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підготовки військових
ф а х і в ц і в д л я З б р о й н и х с и л
України знаходиться під особ-

ливою увагою державних ін -

ституцій . Довготривала „опти-

мізація” Збройних сил України, яка
вилилася в скороченні їхньої
чисельності та обмеженні фінан-

су ва н н я , у н е о б ґ ру н то ва н и х
реформах сфери військової освіти
призвели до духовного занепаду
війська, падіння престижу вій-

ськової служби, руйнуванню його
кадрового потенціалу. Водночас
зміна природи сучасної війни, її
гібридний характер, збільшення
інтенсивності та мобільності бой-

ових дій, підвищення ролі інфор-

мації на полі бою та агресивні дії
Росії проти України вимагають
формування у військовослуж-

бовців рис, необхідних для успіш-

ної реалізації поставлених зав-

дань. Суспільствознавчі дисци-

пліни в системі військової освіти
покликані формувати у військово-

службовців необхідні ціннісні
орієнтири та світоглядні наста-

нови, здатність протистояти нега-

тивним інформаційним впливам.

За таких обставин процес підго-

товки курсантів у ВВНЗ потребує
переосмислення визначення кон-

кретних напрямів діяльності з
метою прискореного формування в
них знань, умінь, навичок, фахової
майстерності, фізичних та психо-

логічних якостей, необхідних для

виконання обов'язків за посадою
(спеціальністю) [1].

Серед педагогічних інстру-

ментів, здатних підвищити ефек-

тивність навчання , найбільш
перспективним є використання в
процесі вишколу мережі інформа-

ційних ресурсів Інтернет. А тому
питання, пов'язані із застосуванням
методики їх використання курсан-

тами в процесі вивчення суспіль-

ствознавчих дисциплін, має особ-

ливу актуальність.

З моменту появи Всесвітньої
мережі Інтернет педагоги та вчені
займалися проблемами, пов'яза-

ними з її використанням. І це не
дивно, оскільки його першими
користувачами стали саме на-

вчальні заклади – Каліфорнійський
університет і Стенфордський
дослідний інститут, між якими були
проведені перші сеанси передачі
інформації в межах експериментів
комп'ютерної лабораторії APRA.

Навчальними закладами України
за досить короткий проміжок часу
проведено велику роботу щодо
розробки та практичного впровад-

ження мережних технологій у
навчальний процес, насамперед, у
відкритій або дистанційній освіті.
У ході досліджень Інтернету увагу
приділено різним аспектам його
в и ко р и с т а н н я в н а в ч а н н і .

С . Болт івець , Н . Бугайова ,

І. Литовченко, С. Максименко,

М-Л. Чепа вивчали проблеми
впливу Інтернету на людину.

Вивченням шляхів використання
інтернет -ре сурсів у системі
навчання займалися А. Андреєв,

А . Бобров , Б . Гершунський ,

В . Глушков , С . Гончаренко ,
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Р. Гуревич, М. Жалдак, В. Кухаренко,

І. Лукаш, Л. Лучко, Л. Нікітюк, В. Олійник,

В. Паламарчук, І. Підласий, О. Рєзіна,

Г. Селевко, О. Усова та ін. Ґрунтовні
дослідження проведені науковцями у сферах
використання Інтернету при вивченні різних
навчальних дисциплін : І . Кошман ,

І. Корейба, В. Ляховицький, Є. Полат,
Т. Полілова, В. Пономарьова розробляють
методики використання інтернет-ресурсів
при вивченні іноземних мов; дослідники
В. Биков, Ю. Жук, В. Лапінський, М. Шут –
застосування інформаційних технологій при
вивченні фізики тощо.

Існують напрацювання у сфері викорис-

тання інформаційно-комунікаційних
технологій і у військовій освіті. Цим
займаються О. Бойко, Г. Верхоланцев,

О. Гапеєва, А. Каленський, О. Кравчук,

В. Стадник, П. Стефаненко та ін. Проте
аналіз наявних робіт указує на те, що
питання використання інтернет-ресурсів під
час підготовки майбутніх офіцерів
висвітлено недостатньо, а створення
методик використання курсантами інтернет-

ресурсів у процесі вивчення суспільство-

знавчих дисциплін на сьогодні не є
предметом системного пошуку.

є опис, узагальнення та
інтерпретація результатів, отриманих
засобом застосування експериментальної
методики використання курсантами
інтернет-ресурсів у процесі вивчення
суспільствознавчих дисциплін.

