоретичної літератури та інтернет-джерел, зокрема 
праць В. Бикова, Р. Гуревича, М. Кадемії, В. Лапінського, С. Лози, 
О. Могильова, А. Пилипчука, Л. Пєтухової, Ю. Шрайнера, Т. Яшиної, 
М. Кастельса (M. Castells) та ін., дозволило розглянути поняття єдиного 
інформаційно-освітнього простору сучасної освіти як продукту глобалізації 
освіти, інтегроване мережеве середовище, сформоване в межах інфраструктури 
кожного закладу вищої освіти, що стає основою побудови цілісної системи 
інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галузі освіти. Інформаційний освітній простір 
стає необхідною умовою формування інформаційної культури, інформаційно-
комунікаційної компетентності всіх учасників освітньо-наукового процесу, 
умінь і навичок використовувати комп’ютерні технологій для науково-
дослідницької, освітньої, особистісної діяльності та комунікації. 
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На основі наукових розвідок (Р. Гуревич, М. Кадемія, М. Кислова, 

М. Козяр, С. Литвинова, С. Семеріков, К. Словак, Ю. Триус, М. Шишкіна та ін.) 
уточнено тлумачення сучасного навчального середовища закладу освіти та 
близьких понять „хмаро зорієнтоване навчальне середовище”, „персональне 
навчальне середовище”, „комп’ютерно зорієнтоване навчальне середовище”, 
„мобільне середовище” та ін. 

Вивчення сучасного стану підготовки магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти, аналіз освітніх програми та навчальних планів їхньої підготовки 
підтвердив, що формування інформаційно-комунікаційної компетентності 
відбувається стихійно, оскільки дисципліни інформаційно-комунікаційного 
змісту практично відсутні. 

Проаналізовані наукові джерела (М. Архіпова, Л. Бондаренко, О. Єгорова, 
Г. Кловак, Є. Кулик, С. Лисенко, О. Микитюк, Р. Павлюк, О. Повідайчик, 
Г. Пономарьова, В. Прошкін, С. Сисоєва, Л. Султанова, Л. Сущенко, 
А. Хуторськой, Н. Щербакова та ін.) та з’ясування наявного стану науково-
дослідної роботи здобувачів вищої освіти ступенів „Магістр” та „Доктор 
філософії” дозволили відзначити значну увагу з боку науковців до загальних 
закономірностей науково-дослідницької діяльності у вітчизняному досвіді, 
історичних аспектів організації наукової роботи в системі вищої школи, 
проблем оптимізації науково-дослідної роботи у студентів різних 
спеціальностей, підготовки майбутніх учителів до дослідницької діяльності, 
формування дослідницької компетентності фахівців та ін. Указано, що 
характерною рисою науково-дослідної роботи магістрантів є єдність наукової 
та навчальної роботи, вбудовування науково-дослідницької діяльності в усі 
елементи процесу університетської підготовки. 

Відзначено затвердження й уведення до вишівського навчання освітньо-
наукових програм підготовки майбутніх докторів філософії (від 2016 р.), які 
відтепер отримують третій рівень вищої освіти зі значною часткою навчального 
компонента. Уведення певної кількості навчальних дисциплін інформаційно-
комунікаційного змісту уможливлює реалізацію ІК-підтримки наукових 
досліджень. 

У другому розділі – „Інформаційно-комунікаційна підтримка 
наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі 
освіти як наукова проблема” – здійснено аналіз вітчизняного й зарубіжного 
досвіду використання інформаційно-комунікаційної підтримки наукових 
досліджень; розглянуто інформаційно-комунікаційну компетентність майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галузі освіти як сучасне освітнє явище та 
визначено й схарактеризовано її структуру.  

На основі аналізу наукових розвідок О. Воронкіна, С. Іванової, 
А. Манако, О. Одуд, О. Радкевич, О. Спіріна, А. Яцишин, Е. Бруїлларда 
(É. Bruillard), В. Коміса (V. Komis), Т. Лаферріере (Th. Laferrière) В. Панчолі 
(V. Pancholi), Б. Патела (B. Patel) та ін. визначено поняття інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та 
докторів філософії в галузі освіти, що розглядається як використання засобів 
ІКТ на всіх етапах теоретичного й емпіричного наукового пошуку з метою 



15 
надання допомоги й сприяння формуванню ІК-компетентності майбутніх 
науковців для забезпечення ефективної науково-дослідницької діяльності. 

Вивчення наукових праць В. Бикова, С. Литвинової, А. Манако, 
О. Маркова, О. Мерзлікіна, В. Олексюка, Л. Панченко, М. Попель, 
М. Рассовицької, А. Стрюка, С. Семерікова, О. Спіріна, М. Шишкіної та ін. 
дозволило виокремити основні засоби ІК-підтримки наукових досліджень, 
серед яких розглянуто: хмарні технології, завдяки яким стає можливим 
формування хмаро зорієнтованого освітньо-наукового середовища закладу 
вищої освіти та виникнення інноваційних форм навчання (масові відкриті 
навчальні курси, мобільне навчання, навчання у співробітництві, віртуальний 
клас та ін.); соціальні мережі (сайти, блоги, форуми, соціальні закладки тощо); 
відкритий доступ до наукових та навчальних матеріалів у мережі Інтернет, 
політику якого наразі підтримують усі учасники процесу наукової комунікації: 
науковці закладів вищої освіти та науково-дослідних організацій, видавці, 
бібліотеки. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних праць В. Бикова, О. Буйницької, 
А. Кочаряна, О. Кузьмінської, С. Литвинової, Н. Морзе, О. Овчарук, О. Одуд, 
Н. Сороко, О. Спіріна, К. Ала-Мутки (К. Ala-Mutka), С. Скотта (C. Scott), 
А. Феррарі (A. Ferrari) та ін. сприяв визначенню поняття „інформаційно-
комунікаційна компетентність майбутніх магістрів та докторів філософії”, 
яке тлумачиться як здатність особистості на основі сформованих знань, умінь, 
навичок і ставлень використовувати засоби ІКТ для задоволення власних 
особистісних потреб, ефективного здійснення професійно зорієнтованої 
навчальної діяльності та підтримки наукових досліджень на всіх етапах 
теоретичного та емпіричного пошуку. 

Виходячи із основних видів діяльності та потреб майбутніх магістрів і 
докторів філософії, у структурі ІК-компетентності виокремлено такі 
компоненти: особистісний (ІКТ для задоволення особистісних потреб та 
прагнень), навчальний (використання ІКТ в освітньому процесі) та науково-
дослідницький (ІКТ для підтримки науково-дослідницької діяльності). Зміст 
кожного із указаних компонентів реалізується через когнітивний, діяльнісний 
та ціннісний складники (рис. 1). 

Структурування названого освітнього феномену враховує основні 
компоненти загального поняття компетентності (Н. Бібік, Т. Байбара, 
М. Головань, І. Зимня, В. Краєвський, О. Локшина, В. Лозова, О. Овчарук, 
О. Онопрієнко, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторськой та ін.), специфіку 
інформаційно-комунікаційної компетентності (цифрової компетентності, 
цифрової грамотності, цифрової культури) як однієї із ключових 
компетентностей та особливості наукової діяльності майбутніх фахівців 
освітньої галузі ступенів „Магістр” та „Доктор філософії”. 
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Рис. 1. Структура ІК-компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти 
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Науково-дослідницький компонент ІК-компетентності здобувачів 

ступенів вищої освіти „Магістр” та „Доктор філософії” в галузі освіти як 
здатність здійснювати науково-дослідницьку діяльність з метою створення 
нової наукової продукції шляхом застосування методів наукового пізнання, 
творчого підходу в цілепокладанні, плануванні, прийнятті рішень, аналізі та 
оцінці результатів дослідницької діяльності з використанням засобів ІКТ 
(А. Кочарян) є ключовим об’єктом вивчення в дослідженні, оскільки саме він 
відображає вплив ІК-підтримки наукової діяльності майбутніх магістрів та 
докторів філософії в галузі освіти. 

