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SWOT-АНАЛІЗ: ПЛАНУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ BYOD СТУДЕНТАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ 

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

АНОТАЦІЯ   

Формулювання проблеми. У статті розкрито проблеми використання BYOD технологій в освітньому процесі. У зв’язку з 
надшвидкісним розвитком цифрових технологій освітній процес повністю трансформується – змінюються 
організація навчального процесу, форми навчання, процес досягнення результату, який відбувається без явної участі 
викладача, змінюються ролі студента і викладача: студенти вчаться працювати дистанційно, наставники-
викладачі допомагають студентам формувати та розвивати культуру самостійної роботи засобами технології 
BYOD. 

Матеріали і методи. Для реалізації використання технології BYOD в освітньому процесі закладів вищої освіти проведено SWOT-
аналіз на основі наукових даних та експерименту. В опитуванні брали участь студенти машинобудівної галузі 
Національного університету «Запорізька політехніка» під час вивчення дисциплін «Інженерна та комп’ютерна 
графіка» та «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». 

Результати. Представлено на основі міжнародних досліджень вплив смартфонів на людину та обмеження їх використання в 
деяких країнах у закладах загальної середньої та вищої освіти. 
Розроблено чинники, що впливають на результативність навчання, засобами технології BYOD. 
Під час експерименту серед студентів машинобудівної галузі було з’ясовано, що вміння студентів закладів вищої 
освіти поводитися з власним смартфоном ще не означає певний рівень володіння цифровими технологіями, і це може 
створити хибне уявлення власних можливостей та негативно позначитися на їхніх діях і результатах навчання. 

Висновки. SWOT-аналіз допоміг зрозуміти, які чинники заважають навчанню студентам машинобудівної галузі та становлять 
загрозу в майбутньому, використовуючи особисті мобільні пристрої. Проведений SWOT-аналіз надав можливість 
рекомендувати використовувати студентам їхні цифрові пристрої під час освітнього процесу в закладах вищої 
освіти. Проведено експеримент з визначення рівня цифрової грамотності студентів на базі Національного 
університету «Запорізька політехніка». 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: цифрові технології, технології BYOD, цифрова грамотність, SWOT-аналіз, дистанційне навчання, самостійна 
робота студентів. 

 
ВСТУП 

Постановка проблеми. Навчання засобами цифрових технологій є сьогодні актуальною проблемою для всіх 
учасників освітнього процесу: для студентів закладів вищої освіти це формування вміння вчитися за допомогою цифрових 
пристроїв, а для педагогів – уміння забезпечувати освітній процес засобами технології BYOD. 

Технологія BYOD – це технологія, при якій кожен студент для навчання використовує власний цифровий пристрій 
(смартфон, планшет, ноутбук, комп’ютер). Абревіатура BYOD (Bring Your Own Device) з англійської перекладається як 
«Принеси свій власний пристрій». Найчастіше студенти використовують смартфони. 

Аналіз актуальних досліджень. Міжнародні дослідження впливу смартфонів на людину доводять негативні 
наслідки, такі як зниження уваги та порушення сну, погіршення пам’яті та реакцій, появи дратівливості, підсилення стресу. 
Зарубіжні вчені Б. Маккой, М. Вест та С. Восло виявили, що у школі мобільні пристрої визнаються як відволікаючі, оскільки 
учні в основному використовують їх для розваг, а не для освіти, і це призводить до проблем із навчанням (McCoy, 2016; 
West&Vosloo, 2013). 
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Політики різних країн встановили межі використання цифрових технологій для дітей. Тому проблема тотальної або 
часткової заборони використання мобільних пристроїв досить поширена в деяких країнах у школах і навіть у закладах 
вищої освіти. Постає дилема: «Чи потрібно захищати дитину від цифрових пристроїв у закладах освіти?». Це 
малоймовірно, оскільки ми живемо в цифрову еру, і наше реальне життя тісно переплетене з віртуальним світом, 
особливо в «покоління Z». Заборона використання смартфонів на заняттях може навіть зашкодити студентам – вони 
можуть відставати в освоєнні необхідних навичок. За твердженнями Б. Аккоюнлу (Akkoyunlu, 2018), забороняти цифрові 
пристрої в освіті є неприпустимим, оскільки вони вважаються незамінними інструментами в навчанні. 