У ході підготовки до проведення
експерименту ми спиралися на основні
положення теорії педагогічних досліджень,

які висвітлили у своїх дослідженнях
С. Гончаренко, П. Олійник, В. Федорченко,

Н. Фоменко, Л. Поважна [2], Г. Кловак [3].

Були вивчені умови, у яких перебувають
курсанти ВВНЗ, та їхній вплив на процес
формування знань, навичок та вмінь у ході
вивчення суспільствознавчих дисциплін.

Зокрема, установлено, що перебування
курсантів у ВНЗ регламентується розпо-

рядком дня, де на навчальну роботу
відводиться 45 годин на тиждень, з яких
третина – 15 годин – складає самостійна
робота. На вивчення дисциплін суспільство-

знавчого (гуманітарного) циклу за програ-

Метою статті

мами підготовки відводиться до 15%

навчального часу. Середній відрив від
навчання з огляду на причини різного
характеру – за станом здоров'я, службовою
необхідністю – становить близько 10 – 15%.

Процес вивчення суспільствознавчих
дисциплін відбувається в навчальних
аудиторіях та класах самостійної підготовки,

які не мають спеціального обладнання для
підключення до Інтернет-мережі. За для
пошуку в мережі необхідної інформації з
предметів сто відсотків курсантів
користуються наявними в них власними
комунікаційними пристроями – смарт-

фонами, планшетами, ноутбуками. При
цьому вони застосовують, у першу чергу,

інструменти пошукових систем Google –
56% та Яндекс – 34%. Єдиним окремо
визначеним інтернет-ресурсом, яким
курсанти користуються для отримання
необхідної навчальної інформації за
предметами , названо відомості , що
вміщуються у вільній електронній
енциклопедії Вікіпедії: 15% опитаних
курсантів. Разом з тим вони зазначили, що
використовують для спілкування різно-

манітні соціальні сервіси. Абсолютна
більшість – 98% курсантів – указали, що
серед соціальних мереж вони надають
перевагу мережі „Vkontakte”, яку відвідують
щоденно та використовують для спілку-

вання. Водночас більшість респондентів
зазначили, що не використовують Інтернет
для обміну навчальною інформацією.

Виняток склали лише теми та питання
групових занять, контрольних заходів,

матеріали курсових, практичних, контроль-

них робіт. Аналізуючи матеріали опиту-

вання, удалося визначити, що Інтернет
курсанти використовують, перш за все, для
спілкування й перегляду новин, у другу
чергу – для пошуку цікавої інформації, у
третю – для пошуку начальної інформації з
навчальної дисципліни, в останню – для
розваг. Характерною ознакою процесу
пошуку необхідної інформації виявилася
витрата значної кількості часу безпо-

середньо на сам процес пошуку, значне
відволікання на сторонні покликання та
ресурси в мережі, абсолютна довіра до
знайденої інформації [4].
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Отже, отримані дані при підготовці до
проведення експерименту зумовили такі
висновки: вивчення суспільствознавчих
дисциплін проходить у досить стислі
терміни; курсанти спроможні безпереш-

кодно використовувати ресурси мережі
Інтернет, що робить зайвими заходи з
організації та забезпечення доступу до
нього; ресурси мережі використовуються
курсантами одноособово, знайдена інфор-

мація залишається виключно в особи, що її
знайшла; у процесі пошуку навчальної
інформації курсант зазнає впливів сторонніх
ресурсів та сервісів мережі, що провокує
відволікання та знижує оперативність;

знайдена інформація не проходить перевірку
на достовірність, сприймається як пра-

вильна, що може спровокувати викривлення
знань, світогляду, ціннісних орієнтирів;

переважна більшість комунікаційних
зв'язків курсантів у мережі пов'язана з
використанням соціальних мереж, зокрема
„Vkontakte”.