Науково-дослідницький компонент ІК-компетентності майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галузі освіти відбиває особливості їхньої 
науково-дослідницької діяльності з використанням засобів інформаційно-
комунікаційних технологій та, відповідно, до загальної структури 
компетентності, охоплює знання, уміння, навички, ціннісні ставлення та 
особистісні якості науковця. 

Когнітивний складник науково-дослідницького компонента  
ІК-компетентності здобувачів ступенів вищої освіти „Магістр” та „Доктор 
філософії” в галузі освіти містить: сукупність знань, що відображають систему 
сучасного інформаційного суспільства, розвиток сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій; знання, які забезпечують здійснення пошукової та 
аналітичної наукової діяльності засобами ІКТ (ідентифікація понять і термінів, 
формування стратегії пошуку, аналіз, структуризація та схематизація 
інформації та ін.); знання інформаційно-комунікаційних технологій та їхніх 
можливостей для розв’язання наукових завдань (теоретичні аспекти 
функціонування хмарних технологій, дистанційного навчання, візуалізації 
наукового матеріалу, використання мультимедіа та ін.). 

Когнітивний складник також характеризує здатність аналізувати 
інформаційні ресурси на основі вироблених критеріїв та наявних вимог 
(електронні освітні ресурси, е-посібники та підручники, веб-сайти та ін.), 
виявляти їхні можливості для розв’язання теоретичних і практичних завдань 
науково-дослідницької діяльності; критичність і гнучкість мислення, здатність 
до аналітичної діяльності в ситуаціях пошуку та опрацювання інформаційних 
даних; креативність та мобільність мислення під час створення нових 
електронних навчальних засобів. 

Діяльнісний складник науково-дослідницького компонента інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії 
освітньої галузі передбачає: сформовані комунікативні вміння й навички з 
використанням засобів ІКТ (наукове спілкування в мережі Інтернет,  
е-листування, веб-конференції та вебінари, форуми, чати); уміння 
використовувати хмарні сервіси в науковій діяльності (пошук та збереження 
інформаційних даних); уміння працювати з апаратним та програмним 
забезпеченням на рівні, достатньому для ІК-підтримки наукових досліджень на 
всіх етапах; здатність до творчої діяльності для розроблення й упровадження 
електронних освітніх ресурсів, презентації результатів наукового пошуку; 
уміння й навички організації та проведення анкетування й тестування в мережі 
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Інтернет із використанням прикладного програмного забезпечення; створення 
власного блогу для підтримки та апробації результатів наукового дослідження 
(за необхідності); здатність використовувати ІКТ для критичного осмислення 
даних, інноваційної діяльності в різних контекстах наукової роботи. 

Уміння й навички, які забезпечують сформованість науково-
дослідницького компонента інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх магістрів та докторів філософії галузі освіти, можна згрупувати як: 
процедурно-технологічні, що організують роботу майбутніх фахівців із 
комп’ютером, комунікативні, які реалізуються через комунікацію в 
електронному середовищі, та творчі, пов’язані з розробленням власної 
електронної освітньо-наукової продукції. 

Ціннісно-особистісний складник науково-дослідницького компонента  
ІК-компетентності майбутніх педагогів – магістрів та докторів філософії 
містить: сформований інтерес і позитивне ставлення до застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій (хмарних сервісів, електронних 
навчальних засобів, соціальних мереж, засобів мультимедіа, дистанційного 
навчання та ін.) у науковій діяльності; прагнення вивчати інновації в галузі ІКТ 
для здійснення наукової діяльності; націленість на досягнення високого рівня 
інформаційно-комунікаційної компетентності в науковій діяльності; мотивацію 
досягнення успіху в науковій діяльності на основі використання інформаційно-
комунікаційних технологій; готовність підтримувати принципи академічної 
доброчесності, дотримуватися нетикету, поважати авторське право; 
адекватність самооцінки власних можливостей у використанні ІКТ для 
підтримки наукових досліджень, упевненість у відборі електронних ресурсів; 
прагнення до саморозвитку й професійного самовдосконалення у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій; наявність власної позиції щодо 
застосування ІКТ у науковій діяльності, самоаналіз і самооцінка наукової 
діяльності з ІК-підтримкою; потребу в постійному оновленні знань про 
можливості застосування інформаційних технологій у науковій та подальшій 
професійній діяльності; формування власного стилю педагогічного спілкування 
всередині інформаційного середовища навчального закладу, критичне 
ставлення до інформаційного споживання. 

У третьому розділі – „Науково-теоретичне обґрунтування системи 
інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх 
магістрів і докторів філософії в галузі освіти” – висвітлено концептуальні 
основи й логіку моделювання системи; виокремлено принципи як 
основоположні системотворчі чинники, що визначають зміст, організаційні 
форми та методи освітнього процесу згідно з метою дослідження; 
проаналізовано форми й методи, використання яких забезпечує функціонування 
системи. 

На основі фундаментальних принципів, визначених науковцями 
(Ю. Бабанський, В. Волкова, Б. Гершунський, Т. Ільїна, О. Іонова, І. Ісаєв, 
Н. Кузьміна, В. Кушнир, Г. Селевко, В. Сластьонін, С. Смирнов, І. Стеценко, 
Л. Спірін, Е. Шиянов та ін.), представлено систему інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів 
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філософії в галузі освіти як множину взаємопов’язаних компонентів 
(концептуально-цільовий, змістово-процесуальний, оцінно-рефлексивний), 
об’єднаних спільною метою формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх освітян, зокрема її науково-дослідницького 
компонента (рис. 2). 

Моделювання системи забезпечено потребами й вимогами інформатизації 
освіти та метою загальнодидактичного, навчально-методичного та 
інформаційно-технологічного забезпечення наукової діяльності майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галузі освіти. 

Концептуально-цільовий компонент системи інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів 
філософії в галузі освіти утворено сукупністю та взаємодією мети й завдань 
експериментального дослідження, методологічних засад використання ІКТ у 
науково-дослідницькій діяльності майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти, принципів організації цього процесу. Метою системи 
інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх 
магістрів і докторів філософії в галузі освіти є розвиток ІК-компетентності 
здобувачів вищої освіти ступенів „Магістр” та „Доктор філософії” в галузі 
освіти, зокрема її науково-дослідницького компонента, що забезпечує 
ефективність науково-педагогічного пошуку й відповідає вимогам 
інформаційного суспільства. 

Загальнофілософськими й загальнонауковими методологічними 
орієнтирами моделювання та впровадження системи інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів 
філософії освітньої галузі стали такі наукові підходи: системний, що 
забезпечив дослідження системи ІК-підтримки наукової діяльності майбутніх 
викладачів-освітян як відкритої цілісної ієрархічної сукупності та взаємодії 
компонентів, дозволив усвідомити закономірні зв’язки між структурними 
компонентами вказаного освітнього явища; компетентнісний, зорієнтований на 
перенесення уваги з процесу навчання на його результат, що забезпечив 
методологічне підґрунтя основних понять системи ІК-підтримки наукових 
досліджень майбутніх магістрів та докторів наук у галузі освіти, зокрема 
категорії „інформаційно-комунікаційної компетентності”; особистісний, 
зорієнтований на особистість як мету, суб’єкт та ефективний результат, що 
дозволив урахувати суб’єктивно-типологічні особливості майбутніх науковців, 
їхню відкритість до інновацій, схильність до креативної наукової творчості 
тощо; діяльнісний, який в експериментальному дослідженні системи  
ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти забезпечив цілісне уявлення про структуру діяльності 
майбутнього науковця; інформаційний, який уможливив здійснення 
інформаційної діяльності як сукупності процесів одержання, збирання, 
аналітико-синтетичної переробки, зберігання, пошуку та поширення 
інформації; акмеологічний, що забезпечив утвердження ролі й значущості 
майбутнього  науковця  в  соціальному  та  науково-педагогічному  середовищі, 
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Рис. 2. Модель системи інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень 
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти 
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підвищення престижу наукової діяльності, удосконалення змісту, форм і 
методів наукового пошуку; праксеологічний, реалізація якого в системі  
ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх науковців сприяла актуалізації 
таких характеристик наукового пошуку, як „ефективність”, „результативність” 
та „оцінка”. 