В Україні з 2007 року було заборонено використання мобільних телефонів у закладах загальної середньої освіти та 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти під час навчальних занять із метою підвищення рівня організації 
освітнього процесу (Міністерство освіти і науки України, 2007). І тільки у 2014 році Міністерство освіти і науки України 
офіційно дозволило школярам використовувати мобільні пристрої з навчальною метою (Міністерство освіти і науки 
України, 2014). Тому нам необхідно зосередитися на пошуку логічних рішень для ефективного використання цих 
інструментів у процесі цифрового навчання. У зв’язку із поширенням використання мобільних пристроїв розроблені 
додатки, які дають викладачам змогу управляти цими пристроями з єдиного центру. Дослідження Дж. Махеш, К. Джаяхарі 
та К. Біджлані доводять, що такі програми збільшують позитивні результати навчання й мінімізують негативні ефекти, 
надаючи доступ тільки до дозволених навчальних платформ (Mahesh, Jayahari&Bijlani, 2016). 

Впровадження сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі в закладах освіти досліджено 
вітчизняними науковцями: Н. Морзе пропонує застосовувати можливості технологій з покроковими інструкціями у 
закладах загальної середньої освіти для покращення навчального процесу, підвищення майстерності вчителів різних 
профілів та зацікавленості учнів (Морзе, 2016); Р. Гуревич, М. Кадемія та Л. Шевченко у співпраці представили найновіші 
методики впровадження інформаційно-комунікаційних технологій й їхню творчу самореалізацію (Гуревич, 2012); 
М. Кадемія розглядає проблему модернізації сучасної освіти з використанням інформаційних технологій для підвищення 
якості підготовки фахівців (Кадемія, 2014); В. Кухаренко розкриває різноманітні інформаційні технології в процесі 
змішаного навчання та навчає слухачів у відкритих авторських дистанційних курсах на базі Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» використовувати їх (Кухаренко, 2016). 

Аналіз наукової зарубіжної та вітчизняної літератури показав, що проблема застосування технології BYOD 
студентами машинобудівної галузі у закладах вищої освіти ще не була предметом розвідок інших науковців і тому 
потребує спеціальних досліджень за такими двома напрямами: 

1. Виявлення позитивних і негативних наслідків використання технології BYOD на основі міжнародних досліджень 
та спостережень за допомогою методу стратегічного планування – SWOT-аналізу. 

2. Визначення рівня цифрової грамотності студентів машинобудівної галузі Національного університету 
«Запорізька політехніка» в ході експерименту під час вивчення дисциплін «Інженерна та комп’ютерна графіка» та 
«Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». 

 
Мета статті. Провести SWOT-аналіз для виявлення сильних і слабких сторін використання технології BYOD та 

можливостей і загроз, пов’язаних із застосуванням BYOD студентами. У процесі експерименту визначити рівень цифрової 
грамотності студентів машинобудівної галузі на базі Національного університету «Запорізька політехніка». 
 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Для реалізації використання технології BYOD в освітньому процесі закладів вищої освіти застосовується SWOT-
аналіз на основі міжнародних наукових даних та експерименту з визначення рівня цифрової грамотності. В опитуванні 
брали участь студенти машинобудівної галузі Національного університету «Запорізька політехніка» під час вивчення 
дисциплін «Інженерна та комп’ютерна графіка» та «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Представимо чинники, що впливають на результативність навчання, засобами технології BYOD: 
1) Персоналізація. Орієнтація на інтерес кожного студента. Залежно від матеріалу, темпу, структури та цілей 

навчання створюється індивідуальна освітня траєкторія. 
2) Освіта більш інтерактивна. BYOD робить навчання більш захоплюючим і інтерактивним, завдяки онлайн-

сервісам та програмам. Студенти мають можливість спілкуватися з однокурсниками та експертами в інших країнах, 
створювати цифрові документи, презентації, відео, здійснювати віртуальні екскурсії тощо. 

3) Підвищена залученість. Студенти в наші дні не розлучаються з технологіями. Тому має сенс використовувати 
їх у навчанні. 

4) Поетапне та поступове засвоєння матеріалу. Перехід до наступної теми можливий після засвоєння 
поточного матеріалу. Опрацювання тем семестру відбувається від простого до складного матеріалу. 

5) Середовище високих очікувань. Цифрове освітнє середовище, створене в зручному та зрозумілому форматі, 
дає студентам відчуття зацікавленості та позитивно впливає на освітній процес. 

6) Особиста відповідальність за результати навчання. Постановка мети студентом на початку навчання та 
досягнення очікуваних результатів розвиває особисту відповідальність та навчальну самостійність. 