Виходячи з особливостей військової
організації та завдань експерименту,

планувалося організувати в мережі макси-

мально просте та дієве освітнє середовище,

використання якого курсантами змогло б
підвищити ефективність вивчення суспіль-

ствознавчих дисциплін. Основними вимо-

гами до нього визначено:

- доступність – можливість його
використання курсантами при застосуванні
будь-яких пристроїв доступу до мережі:
телефонів, смартфонів, планшетів, ПЕОМ
тощо;

- захищеність – мінімізація в освіт-

ньому середовищі інформаційних ризиків та
негативних інформаційних впливів на
особистість курсанта;

- керованість – можливість спосте-

рігати за діяльністю суб'єктів експерименту
та впливати на процеси, які відбуваються в
навчальному середовищі;

- комунікативність – реалізація комуні-
кативної взаємодії між учасниками навчання
по вертикалі (педагог-курсант) і по
горизонталі (курсант-курсант);

- комфортність – забезпечення умов
для творчості, зрозумілості призначення та

використання елементів навчального
середовища;

- оперативність – спроможність
швидко реагувати на проблеми та виклики,

які виникають у створеному навчальному
середовищі;

- перспективність – можливість
розвитку створеного середовища за рахунок
залучення нових компонентів, учасників,

його використання при вивченні інших
дисциплін або в інших умовах;

- простота – відсутність необхідності
проведення заходів із залучення ІТ-

спеціалістів для створення та підтримки
навчального середовища та інтернет-

ресурсів.

Аналіз наявних підходів до використання
інтернет-ресурсів дає можливість виокре-

мити їх деякі особливості. Так, було
встановлено, що більшість з них є
зосередженням навчального матеріалу за
навчальними дисциплінами на певному
інтернет-ресурсі – сайті навчального
закладу, чи особистому сайті або блозі, а
також їх розміщення на хмарних сервісах
мережі. На нашу думку, за таких умов вплив
на процес навчання є опосередкованим, а
керованість навчання низькою. Основною
причиною таких явищ уважаємо унемож-

ливлення проце сів безпо середньої
комунікації між викладачем та учнем,

причиною чого є сама побудова та
призначення сайтів та блогів. Окремою
проблемою стала певна обмеженість цих
ресурсів у обсягах та типом матеріалів, які
можна використовувати, та зазвичай
відсутність підтримки мобільних техно-

логій, що робить їх доступними виключно на
засобах ПЕОМ, виключаючи смартфони,

планшети та інші мобільні пристрої і
гаджети.

Беручи за основу, що навчання – це
процес комунікативної взаємодії між
педагогом та учнем, ми зосередили увагу на
інтернет-технологіях та ресурсах, які були б
здатні забезпечити певний рівень спіл-

кування. З метою реалізації потреби в
спілкуванні в Інтернеті розроблено чимало
програм-клієнтів так званих „месенджерів”,

які забезпечують обмін повідомленнями в
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мережі в реальному часі. Ними можна
передавати текстові, звукові повідомлення,

зображення чи відео. Ці програми придатні
для організації відеоконференцій чи
групового обміну текстовими повідом-

леннями: Viber, Skype, WhatsApp, ICQ,

Camfrog Video Chat, Miranda IM, Mail.ru

Агент та інші. Проте з'ясувалося, що
більшість із них мають обмежений
функціонал з розміщення навчальних
матеріалів та не дають можливості об'єднати
певну цільову аудиторію.

Серед досліджуваних ресурсів Інтернету
висунутим нами вимогам найбільш
відповідали соціальні мережі. З'ясувалося,

що в Україні, за даними Інтернет Асоціації
України (ІнАУ), станом на травень 2016 року
найбільш активно використовувалися
с о ц і а л ь н і м е р е ж і – „ V k o n t a k t e ” ,

„odnoklassniki”, „Facebook”, „Twitter”,

„Instagram” [5]. Зважаючи на те, що
абсолютна більшість курсантів виявилися
зареєстрованими (мали та використовували
облікові записи) у соціальній мережі
Vkontakte, про що вони повідомили при
опитуванні, ми вирішили використати її для
проведення нашого експерименту.

Для проведення педагогічного експери-

менту обрано навчальну дисципліну „Історія
України та української культури”. Вибір був
зумовлений наявністю відповідного рівня
підготовки з історії України, що дозволяло
оцінити його в процесі констатувального
етапу. Загалом оцінюванню підлягали 8 груп
курсантів 1 курсу в кількості 186 осіб.

Оцінювання проводилось у тестовому
вигляді, який складався із завдань різного
виду складності та охоплював історичний
період України від Київської Русі до періоду
розбудови Незалежної України. Тестові
завдання розроблені на основі завдань,

уміщених у методичному посібнику
Н. Вєнцевої „Історія України. Тренувальні
тести: 7 – 11 класи” [6]. Загалом середній
рівень виконання завдань склав 64,5%. Для
участі в експерименті були відібрані чотири
групи з порівняно близькими результатами:

52 – 56%. Дві з них узяли участь у
формувальному експерименті, під час якого
використано методику використання
інтернет-ресурсів у ході вивчення історії

України та української культури, інші дві
склали контрольну групу.