Визначальним теоретичним системотворчим чинником проектування 
системи інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень 
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти стали виокремлено 
принципи: інформатизації науково-дослідницької діяльності, наочності, 
реалізованої засобами візуалізації та мультимедіа, оптимального вибору засобів 
навчання, інтеграції традиційних методів наукової діяльності та інноваційних 
технологій, принцип інтерактивності. 

Змістово-процесуальний компонент як стрижневий у системі  
ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в 
галузі освіти вміщує такі складники: 

1. Визначення та структурування інформаційно-комунікаційної 
компетентності здобувачів вищої освіти ступенів „Магістр” та „Доктор 
філософії” в галузі освіти на основі вивчення зарубіжного та вітчизняного 
досвіду інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень. 

2. Засоби інформаційно-комунікаційної підтримки наукових 
досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти, серед 
яких виокремлено передусім засоби хмарних технологій: наукометричні бази 
даних та систем індексування наукової продукції для перевірки ефективності 
наукової діяльності; антиплагіат-сервіси в умовах реалізації принципів 
академічної доброчесності та поваги до прав інтелектуальної власності в 
мережі Інтернет; електронні журнальні системи відкритого доступу як засобу 
інформаційно-аналітичної підтримки та оприлюднення результатів наукової 
діяльності; сервіси онлайн тестування й анкетування для проведення 
моніторингових зрізів. Доцільним уважаємо використання засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій для унаочнення матеріалів 
педагогічного дослідження (сервіси для розроблення інтерактивних плакатів, 
інтелектуальних карт, інфографіки, мультимедійних презентацій). 

Упровадження названих засобів ІК-підтримки наукових досліджень 
здобувачів вищої освіти ступенів „Магістр” та „Доктор філософії” в галузі 
освіти відбувається під час викладання спецкурсу „Інформаційно-комунікаційні 
технології в педагогічних дослідженнях”, пропонованого до включення в 
навчальні плани підготовки магістрів та докторів філософії галузі знань 
„Освіта/Педагогіка”, який доцільно реалізовувати на основі принципів 
змішаного навчання (поєднання традиційних форм аудиторних занять із 
дистанційними). 

3. Методи застосування ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх 
магістрів і докторів філософії в галузі освіти містять актуальні на сьогодні 
загальнодидактичні методи: евристичний, дослідницький, проблемно-
пошуковий, реалізовані засобами е-навчання у формах проектної діяльності, 
веб-квесту, вебінару, візуалізації, е-портфоліо. 
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4. Етапи організації процесу підготовки майбутніх науковців до 

ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
науково-дослідницькій діяльності: діагностичний: вивчення вихідного рівня 
сформованості науково-дослідницького компонента ІК-компетентності 
майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти за визначеними 
критеріями й показниками, реалізація комплексу діагностичних методів, 
зокрема опитування, анкетування, тестування, виконання творчих завдань 
тощо; змістово-практичний: залучення інформаційно-комунікаційних 
технологій до всіх етапів проведення науково-педагогічних досліджень 
майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти; аналітико-
підсумковий: аналіз результатів системного впровадження засобів ІКТ у процес 
науково-дослідної роботи майбутніх науковців у галузі педагогічних наук. 

Оцінно-рефлексивний компонент системи інформаційно-комунікаційної 
підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в 
галузі освіти складався з критеріїв та показників оцінювання науково-
дослідницького компонента ІК-компетентності майбутніх науковців, рівнів 
розвитку цього педагогічного феномену та результативного підсумку 
ефективності пропонованої системи. 

Оцінювання ефективності запропонованої системи ІК-підтримки 
наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти 
проводилося на основі перевірки сформованості науково-дослідницького 
компонента ІК-компетентності майбутніх науковців-освітян. Серед 
виокремлених критеріїв: 

 мотиваційно-ціннісний, показниками якого стали сформованість 
потреби у використанні засобів інформаційно-комунікаційних технологій для 
здійснення наукової діяльності; стійкий інтерес і позитивне ставлення до 
застосування засобів ІКТ у науковій діяльності; прагнення до якісної наукової 
комунікації та досягнення успіху в науковій діяльності; 

 когнітивний, сформованість якого доводить обсяг теоретико-
технічних знань (апаратне та технічне забезпечення інформаційно-
комунікаційних технологій в освіті, теоретичні основи дистанційного навчання, 
мультимедіа та хмарних технологій тощо); сукупність знань для здійснення 
пошукової та аналітичної наукової діяльності засобами ІКТ; критичність і 
гнучкість мислення, здатність до здійснення аналітичної діяльності; 

 операційно-діяльнісний з показниками: уміння й навички роботи в 
інформаційно-комунікаційному освітньому середовищі для здійснення пошуку 
та збереження інформаційних даних, наукового спілкування в мережі Інтернет, 
оформлення результатів наукового дослідження з використанням ІК-підтримки; 
уміння й навички роботи в дистанційному навчальному середовищі; здатність 
до творчої діяльності для розроблення й упровадження електронних освітніх 
ресурсів, презентації результатів наукового пошуку; 

 рефлексивний, про сформованість якого свідчили здатність до 
адекватної самооцінки власних можливостей та перспектив використання 
засобів ІКТ під час наукового дослідження; бажання підвищити власний рівень 
інформаційно-комунікаційної компетентності, прагнення до саморозвитку й 
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самовдосконалення у сфері інформаційно-комунікаційних технологій; 
готовність до опанування інновацій у галузі ІКТ для здійснення наукової 
діяльності. 

Діагностичний інструментарій моніторингових досліджень системи  
ІК-підтримки наукового пошуку майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти вмістив: опитування, анкетування, тестування, експертне 
оцінювання, виконання проектів і творчих завдань. 

У четвертому розділі – „Навчально-методичне забезпечення системи 
інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх 
магістрів і докторів філософії в галузі освіти” – висвітлено структуру, зміст і 
принципи побудови навчально-методичного комплексу спецкурсу 
„Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях”, 
дистанційного курсу, який забезпечує опрацювання матеріалів спецкурсу та 
дозволяє повною мірою реалізувати принципи змішаного навчання майбутніх 
науковців. Розкрито можливості використання хмарних технологій та засобів 
унаочнення матеріалів педагогічного дослідження. 

Спецкурс „Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних 
дослідженнях” було включено до навчальних планів підготовки магістрів 
(спеціальність 011 Науки про освіту, (спеціалізація – Педагогіка вищої школи), 
013 Початкова освіта) та докторів філософії зі спеціальностей 013 Початкова 
освіта, 015 Професійна освіта. 

Майбутні магістри і доктори філософії, опановуючи курс, набували знань: 
міжнародних наукометричних систем відкритого доступу, що 
використовуються для пошуку й поширення наукових праць та виступають як 
ІК-підтримка наукової діяльності; принципів формування загальної 
інформаційної бази в Google Scholar; основних підходів до наукометрії, 
отримання статистичної інформації щодо інформаційних ресурсів; специфіки 
роботи в хмарному середовищі, вимог та особливостей побудови хмаро 
зорієнтованих засобів навчання; програмних засобів для проведення 
тестування, анкетування, презентації результатів наукового дослідження; 
середовищ для організації дистанційного навчання та основних вимог до 
створення дистанційного курсу та ін. 

Під час вивчення курсу майбутні магістри та доктори філософії освітньої 
галузі мали демонструвати вміння здійснювати науково-дослідну діяльність в 
інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі, зокрема працювати 
в системах Google Scholar та „Бібліометрика української науки” в ролі 
користувача; створювати власний наукометричний профіль у різних 
наукометричних базах; розміщувати свої наукові здобутки в наукометричних 
системах із використанням хмарних інформаційно-аналітичних сервісів для 
оцінки їхньої значущості; аналізувати інформацію про власний науковий 
рейтинг та рейтинг інших науковців на основі індексу Гірша та і10-індексу й 
використовувати її відповідно до потреб особистісного та професійного 
розвитку; здійснювати пошук та добір наукових журналів для розміщення 
матеріалів за досліджуваною проблемою; оприлюднювати, поширювати та 
використовувати результати наукової діяльності; створювати персональне 
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навчальне хмаро зорієнтоване середовище; користуватися інтернет-сервісами 
для проведення тестування, анкетування, створення інтерактивних плакатів, 
інтелектуальних карт, засобів інфографіки; розробляти якісні презентації в 
програмах PowerPoint, Prezy та ін.; користуватися статистичними методами 
оброблення результатів педагогічного експерименту та ін. 