7) Робота в групах. Дає змогу студентам набути навичок комунікації та співпраці. 
8) Проєктна діяльність. Використання отриманого досвіду на практиці, перенесення знань і умінь у реалії життя 

та формування метапредметних компетенцій. 
Здатність студентів використовувати особисті та соціальні функції смартфона не обов’язково є хорошим 

показником знань студентів про функції, які властиві мобільним пристроям (Stockwell&Hubbard, 2013). Студенти, вміючи 
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поводитися з власним смартфоном, мають хибне уявлення про свій рівень володіння цифровими технологіями, що 
негативно позначається на їхніх діях і результатах навчання (Sanchez, Salinas, Contreras&Meyer, (2011). За результатами 
емпіричних досліджень, Н. Ігнатова показує, що при широкому доступі до гаджетів «студенти відчувають труднощі 
використання цифрових технологій у навчальному контексті» (Игнатова, 2017). 

Дослідження, проведені до пандемії в Національному університеті «Запорізька політехніка», показують, що 
студенти, які вступили в заклад вищої освіти, не вміють працювати з програмами та сервісами онлайн, вони не знають, як 
вчитися за допомогою пристроїв. Роль викладача полягає в тому, щоби допомогти їм дізнатися, як працювати з контентом, 
як виконувати завдання, як надсилати для оцінювання будь-який контент, як надсилати завдання для повторного 
оцінювання, як поставити запитання викладачу онлайн, як отримати бали та рекомендації викладача дистанційно. 

Цифрова грамотність проявляється у здатності використовувати цифрові пристрої у взаємодії з іншими цифровими 
технологіями з метою отримання й аналізу інформації, управління нею, оцінювання та створення контенту, передачі та 
обробки даних, комунікації, кібербезпеки. 

Представимо результати експерименту цифрової грамотності студентів першого курсу навчання, який проводиться 
щорічно в Національному університеті «Запорізька політехніка» під час вивчення курсів «Інженерна та комп’ютерна 
графіка» та «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. В опитуванні (вересень 2019 року) брали участь 26 
студентів. 3,8 % студентів за програмою закладу загальної середньої освіти використовували електронне навчання, а 
96,2 % студентів навчалися за традиційною методикою викладання і 19,2 % (п’ять студентів) від загальної кількості мали 
досвід роботи онлайн поза програмою закладу загальної середньої освіти за власним бажанням. Назви цих курсів 
представлені в табл. 1 у вигляді відповідей студентів. Такі результати дослідження доводять те, що до роботи в 
електронному курсі студенти закладу вищої освіти не були підготовлені. Студенти здебільшого не вміють працювати в 
навчальному онлайн-курсі, але водночас мають завищену самооцінку про власні здібності роботи з цифровими 
технологіями. На основі опитувань, спостережень та наукових досліджень погоджуємося з думкою професора Н. Ігнатової, 
яка зазначає: «якщо студенти переоцінюють свої можливості, вони недооцінюють значення педагогічного супроводу і 
неправильно вибудовують навчальну діяльність» (Игнатова, 2017). Такі студенти, особливо, потребують психолого-
педагогічної підтримки під час опрацьовування матеріалів електронного курсу засобами цифрових інструментів. 

Під час опитування (вересень 2020 року) 64,3 % студентів показали, що навчаючись у закладі загальної середньої 
освіти під час пандемії COVID-19 набули певних навичок роботи онлайн і мають уявлення про дистанційне навчання. Це 
підтверджується успішними результатами самостійної роботи студентів машинобудівної галузі з цифровими технологіями 
під час вивчення дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка» (вересень - листопад 2020 року) дистанційно. Навчання 
онлайн поза програмою закладу загальної середньої освіти склало 7,1 % від загальної кількості студентів і представлено в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Цифрова грамотність студентів першого курсу Національного університету «Запорізька політехніка»  

(2019, 2020 рр.) 

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2019 рік 2020 рік 

Запитання: Чи працювали Ви в електронному курсі (курсі онлайн) з будь-якого шкільного предмету? 

 

 

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ ПОЗА ПРОГРАМОЮ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

2019 рік 2020 рік 

Запитання: Чи працювали Ви в електронному курсі (курсі онлайн) поза шкільною програмою? 
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Ці дані підтверджуються результатами опитування у 2020 році, отриманими Міністерством цифрової 
трансформації України: 61,4 % українців у віці 18-29 років мають навички роботи з цифровими пристроями на рівні вище 
середнього. Такий показник цифрової грамотності називають вище рівня базових навичок (рис. 1). За такої умови, як 
зазначається в аналітичній записці, «значна кількість респондентів вважають, що не потребують додаткових вмінь, їм 
достатньо користування пошуком в мережі» (Гриневич, 2020). 