Спираючись на отримані в ході підго-

товчого етапу дані, ураховуючи результати
констатувального етапу експерименту,

розроблено модель використання інтернет-

ресурсів курсантами при вивченні суспіль-

ствознавчих дисциплін. Вона передбачала
створення в мережі віртуального освітнього
середовища. Його формування проходило
такими етапами:

- створення в соціальній мережі нової
спільноти, вид – група, тематика – за
інтересами, освіта;

- визначення типу групи – за-

крита/приватна, що дало можливість
організувати доступ до розміщених у ній
матеріалів виключно учасникам наступного
формувального етапу експерименту та мало
значення виокремлення із загалу користу-

вачів цільової аудиторії навчальної дисци-

пліни;

- установлення „вікових обмежень” до
16 років – організація доступу до створеного
ресурсу на всіх пристроях;

- наповнення створеної групи навчаль-

ними матеріалами, необхідними для
проведення навчальної роботи;

- розсилка запрошень на вступ у групу
учасникам формувального етапу експери-

менту.

Експериментальне навчання в межах
формувального експерименту було реалізо-

ване на кафедрі суспільних наук у першому
семестрі 2016 – 2017 навчального року. Воно
охоплювало 35 курсантів 1 курсу. Процес
навчання в експериментальній групі
різнився від навчання в контрольній групі
застосуванням методики використання
інтернет-ресурсів у ході навчання. Курсанти
експериментальної групи перед початком
формувального етапу отримали доступ до
створеної в соцмережі групи „Навчаємось в
Інтернеті: Історія України та української
культури”. У ході експериментального
навчання на цьому інформаційному ресурсі
були розміщені: робоча навчальна програма
вивчення дисципліни, методичні рекомен-

дації з предмета, тексти лекцій, матеріали
семінарських та практичних занять, розклад
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занять, питання контрольних заходів,

покликання на навчальну та наукову
літературу, історичні сайти та сайти
бібліотек. Зміст та порядок проходження тем
навчальної дисципліни „Історія України та
української культури” знаходився в межах
чинної навчальної програми. У ході
проведення формувального етапу експери-

менту уточнювались де, як і за яких умов
курсанти використовують створений
інтернет-ресурс та його матеріали. Це
давало можливість швидко реагувати на
зміни в навчальному процесі, спричинені
службовою діяльністю курсантів.

Під час експериментального навчання
проводились окремі опитування, спрямовані
на визначення доступності навчальних
матеріалів курсантам, з урахуванням
технічних можливостей пристроїв доступу
до Інтернету. Так, були виявлені труднощі з
переглядом презентацій та відеорядів. На
прохання курсантів матеріал, уміщений у
мультимедійних презентаціях, дублювався
файлами у pdf-форматі, який коректно
відображався на більшості мобільних
пристроїв.

Наявний у соцмережі додаток „Статис-

тика” дозволяв викладачу-адміністратору
групи в ході експерименту відстежувати
рівень активності членів групи впродовж
певного періоду – день, тиждень, місяць;

аналізувати, які матеріали, розділи та
додатки групи використовуються найбільш
активно; чи діляться курсанти отриманими
матеріалами зі своїми товаришами. Так, за

даними статистики піки використання
матеріалів групи припадають на дні, що
передують груповим заняттям, 89,7% членів
групи використовували для виходу в
Інтернет мобільні пристрої, найбільш
активно використовувалися додатки
„Тести”, розділи „Документи”, „Новини”,

„Фотоальбом”. Актуальність цих даних
підтверджується даними, отриманими в
результаті опитування курсантів експери-

ментальних груп після закінчення експери-

менту. Так, 85,7% курсантів указали на те,

що під час самостійної роботи користу-

валися матеріалами, розміщеними в групі
зазвичай за одну-дві доби перед заняттям;

88,5% курсантів зазначили, що здебільшого
використовували для цього мобільні
пристрої. Учасники експерименту при
підготовці до навчальних занять використо-

вували: матеріали лекцій – 35,7%, практич-

них та семінарських занять – 64,3%,

програми, методичні рекомендації – 15%.

Близько третини опитаних учасників
зауважили, що мали періодичні труднощі з
доступом до матеріалів групи.