Успішне впровадження спецкурсу „Інформаційно-комунікаційні 
технології в педагогічних дослідженнях” було забезпечено відповідним 
дистанційним курсом. При цьому включення до освітнього процесу підготовки 
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти дистанційного курсу 
демонструвало реалізацію принципів змішаного навчання, яке, за влучним 
висловом В. Кухаренка, дозволяло скористатися гнучкістю і зручністю 
дистанційного курсу та перевагами традиційного класу. 

Курс було побудовано за відомою моделлю розробки педагогічного 
сценарію навчального курсу для електронного середовища навчання ADDIE, 
яка складається із п’яти етапів: аналіз, власне проектування, розроблення, 
упровадження, оцінювання. На основі наведеного проектування створено 
силабус – докладну інформацію, що визначає мету, завдання та очікувані 
результати дистанційного курсу, навчальні матеріали, форми й методи 
навчання, контроль і критерії оцінювання. Курс було реалізовано через систему 
управління навчанням MOODLE. Певні функції системи управління навчанням 
використовувались як засоби комунікації для проведення занять та як навчальні 
завдання, зокрема, було використано завдання, тести, вікі, веб-квест, 
інтерактивні плакати, інфографіку. Для забезпечення цього процесу для 
здобувачів підготовлено різні матеріали: теоретичний матеріал до кожної теми, 
презентації, демонстраційні відеофрагменти, інтерактивні та проблемно-
пошукові завдання, посилання на ресурси в мережі Інтернет, тестовий 
контроль. ІК-підтримка наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів 
філософії передбачала широке використання засобів хмарних технологій. 

Серед навчальних методів і прийомів вивчення курсу виокремлено: 
створення персонального навчального середовища; робота в соціальних 
мережах: форуми, блоги, проведення опитування; опанування інтернет-сервісів 
для створення е-посібників, інфографіки, мультимедійних презентацій, 
інтелектуальних карт, інтерактивних плакатів, тестування; робота в 
міжнародних наукометричних базах; тестування; методи самоконтролю. 

Навчальні матеріали, використовувані в дистанційному курсі: програми 
для створення електронних підручників (посібників): eBooksWriter, eBook 
Maestro, NeoBook Professional Multimedia та ін.; інтернет-ресурси для онлайн 
опитувань: Google.com; Uptolike.com, Examinare тощо; платформи для 
створення блогів: Blogger, LiveJournal, WordPress; програми презентацій 
Microsoft PowerPoint, Open Office Impress, Prezi; комп’ютерні статистичні 
пакети Statgraphics, S-plus, SPSS; програми тестування MyTestX, UniTest 
System, OpenTEST2, HotPotatos. 

У п’ятому розділі – „Експериментальна перевірка ефективності 
системи інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень 
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти” – описано 
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організацію, перебіг й аналіз результатів експериментальної роботи з проблеми 
дослідження; подано інформацію щодо діагностування сформованості науково-
дослідницького компонента інформаційно-комунікаційної компетентності 
майбутніх магістрів та докторів філософії, на підставі чого зроблено висновок 
про головні чинники, що забезпечують ефективну ІК-підтримку наукових 
досліджень майбутніх науковців. 

Експериментальна перевірка ефективності системи інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів 
філософії в галузі освіти проводилася із застосовуванням комплексу 
різноманітних методів, серед яких: традиційні методи педагогічного 
дослідження (спостереження, бесіди, вивчення й узагальнення педагогічного 
досвіду); педагогічний експеримент; тестування (використовувалися тести на 
етапі діагностики рівня засвоєння знань, умінь, ступеня сформованості якостей 
особистості тощо); виконання проблемно-пошукових та творчих завдань; 
анкетування; метод експертного оцінювання; статистичні методи аналізу 
отриманих даних (MS Excel). В експериментальній роботі брали участь 
45 кандидатів педагогічних наук, 12 докторів педагогічних наук – викладачів 
педагогічних вишів, 550 магістрів (спеціальностей 011 Освітні, педагогічні 
науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта 
(за предметними спеціалізаціями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 
016 Спеціальна освіта), із них 230 осіб експериментальної групи, 75 майбутніх 
докторів філософії за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 
013 Початкова освіта; 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), із них 38 осіб 
експериментальної групи. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту діагностовано 
вихідний рівень сформованості науково-дослідницького компонента  
ІК-компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти на 
основі виокремлених критеріїв: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 
операційно-діяльнісного та рефлексивного.  

З урахуванням зарубіжних документів (Стандартів компетентностей 
вчителів ЮНЕСКО, Рамок цифрової компетентності DigComp 2.0. та 2.1), 
вітчизняних психолого-педагогічних досліджень із проблем вивчення рівнів 
навченості суб’єктів освітнього процесу з різних предметних галузей, наукових 
розвідок із проблеми сформованості ІКТ-компетентності майбутніх учителів 
(викладачів) та відповідно до виокремлених у дослідженні критеріїв і 
показників визначено рівні сформованості науково-дослідницького компонента 
інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів та докторів 
філософії в галузі освіти та їхнє змістовне наповнення: 

 високий рівень, який характеризують глибокі знання інформаційно-
комунікаційних технологій та їхніх можливостей для розв’язання наукових 
завдань; критичність і гнучкість мислення, здатність до аналітичної діяльності в 
ситуаціях пошуку та опрацювання інформаційних даних; уміле використання 
системного моніторингу результатів наукового пошуку з використання ІКТ; 
креативність та мобільність мислення, сформовані вміння роботи з хмарними 
сервісами, з програмним забезпеченням для розроблення нових навчальних 
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засобів, освітньо-наукових сайтів, блогів; використання педагогічних інновацій 
при застосуванні електронних навчальних засобів, цифрових технологій тощо; 
націленість на досягнення високого рівня інформаційно-комунікаційної 
компетентності в науковій діяльності; 

 достатній рівень сформованості науково-дослідницького компонента  
ІК-компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти, що 
характеризується стійкими знаннями ІКТ, необхідними для організації та 
проведення наукового дослідження на різних його етапах; сформованими 
вміннями самостійного планування й проведення наукового пошуку з 
використанням ІКТ; активним використанням можливостей мережі Інтернет, 
хмарних технологій для проведення педагогічного експерименту, 
оприлюднення результатів дослідження (розміщення матеріалів у журналах 
відкритого доступу); сформованою потребою в постійному оновленні знань про 
можливості застосування ІКТ у науковій та подальшій професійній діяльності; 

 середній рівень з неглибоким володінням інформаційно-
комунікаційним тезаурусом, слабко сформованими навичками роботи в  
ІК-середовищі, поверховою орієнтацією в наявних електронних навчальних 
засобах, дистанційних курсах, неглибокими знаннями у сфері використання 
інтернет-ресурсів для наукового пошуку; наявним інтересом до сучасних 
інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій, однак обмеженим 
усвідомленням значущості ІК-підтримки наукової діяльності; сформованими 
основними вміннями користувача-початківця у сфері використання ІКТ; 

 низький рівень з характерною відсутністю мотивації досягнення 
успіху в науковій діяльності на основі використання ІКТ; поверховими 
теоретичними знаннями процесів розвитку сучасного інформаційного 
суспільства, слабкою орієнтацією у здійсненні пошукових та аналітичних 
процедур наукової діяльності засобами ІКТ; обмеженістю інформаційно-
комунікаційного тезаурусу та навичок освітньо-наукової діяльності в умовах 
ІКТ-насиченого середовища; наявністю загальних та несистематизованих 
уявлень про сучасні електронні навчальні засоби, дистанційні курси з фахових 
дисциплін; майже відсутніми вміннями та навичками виконання навчальних і 
наукових завдань із застосуванням комп’ютерних технологій, а також 
здійснення самостійної професійної діяльності. 