Після закінчення формувального етапу в
контрольних та експериментальних групах
відмічено збільшення кількості правильно
вирішених завдань. Проте в курсантів, які
брали участь в експериментальному
навчанні, показники правильних відповідей
зросли більше. Отримані результати
наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка результатів виконання завдань курсантами під час

організації експерименту, (у відсотках)

Групи

Експериментальні Контрольні

Група А Група В Група C Група D

Початкове тестування 52,4% 54,6% 52,2% 55,8%

Заключне тестування 74,4% 77,3% 68,2% 71,7%
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Результати контрольних та експери-
ментальних груп указують на зростання
кількості правильних відповідей. Відповіді в
контрольній та експериментальній групах
водночас відрізнялися і за характером. Кіль-
кість правильно відпрацьованих завдань
другого та третього рівнів складності в
експериментальних групах виявилася
більша.

Отже, одержані в ході проведеного
нами педагогічного експерименту резуль-
тати дають можливість стверджувати, що
запропонована методика використання
інтернет-ресурсів у ході вивчення кур-
сантами суспільствознавчих дисциплін,
головним елементом якої є соціальна
мережа, є дієвим засобом підвищення
ефективності навчального процесу. Вона
може слугувати в якості базового підходу до
вирішення проблеми підвищення ефек-
тивності навчального процесу з навчальних
дисциплін інших циклів та інших цільових
аудиторій.

Подальшого дослідження потребують
питання інформаційного захисту курсантів
під час користування Інтернетом, а також
роботи, пов'язані з удосконаленням та
розвитком українських соціальних мереж на
противагу заборонених з 16 травня 2017
року, але все ще популярних соціальних
мереж російського сегменту Інтернету [7].

. Переосмислення
навчання офіцерів / В. М. Телелим,
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використання навчальних ресурсів кур-

сантами ВНЗ при вивченні суспіль-
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ствознавчих дисциплін / О. П. Шкатула //
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Топ-25 сайтів у травні
2016 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://inau.ua /sites/default/

files/file/1609/traven_2016.pptx (дата
звернення 20.05.2016) – Назва з екрана.

Історія України.

Тренувальні тести: 7 – 11 класи [Елек-

тронний ресурс] / Н . О . Вєнцева ,

А. О. Федчиняк ; за заг. ред. К. О. Баханова. –
Х. : Вид. група „Основа”: „Тріада+”, 2008. –
205 с. – Режим доступу :

(дата
звернення 10.04.2016) – Назва з екрана

„Про рішення Ради націо-

нальної безпеки і оборони України від 28

квітня 2017 року Про застосування
персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)”
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.president.gov.ua/documents/13320

17-21850 (дата звернення 20.05.2017) –
Назва з екрана.

* * *

У статті проаналізовано хід і резуль-

тати експерименту щодо застосування
методики використання нтернет-ресурсів
курсантами вищих військово-навчальних
закладів у процесі вивчення суспільство-

знавчих дисциплін. На основі практичного
досвіду, отриманого в результаті прове-

деного у 2015 – 2016 роках педагогічного
експерименту, роз-крито дієвість методики.

Експеримент проводився під час вивчення
курсан-тами навчальної дисципліни „Історія
України і української культури”. У процесі
підготовки експерименту виявлено харак-

терні особливості, що вплинули на вибір
способу використання ресурсів мережі.
Зокрема, ними були: сувора регламентація

5. Дані досліджень Інтернет-

аудиторії України.

6. Вєнцева Н. О.

7 . Указ Президента України

№ 133/2017

Шкатула О. П. Перевірка ефектив-

ності методики використання інтернет-

ресурсів курсантами в процесі вивчення

суспільствознавчих дисциплін

і

„

http://e kniga.in.ua

/product/istoriya-ykr-7-11-kl-testu
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часу навчальної роботи курсантів, наяв-

ність у них необмеженого доступу до
мережі; використання в процесі підготовки
до занять власних засобів доступу до
Інтернету, систематичне відвідування
ресурсів соціальних мереж. Відзначено, що
для проведення експерименту в якості
базового інтернет-ресурсу обрано соціальну
мережу, що дозволило встановити
комунікаційні зв'язки між учасниками
експерименту. У структурі соціальної
мережі організовано предметну групу
закритого типу, доступ до якої мали
виключно курсанти-учасники форму-

вального етапу експерименту. На сторінці
групи, створеної в соціальній мережі,
розміщено навчальні матеріали, покликання
на зовнішні інформаційні джерела мережі,
ресурси для самоперевірки та ін. У ході
експерименту створений ресурс викорис-

тано для обговорення проблемних питань
дисципліни, виконання групових та інди-

відуальних завдань, проведення консуль-

тацій. Взаємини між педагогом і курсантами
під час експерименту отримали партнер-

ський характер. Зазначено, що курсанти
експериментальних груп показали більш
високі результати навчальної діяльності
порівняно з курсантами контрольних груп,

що свідчить про ефективність використо-

вуваної методики.

Інтернет, інфор-

маційні ресурси, методика, суспіль-

ствознавчі дисципліни, соціальні мережі,
експеримент.

В статье анализируется ход и резуль-

таты эксперимента по применению
методики использования интернет-ресурсов
курсантами высших военно-учебных
заведений в процессе изучения общест-

венных дисциплин. На основе практи-

ческого опыта, полученного в результате

Ключові слова:

Шкатула А. П. Проверка эффектив-

ности методики использования интернет-

ресурсов курсантами в процессе изучения

обществоведческих дисциплин

проведенного в 2015 – 2016 годах
педагогического эксперимента, раскры-

вается действенность методики. Экспери-

мент проводился в ходе изучения курсан-

тами учебной дисциплины „История
Украины и украинской культуры”. В
процессе подготовки эксперимента выяв-

лены характерные особенности, повли-

явшие на выбор способа использования
ресурсов сети. В частности, ими были:

строгая регламентация времени учебной
работы курсантов, наличие у них неограни-

ченного доступа к сети; использование в
процессе подготовки к занятиям собст-

венных средств доступа к Интернету, частое
посещение ресурсов социальных сетей.

Отмечается что для проведения экспери-

мента в качестве базового интернет-ресурса
была выбрана социальная сеть. Это
позволило установить коммуникационные
связи между участниками эксперимента. В
структуре социальной сети организована
предметная группа частного типа, доступ к
которой имели исключительно курсанты-

участники формирующего этапа экспери-

мента. На странице группы, созданной в
социальной сети, были размещены учебные
материалы, ссылки на внешние информа-

ционные источники сети, ресурсы для
самопроверки и др. В ходе эксперимента
созданный ресурс использовался для
обсуждения проблемных вопро сов
изучаемой дисциплины, выполнения
групповых и индивидуальных заданий,

проведения консультаций. Взаимоотно-

шения между педагогом и курсантами в ходе
эксперимента приобрели характер партнер-

ских. Указывается, что курсанты экспери-

ментальных групп показали более высокие
результаты учебной деятельности по
сравнению с курсантами контрольных
групп, что свидетельствует об эффектив-

ности используемой методики.

Интернет, инфор-

мационные ресурсы, методика, общество-

,

Ключевые слова:
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ведческие дисциплины, социальные сети,

эксперимент.

The article analyses the process of the

experiment conduction and its results as of the

application of the methodology of using Internet

resources by cadets of higher military

educational institutions in the process of social

sciences studying. Based on the practical

experience obtained in the result of pedagogical

experiment conducted in 2015 – 2016, the

effectiveness of the methodology reveals itself.

The experiment was carried out in the course of

cadets' studying the academic discipline

„History of Ukraine and Ukrainian culture”.

While preparing for the experiment, the

characteristic features that influence the choice

of the way of using the network resources were

revealed. In particular, they were: strict

regulation of the time for cadets' training, their

unlimited access to the network; use of their

own means of Internet access in the process of

preparation for training sessions, frequent

addressing to social network resources. It is

noted that for the experiment conduction, a

social network was chosen as the basic Internet

resource. This enabled the researchers to

establish communication links between the

participants of the experiment. A subject-matter

group of a private type was organized within the

social network, access to which was granted

exclusively to the cadets participating in the

forming stage of the experiment. The page of the

group created in the social network, provided

educational materials, links to external

information sources of the network, resources

for self-testing, etc. In the course of the

experiment, the created resource was used to

discuss problematic issues of the discipline

under study, perform group and individual

Shkatula A. P. The Effectiveness Check

of the Methodology on Internet Resources

Usage by Cadets in Social Sciences Studying

assignments, and conduct consultations. The

relationship between the teacher and cadets in

the course of the experiment has acquired the

partnership character. It is indicated that the

cadets of the experimental groups showed

higher results of the training activity in

comparison with the cadets of the control

groups, which indicates the effectiveness of the

method used.

internet, information

resources, methodology, social sciences, social

networks, experiment.
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