Основними методами на констатувальному етапі педагогічного 
експерименту були: анкетування викладачів закладів вищої освіти з метою 
визначення позиції науковців (кандидатів і докторів педагогічних наук) щодо 
застосування засобів інформаційно-комунікаційної підтримки наукових 
досліджень, бесіди з викладачами, педагогічне спостереження; анкетування й 
тестування майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти з метою 
перевірки сформованості науково-дослідницького компонента  
ІК-компетентності (мотиваційний та когнітивний компоненти); експертне 
оцінювання запитань анкети, перевірка надійності й валідності тестових 
завдань; виконання майбутніми науковцями проблемно-пошукових завдань 
(операційно-діяльнісний та рефлексивний компоненти ІК-компетентності); 
статистичний аналіз отриманих даних. 
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Результати констатувальних зрізів, спрямованих на виявлення рівнів 

сформованості науково-дослідницького компонента інформаційно-
комунікаційної компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії в 
галузі освіти, продемонстрували, що в більшості респондентів переважав 
середній рівень за всіма критеріями: мотиваційно-ціннісним (магістри – 99 осіб, 
43%; аспіранти – 29 осіб, 38,6%), когнітивним (магістри – 101 респондент, 
43,9%; аспіранти – 35 осіб, 46,6%), операційно-діяльнісним (магістри – 96 осіб, 
41,7%; аспіранти – 31 респондент, 41,3%) та рефлексивним (магістри – 
94 особи, 40,9%; аспіранти – 30 осіб, 40%). Наступними за кількістю 
респондентів майже однаково виступали низький (середнє значення: магістри – 
22,8%; аспіранти – 21,6%) та достатній рівень (середнє значення: магістри – 
22,4%; аспіранти – 20,4%), і найменша кількість респондентів виявила високий 
рівень (середнє значення: магістри – 11,4%; аспіранти – 16,3%). 

Метою проведення формувального етапу експерименту було занурення 
майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти до науково-
дослідницької діяльності, що супроводжувалася інформаційно-комунікаційною 
підтримкою, упровадженням ІКТ на всіх етапах науково-дослідної роботи та в 
усі форми наукової діяльності. Відтак до освітнього процесу підготовки 
майбутніх науковців було введено спецкурс „Інформаційно-комунікаційні 
технології в педагогічних дослідженнях”, підтриманий дистанційним курсом, 
що дозволило організувати системну реалізацію різних аспектів ІК-підтримки 
наукових досліджень. Вивчення спецкурсу та занурення в дистанційне 
навчальне середовище названого курсу забезпечувалося навчально-методичним 
супроводом у вигляді навчального посібника та практикуму, що сприяло 
ефективному оволодінню здобувачами вищої освіти необхідним теоретичним 
матеріалом, організації проведення практичних занять та виконання завдань 
самостійної роботи. Крім того, розроблено низку методичних рекомендацій з 
різних аспектів ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та 
докторів філософії: „Створення облікового запису в Google”, „Використання 
розширеного пошуку в мережі Інтернет”, „Робота в текстовому процесорі 
MS Word”, „Електронні навчальні посібники та вимоги до їх створення”, 
„Робота в середовищі MS Power Point”, „Рекомендації з проведення 
анкетування в мережі Інтернет”, „Організація тестування в мережі Інтернет з 
використанням прикладного програмного забезпечення”, „Створення блогу на 
Blogger”, „Робота з об’єктами в середовищі електронних таблиць MS Excel”, 
„Аналіз результатів тестування засобами MS Excel”, „Робота в середовищі 
Google Classroom”, „Створення інтерактивної презентації в Prezi”. Це створило 
умови для розвитку вмінь і навичок здобувачів вищої освіти роботи з 
комп’ютерними програмами, створення електронних навчальних засобів, 
опанування мультимедійних технологій для створення якісних презентацій, 
мультимедійних тестів, онлайн опитувань тощо. 

Експериментальне впровадження системи ІК-підтримки наукових 
досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти 
відбувалося з використанням низки загальнодидактичних методів, реалізованих 
засобами е-навчання у формі проектної діяльності, веб-квесту, вебінару, а 
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також методів візуалізації та створення е-портфоліо. Майбутні магістри та 
доктори філософії залучалися до організації і проведення наукових заходів із 
використанням ІК-підтримки; створення персонального освітньо-наукового 
середовища кожного майбутнього науковця; до активної наукової комунікації з 
інформаційно-комунікаційною підтримкою; використання форм і методів 
дистанційного навчання. Майбутні науковці отримували необхідний комплекс 
знань, умінь і навичок роботи із хмарними сервісами, наукометричними базами 
даних, комп’ютерними програмами, електронними навчальними засобами та ін. 

Наприкінці формувального етапу проведено контрольні зрізи для 
оцінювання ефективності розвитку кожного критерію науково-дослідницького 
компонента ІК-компетентності майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти. Так, з метою з’ясування рівнів сформованості науково-
дослідницького компонента ІК-компетентності за когнітивним критерієм, тобто 
набутих знань, умінь, навичок використання інформаційно-комунікаційних 
технологій для здійснення науково-педагогічних досліджень, нами було 
проведено тестування з повною процедурою перевірки надійності й валідності 
тестових завдань. Аналіз результатів контрольного тестування майбутніх 
магістрів та докторів філософії в галузі освіти засвідчив, що студенти 
експериментальних груп показали вищі результати сформованості когнітивного 
критерію науково-дослідницького компонента ІК-компетентності, ніж студенти 
контрольних груп (рис. 3, 4). 

 

 
 
Рис. 3. Показники сформованості когнітивного критерію науково-дослідницького 

компонента ІК-компетентності експериментальних і контрольних груп майбутніх магістрів в 
галузі освіти на контрольному етапі 
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Рис. 4. Показники сформованості когнітивного критерію науково-дослідницького 

компонента ІК-компетентності експериментальних і контрольних груп майбутніх докторів 
філософії в галузі освіти на контрольному етапі 

 
Для перевірки сформованості науково-дослідницького компонента  

ІК-компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії за мотиваційно-
ціннісним, операційно-діяльнісним та рефлексивним критеріями використано 
методи спостереження, усного опитування й метод проблемно-пошукових 
завдань, аналогічний констатувальному етапу експериментального 
дослідження. Запропоновано підготувати мультимедійну презентацію за темою 
наукового дослідження (або обрати тему за власним бажанням), 
використовуючи засоби інфографіки, мультимедіа, демонструючи власний 
погляд науковця – фахівця в галузі інноваційних освітніх технологій. 

Аналіз результатів контрольних зрізів дозволив розділити студентів 
експериментальних і контрольних груп за рівнями сформованості науково-
дослідницького компонента ІК-компетентності майбутніх магістрів та докторів 
філософії в галузі освіти (рис. 5). В експериментальних групах кількість 
майбутніх магістрів високого рівня виявилася на 7,6% більше, майбутніх 
докторів філософії – на 10,4% більше. Також більшими виявилися показники 
достатнього рівня (24,1% магістрантів в експериментальних групах, 9,4% – 
у контрольних; 30,5% аспірантів в експериментальних групах, 10,8% – 
у контрольних). 

Якісні зміни інформаційно-комунікаційної компетентності респондентів 
експериментальних груп довели ефективність запропонованої системи  
ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти. Студенти, які брали участь в експериментальній роботі, 
продемонстрували досить високий рівень зацікавленості у використанні засобів 
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ІК-підтримки наукової діяльності, наприкінці експерименту значно 
збільшилася їхня мотивація до наукового самовдосконалення й саморозвитку. 

 

 
 

Рис. 5. Показники сформованості науково-дослідницького компонента  
ІК-компетентності експериментальних і контрольних груп майбутніх магістрів та докторів 
філософії в галузі освіти на кінцевому етапі 

 
Показники сформованості науково-дослідницького компонента  

ІК-компетентності майбутніх науковців отримані з достатньою вірогідністю, 
що підтверджено обчисленням статистичної достовірності різниці між 
середніми значеннями показників діагностування в експериментальних і 
контрольних групах із використанням критерію  (лямбда) – Колмогорова-
Смирнова. 

 
 

ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено теоретичне обґрунтування й нове вирішення 

проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій у науково-
дослідницькій діяльності майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі 
освіти, що виявилося в розробці теоретико-методичних засад та впровадженні 
системи інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень 
майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти. 

Відповідно до поставленої мети та сформульованих завдань 
педагогічного дослідження під час наукового пошуку отримано такі основні 
результати: 

1. Визначено, що необхідною умовою формування інформаційно-
комунікаційної компетентності всіх учасників освітньо-наукового процесу та 
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основою побудови цілісної системи інформаційно-комунікаційної підтримки 
наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти є 
єдиний інформаційно-освітній простір сучасної освіти як продукт глобалізації 
освіти, інтегроване мережеве середовище, сформоване в межах інфраструктури 
кожного закладу вищої освіти. 

2. Розкрито особливості змісту, форм та методів науково-дослідницької 
діяльності магістрів і докторів філософії в галузі освіти на сучасному етапі її 
реформування, вивчено перелік загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей для предметної галузі „Освіта/Педагогіка”, нормативний зміст 
підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти, сформульований у термінах 
результатів навчання, форми атестації та ін., проаналізовано специфіку 
дослідницької компетентності майбутніх науковців, зміст якої розкривається в 
триєдності дослідницьких знань (знання методології науково-педагогічної 
діяльності, ефективних методів наукового пошуку; наукові знання з навчальної 
дисципліни, спеціальності, з психолого-педагогічних наук та ін.); 
дослідницьких умінь і навичок (уміння формулювати наукову проблему, 
визначати науковий апарат дослідження; навички пошуку інформації в різних 
джерелах; уміння аналізувати дані наукового експерименту; виконувати 
самоаналіз, самоконтроль, самооцінку власної наукової роботи та ін.); 
дослідницьких якостей (евристичність; креативність; інтелектуальна 
мобільність; допитливість, спостережливість, ініціативність, здатність до 
самоорганізації власної наукової роботи; ірраціональний компонент тощо). 

Схарактеризовано типові риси науково-дослідницької діяльності 
магістрантів, які полягають у єдності наукової та навчальної роботи, 
вбудовуванні науково-дослідної роботи в усі елементи процесу 
університетської підготовки. Вивчено особливості підготовки докторів 
філософії на сучасному етапі реформування вітчизняної освіти, зокрема 
включення навчального компонента, що уможливлює реалізацію ІК-підтримки 
наукових досліджень за рахунок включення курсів інформаційно-
комунікаційного змісту. 

3. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень, що розглядається як залучення 
засобів ІКТ на всіх етапах теоретичного й емпіричного наукового пошуку з 
метою надання допомоги й сприяння формуванню ІК-компетентності 
майбутніх науковців для забезпечення ефективної науково-дослідницької 
діяльності; проаналізовано вітчизняні й зарубіжні наукові розвідки 
інформаційно-комунікаційної компетентності та суміжних понять (цифрова 
компетентність, цифрова грамотність, цифрова культура та ін.), на цій основі 
визначено ІК-компетентність майбутніх магістрів та докторів філософії як 
здатність особистості на основі сформованих знань, умінь, навичок і ставлень 
використовувати засоби ІКТ для задоволення власних особистісних потреб, 
ефективного здійснення професійно зорієнтованої навчальної діяльності та 
підтримки наукових досліджень на всіх етапах теоретичного та емпіричного 
пошуку. 
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Інформаційно-комунікаційну компетентність майбутніх магістрів та 

докторів філософії структуровано в три компоненти: особистісний (ІКТ для 
задоволення особистісних потреб та прагнень), навчальний (використання ІКТ 
в освітньому процесі) та науково-дослідницький (ІКТ для підтримки науково-
дослідницької діяльності), зміст кожного реалізовано через когнітивний, 
діяльнісний та ціннісний складники. Структурування ІК-компетентності 
майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти враховує основні 
компоненти загального поняття компетентності, специфіку інформаційно-
комунікаційної компетентності як однієї з ключових та особливості наукової 
діяльності майбутніх фахівців галузі освіти ступенів „Магістр” та „Доктор 
філософії”. 

4. Досліджено сучасний стан застосування засобів інформаційно-
комунікаційної підтримки наукових досліджень у галузі педагогічних наук. 
Серед ефективних засобів ІК-підтримки наукових досліджень визначено: 
хмарні технології, завдяки яким стає можливим формування хмаро 
зорієнтованого освітньо-наукового середовища закладу вищої освіти; соціальні 
мережі; відкритий доступ до наукових і навчальних матеріалів у мережі 
Інтернет та ін. 

Розроблено критерії й показники сформованості науково-дослідницького 
компонента інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів 
та докторів філософії як специфічного для здобувачів вищої освіти, які 
навчаються за освітньо-науковою програмою. Наявний стан названого 
компонента вивчено за чотирма критеріями: мотиваційно-ціннісним 
(з показниками: сформованість потреби у використанні засобів інформаційно-
комунікаційних технологій для здійснення наукової діяльності; сформований 
інтерес і позитивне ставлення до застосування засобів ІКТ у науковій 
діяльності; прагнення до якісної наукової комунікації та досягнення успіху в 
науковій діяльності), когнітивним (з показниками: обсяг теоретико-технічних 
знань, сукупність знань для здійснення пошукової та аналітичної наукової 
діяльності засобами ІКТ; критичність і гнучкість мислення, здатність до 
здійснення аналітичної діяльності), операційно-діяльнісним (з показниками: 
уміння й навички роботи в інформаційно-комунікаційному освітньому 
середовищі для здійснення пошуку та збереження інформаційних даних, 
наукового спілкування в мережі Інтернет, оформлення результатів наукового 
дослідження з використанням ІК-підтримки; уміння й навички роботи в 
дистанційному навчальному середовищі; здатність до творчої діяльності для 
розроблення й упровадження електронних освітніх ресурсів, презентації 
результатів наукового пошуку), рефлексивним (з показниками: здатність до 
адекватної самооцінки власних можливостей та перспектив використання 
засобів ІКТ під час наукового дослідження; бажання підвищити власний рівень 
інформаційно-комунікаційної компетентності, прагнення до саморозвитку й 
самовдосконалення у сфері інформаційно-комунікаційних технологій; 
готовність до опанування інновацій у галузі ІКТ для здійснення наукової 
діяльності). 
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5. Теоретично обґрунтовано визначення системи інформаційно-

комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів 
філософії в галузі освіти як множини взаємопов’язаних компонентів 
(концептуально-цільового, змістово-процесуального, оцінно-рефлексивного), 
об’єднаних спільною метою формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності майбутніх освітян, зокрема її науково-дослідницького 
компонента. 

Змодельовано й упроваджено в процес підготовки майбутніх магістрів та 
докторів філософії в галузі освіти систему ІК-підтримки їхньої науково-
дослідницької діяльності, що ґрунтується на основних системних принципах 
(цілісності, структурованості, ієрархічної впорядкованості, взаємозалежності 
системи й середовища тощо); на впровадженні провідних наукових підходів 
(системного, компетентнісного, особистісного, діяльнісного, інформаційного, 
акмеологічного, праксеологічного) та принципів (інформатизації науково-
дослідницької діяльності, наочності, реалізованої засобами візуалізації та 
мультимедіа, оптимального вибору засобів навчання, інтеграції традиційних 
методів наукової діяльності та інноваційних технологій, принципу 
інтерактивності) як методологічних засад і провідних чинників формування  
ІК-компетентності майбутніх науковців, зокрема її науково-дослідницького 
компонента. 

Визначено, що функціонування системи відбувається на основі залучення 
майбутніх магістрів та докторів філософії до організації й проведення наукових 
заходів із використанням ІК-підтримки; створення персонального навчально-
наукового середовища кожного майбутнього науковця; залучення майбутніх 
науковців до активної наукової комунікації з інформаційно-комунікаційною 
підтримкою; використання форм і методів дистанційного навчання; надання 
майбутнім науковцям необхідного комплексу знань, умінь і навичок роботи із 
хмарними сервісами, наукометричними базами даних, комп’ютерними 
програмами, електронними навчальними засобами, забезпечення педагогічного 
керування цим процесом. Ефективній реалізації системи сприяло використання 
низки загальнодидактичних методів (евристичного, дослідницького, 
проблемно-пошукового), реалізованих із залученням засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у формах проектної діяльності, веб-квесту, 
вебінару, візуалізації та створення е-портфоліо, ефективне впровадження яких 
можливе лише в умовах інтенсивної інформатизації освітнього процесу. 

6. Підготовлено зміст та відповідний навчально-методичний супровід 
експериментальної системи: навчально-методичний комплекс дисципліни – 
спецкурс „Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних 
дослідженнях”, уведений до навчального плану підготовки магістрів та 
докторів філософії спеціальностей 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої 
школи), 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта; дистанційний курс 
„Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях”, який 
забезпечив реалізацію принципів змішаного навчання, поєднання традиційних 
та інноваційних методів; навчально-методичний посібник „Інформаційно-
комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях” у 2-х частинах: 
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теоретико-методологічні засади використання ІКТ у науково-педагогічних 
дослідженнях та практикум з навчального курсу; комплекс методичних 
рекомендацій щодо практичного застосування засобів ІК-підтримки наукових 
досліджень майбутніх педагогів-науковців: „Створення облікового запису в 
Google”, „Використання розширеного пошуку в мережі Інтернет”, „Робота в 
текстовому процесорі MS Word”, „Електронні навчальні посібники та вимоги 
до їх створення”, „Робота в середовищі MS Power Point”, „Рекомендації з 
проведення анкетування в мережі Інтернет”, „Організація тестування в мережі 
Інтернет з використанням прикладного програмного забезпечення”, „Робота з 
об’єктами в середовищі електронних таблиць MS Excel”, „Аналіз результатів 
тестування засобами MS Excel” та ін. 

Визначено, що інформаційно-комунікаційна підтримка наукових 
досліджень здобувачів ступенів вищої освіти „Магістр” та „Доктор філософії” 
передбачає широке використання засобів інфографіки та мультимедіа для 
унаочнення результатів наукової роботи, а також засобів хмарних технологій, 
зокрема: наукометричних баз даних та систем індексування наукової продукції 
для перевірки ефективності наукової діяльності; антиплагіат-сервісів для 
реалізації принципів академічної доброчесності та поваги до прав 
інтелектуальної власності в мережі Інтернет; електронних журнальних систем 
відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки та оприлюднення 
результатів наукової діяльності; сервісів онлайн тестування й анкетування для 
проведення моніторингових наукових досліджень. 

7. Визначено етапи впровадження системи ІК-підтримки наукових 
досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти: 

 діагностичний, на якому сформульовано наукову проблему 
дослідження, проаналізовано базові поняття, розроблено програму наукового 
пошуку, проведено діагностичні зрізи педагогічного експерименту; 

 змістово-практичний, на якому змодельовано систему ІК-підтримки 
наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти, 
розпочато формувальний етап експерименту, розроблено навчально-методичне 
забезпечення змодельованої системи, використано комплекс 
загальнодидактичних методів, реалізованих засобами е-навчання; 

 аналітико-підсумковий, на якому було проаналізовано результати 
педагогічного експерименту. 

8. За результатами експериментальної перевірки ефективності системи  
ІК-підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії 
освітньої галузі виявлено загальний приріст показників за високим та достатнім 
рівнями сформованості всіх критеріїв науково-дослідницького компонента  
ІК-компетентності при значному зменшенні показників низького рівня. 

Проведене системне дослідження можливостей використання засобів 
інформаційно-комунікаційної підтримки науково-дослідницької діяльності 
майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти засвідчило 
ефективність застосування засобів ІКТ на всіх етапах наукового пошуку: 

 підготовчому (теоретичному) етапі для визначення проблеми 
дослідження, ґрунтовного й усебічного вивчення наукових джерел, наявного 
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педагогічного досвіду з метою формулювання мети й завдань, виокремлення 
методологічних підходів та методів дослідження тощо (пошукові сервери, 
електронні бібліотеки, сайти, блоги науковців за тематикою дослідження, 
матеріали наукових соціальних мереж, наукометричних баз даних та ін.); 

 етапі розроблення навчально-методичного забезпечення 
педагогічного дослідження для створення комп’ютерних засобів навчального 
призначення, персонального навчального середовища експериментального 
дослідження, розроблення дистанційного курсу, засобів інфографіки та ін. 
(програмне забезпечення для створення електронних освітніх ресурсів, засоби 
мультимедіа та програми оброблення зображень, звуку, відео, хмарні сервіси, 
платформи дистанційного навчання, сервіси для створення інтерактивних 
плакатів, презентацій, інфографіки та ін.); 

 етапі організації та проведення педагогічного експерименту: на 
констатувальному етапі – для проведення опитувань, анкетувань, тестувань з 
метою визначення висхідного стану досліджуваної проблеми (інструменти для 
проведення процедури анкетування, тестування, засоби побудови таблиць, 
діаграм, графіків, текстові, табличні редактори, комп’ютерні статистичні 
пакети); на формувальному етапі – для ІКТ-підтримки впровадження власної 
методики (технології, системи), проведення діагностичних зрізів, тестування, 
проектної роботи, виконання творчих завдань із подальшим статистичним 
аналізом даних, їх візуалізацією, систематизацією, фіксацією змін (хмарні 
сервіси сховища даних, відеохостингу, програми візуалізації даних, платформи 
дистанційного навчання, сервіси для проведення вебінарів, інтернет-
конференцій та ін.); на етапі аналізу та інтерпретації результатів, установлення 
їхньої надійності й валідності, формулювання висновків (пакети прикладних 
програм статистичного аналізу, інструменти е-конференцій, вебінарів, 
визначення індексів цитувань та ін.); 

 етапі оформлення наукового дослідження, його оприлюднення та 
презентації (текстові, табличні редактори, програми візуалізації та презентації, 
системи перевірки на плагіат, індексування наукової продукції та ін.). 

Отже, результати проведеного педагогічного експерименту дозволяють 
стверджувати, що впровадження системи інформаційно-комунікаційної 
підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в 
галузі освіти сприяє формуванню науково-дослідницького компонента ІК-
компетентності майбутніх фахівців-освітян, і обґрунтовують ефективність 
пропонованої експериментальної системи, доводячи істинність вихідної 
гіпотези. 

Дисертаційна робота не вирішує всіх аспектів проблеми використання 
інформаційно-комунікаційних технологій під час організації та проведення 
науково-педагогічних досліджень. Продовження пошуку за цією 
проблематикою доцільно здійснювати в таких напрямах: обґрунтування 
теоретико-методичних засад формування та розвитку комп’ютерно 
зорієнтованого середовища для підготовки майбутніх докторів філософії в 
закладах вищої педагогічної освіти; розроблення спеціальних форм і методів 
використання ІК-підтримки на різних етапах науково-дослідницької діяльності 
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на різних рівнях вищої освіти; модернізація змісту інформаційно-
комунікаційної (цифрової) компетентності в умовах комп’ютерно 
зорієнтованого навчального середовища освітнього закладу. 
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Топольник Я. В. Система інформаційно-комунікаційної підтримки 
наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі 
освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.10 „Інформаційно-комунікаційні технології в освіті” – 
Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка”. – Старобільськ, 2019. 

У дисертації розроблено, науково обґрунтовано та експериментально 
перевірено ефективність системи інформаційно-комунікаційної підтримки 
наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти. 
Визначено особливості підготовки здобувачів ступенів „Магістр” і „Доктор 
філософії” в галузі освіти на сучасному етапі її реформування, зміст та форми 
науково-дослідницької діяльності в умовах інформатизації освіти. Надано 
тлумачення інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів 
та докторів філософії, структурованої у три компоненти: особистісний (ІКТ для 
задоволення особистісних потреб та прагнень), навчальний (використання ІКТ 
в освітньому процесі) та науково-дослідницький (ІКТ для підтримки науково-
дослідницької діяльності). Змодельовано систему ІК-підтримки наукових 
досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти, визначено 
форми і методи її ефективної реалізації. 

Ключові слова: підготовка здобувачів ступенів „Магістр” і „Доктор 
філософії” в галузі освіти, інформатизація освіти, науково-дослідницька 



42 
діяльність, інформаційно-комунікаційна компетентність, інформаційно-
комунікаційна підтримка, система інформаційно-комунікаційної підтримки 
наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти. 

 
Топольник Я. В. Система информационно-коммуникационной 

поддержки научных исследований будущих магистров и докторов 
философии в области образования. – Квалификационный научный труд на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 
по специальности 13.00.10 „Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании” – Государственное учреждение „Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко”. – Старобельск, 2019. 

В диссертации разработана, научно обоснована и экспериментально 
проверена эффективность системы информационно-коммуникационной 
поддержки научных исследований будущих магистров и докторов философии в 
области образования. Определены особенности подготовки соискателей 
степеней „Магистр” и „Доктор философии” в области образования на 
современном этапе его реформирования, содержание и формы научно-
исследовательской деятельности в условиях информатизации образования. 
Представлено толкование информационно-коммуникационной компетентности 
будущих магистров и докторов философии как способность личности на основе 
сформированных знаний, умений, навыков и отношений использовать средства 
ИКТ для удовлетворения личностных потребностей, эффективного 
осуществления профессионально ориентированной учебной деятельности и 
поддержки научных исследований на всех этапах теоретического и 
эмпирического поиска. Выделены три ее компонента: личностный (ИКТ для 
удовлетворения личностных потребностей и стремлений), учебный 
(использование ИКТ в учебном процессе) и научно-исследовательский (ИКТ 
поддержки научно-исследовательской деятельности). Смоделирована система  
ИК-поддержки научных исследований будущих магистров и докторов 
философии в области образования как множество взаимосвязанных 
компонентов (концептуально-целевого, содержательно-процессуального, 
оценочно-рефлексивного), объединенных общей целью формирования 
информационно-коммуникационной компетентности будущих педагогов, в том 
числе ее научно-исследовательского компонента. Определены формы и методы 
ее эффективной реализации. 

Ключевые слова: подготовка соискателей степеней „Магистр” и „Доктор 
философии” в области образования, информатизация образования, научно-
исследовательская деятельность, информационно-коммуникационная 
компетентность, информационно-коммуникационная поддержка, система 
информационно-коммуникационной поддержки научных исследований 
будущих магистров и докторов философии в области образования. 
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Topolnyk Ya. V. System of Information-Communication Support of 

Scientific Researches of Future Masters and Doctors of Philosophy in the Field 
of Education. – Qualification scientific work printed as manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences in Speciality 
13.00.10 „Information-communication technologies in education” – State Institution 
„Taras Shevchenko Luhansk National University”. – Starobilsk, 2019. 

In the thesis the effectiveness of the system of the information-communication 
support (the IC support) of scientific researches of future masters and doctors of 
philosophy in the field of education is developed, scientifically substantiated and 
experimentally tested. 

It is determined that the necessary condition for forming the information-
communication competence (the IC competence) of all the participants in the 
educational-scientific process and the basis for building a holistic system of the 
information-communication support for scientific researches of future masters and 
doctors of philosophy in the field of education is the single information-educational 
space of modern education as a product of globalisation of education, an integrated 
network environment formed within the infrastructure of each institution of higher 
education. 

The peculiarities of training the applicants for the degrees of „Master” and 
„Doctor of Philosophy” in the field of education at the present stage of its reform, the 
content and the form of the research activity under the conditions of informatisation 
of education are substantiated. It is given the interpretation of the IC competence of 
future masters and doctors of philosophy, structured as three components: personal 
(the ICT (the information-communication technologies) to meet personal needs and 
aspirations), educational (using the ICT in the educational process) and scientific-
research (the ICT to support research activities). 

Among the effective means of the IC support for scientific researches of future 
masters and doctors of philosophy in the field of education, the following ones are 
distinguished, first of all, the means of cloud technologies: scientometric databases 
and systems of indexing scientific products for checking the effectiveness of 
scientific activity; anti-plagiarist services under the conditions of implementing the 
principles of academic integrity and respect for intellectual property rights in the 
Internet; open access electronic journal systems as a means of the informational-
analytical support and publicising the results of scientific activity; online testing 
services and questionnaires for monitoring scientific researches, as well as the ICT 
for visualising pedagogical research materials (services for developing interactive 
posters, smart cards, infographics, multimedia presentations). 

Introducing the named means of the IC support of scientific researches of 
applicants of the higher education degrees „Master” and „Doctor of Philosophy” in 
the field of education has taken place while delivering the special course 
„Information-Communication Technologies in Pedagogical Researches” offered for 
being introduced into the curricula of training masters and doctors of philosophy of 
the field of knowledge „Education/Pedagogics”, which is expedient to be 
implemented on the basis of the principles of mixed learning (combining the 
traditional forms of classroom activities with distance learning). 
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The stages (diagnostic, content-practical and analytical-final) and the technique 

for implementing the system of the IC support of scientific researches of future 
masters and doctors of philosophy in the field of education have been determined, the 
experimental verification of its effectiveness has been carried out, the results of 
which reveal a general increase in the indicators for the high and sufficient levels of 
formation of all the criteria of the scientific-research component of the IC 
competence with a significant reduction of the low-level indicators. 

The conducted study of the possibilities of using the means of the information-
communication support for the scientific-research activities of future masters and 
doctors of philosophy in the field of education has shown the effectiveness of using 
the means of the ICT at all the stages of scientific research: 

– the preparatory (theoretical) stage for determining the research problem, the 
thorough and comprehensive study of scientific sources, the existing pedagogical 
experience in order to formulate the purpose and objectives, to distinguish between 
the methodological approaches and research methods, etc. (search servers, electronic 
libraries, sites, blogs of scientists on the subject of research, materials of scientific 
social networks, scientometric databases, etc.); 

– the stage of developing the educational and methodological support of the 
pedagogical research to create the computer teaching aids, the personal learning 
environment of the experimental research, developing the distance learning course, 
the means of infographic and others (software for creating electronic educational 
resources, multimedia means and image, sound, video processing programs, cloud 
services, distance learning platforms, services for creating interactive posters, 
presentations, infographics, etc.); 

– the stage of organising and conducting the pedagogical experiment: at the 
preliminary stating stage – for conducting surveys, questionnaires, tests to determine 
the initial state of the problem investigated (instruments for conducting a 
questionnaire procedure, testing, means for constructing tables, charts, graphs, text, 
table editors, computer statistical packages); at the formative stage – for the ICT-
support introducing the personal technique (technology, system), conducting 
diagnostic sections, testing, design work, performing creative tasks with further 
statistical analysis of the data received, their visualisation, systematisation, fixation of 
changes (cloud services of data warehouse, video hosting, data visualisation 
programs, distance learning platforms, webinar services, internet conferences, etc.); 
at the stage of analysing and interpreting the results, determining their reliability and 
validity, formulating conclusions (packages of applied statistical analysis programs, 
instruments of e-conferences, webinars, defining citation indices, etc.); 

– the stage of designing the scientific research, its publication and presentation 
(text, table editors, visualisation and presentation programs, plagiarised verification 
systems, indexing scientific products, etc.). 

Key words: preparation of „Master” and „Doctor of Philosophy” degrees in the 
field of education, informatization of education, scientific-research activities, 
information-communication competence, information-communication support, 
system of information-communication support of scientific researches of future 
masters and doctors of philosophy in the field of education. 
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