 

 

 

 

Рис. 1. Рівень сформованості цифрової грамотності українців у віці 18-29 років (Гриневич, 2020) 
 

Для аналізу проблеми використання технології BYOD в освітньому середовищі розроблено SWOT-модель наявних 
проблем та можливих перспектив використання особистих смартфонів студентами машинобудівної галузі Національного 
університету «Запорізька політехніка» (таблиці 2, 3). У пропонованому аналізі використовується ступінь загрози 
застосування технології BYOD, який достеменно не доведений, невідомо скільки часу треба безпечно проводити з 
пристроями, щоби не нашкодити собі. Тому необхідно діяти на власний розсуд. Крім того, сьогодні є різні програми та 
додатки, які дають змогу контролювати стан здоров’я людини. 

Таблиця 2 
Загальні внутрішні характеристики сильних і слабких сторін використання  

особистих смартфонів студентами у навчанні (SWOT-аналіз) 

ПОТЕНЦІЙНІ ВНУТРІШНІ ПЕРЕВАГИ ПОТЕНЦІЙНІ ВНУТРІШНІ НЕДОЛІКИ 

- можливість користуватися власним пристроєм; 
- доступність до навчального контенту (відео, аудіо, текст, 

фото тощо); 
- формування та розвиток навчальної самостійності; 
- персоналізація навчання; 
- групова робота; 
- проєктна діяльність; 
- зацікавленість у навчанні.  

- негативний вплив на здоров’я (впливає на якість 
сну, спричиняє фізичний дискомфорт, головний 
біль, знижує гостроту зору); 

- негативний вплив на психічний стан 
(перезбудження нервової системи – розвиток 
депресії, тривоги, стресу, агресії, синдром дефіциту 
уваги);  

- відволікання та розсіювання уваги; 
- кліповість мислення;  
- зниження спроможності мозку запам’ятовувати 

інформацію; 
- заміна практичної діяльності, необхідної для 

розвитку сенсомоторних і візуально-рухових 
навичок; 

- невміння працювати в навчальному онлайн-курсі. 

 
Таблиця 3 

Загальні зовнішні можливості та загрози використання особистих смартфонів студентами у навчанні  
(SWOT-аналіз) 

ПОТЕНЦІЙНІ ЗОВНІШНІ МОЖЛИВОСТІ ПОТЕНЦІЙНІ ЗОВНІШНІ ЗАГРОЗИ 

- наявність власного пристрою з доступом до мережевого 
зв'язку інтернет; 

- компактність пристрою; 
- відповідальність за власний пристрій; 
- легкість пошуку інформації (текстовий і голосовий 

пошуки); 
- швидкість отримання інформації (долі секунди); 
- інтерактивність; 
- уміння користуватися смартфоном; 
- доступ до смартфона цілодобово (використання в 

зручному місці та зручний час). 

- надмірне використання пристроїв; 
- недостатній рівень фізичної активності (або її 

відсутність призводить до зайвої ваги); 
- булінг; 
- залежність від відеоігор та соціальних мереж 

(невміння контролювати й обмежувати 
перебування в інтернеті). 

 
 
ОБГОВОРЕННЯ  

Для зіставлення сильних і слабких позицій технології BYOD з можливостями та загрозами застосована матриця 
SWOT (таблиця 4). 
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Таблиця 4 
Матриця SWOT використання BYOD технологій в освітньому середовищі 

МАТРИЦЯ SWOT 
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози 

В
Н

У
ТР

ІШ
Н

Є
 С

ЕР
ЕД

О
В

И
Щ

Е 

Потенційні 
внутрішні 
переваги 

Стратегія з підтримання та розвитку 
сильних сторін внутрішнього потенціалу. 

Стратегія боротьби із загрозами за допомогою 
використання внутрішніх резервів. 

Реалізація здобуття освіти здійснюється на 
принципах мотиваційного, 
компетентнісного, діяльнісного й 
особистісно орієнтованого підходів. 

Опрацьовування матеріалу за таксономією 
Б. Блума: 
- знання; 
- розуміння; 
- застосування; 
- аналіз; 
- синтез; 
- оцінювання. 

Потенційні 
внутрішні 
недоліки 

Стратегія дій на використання 
можливостей для подолання слабких 
сторін внутрішнього потенціалу. 

Стратегія зміцнення потенціалу та 
відвернення можливих загроз у зовнішньому 
середовищі. 

Дотримання розпорядку дня. 
Педагогічна підтримка студентів 
викладачами під час опрацьовування 
матеріалів електронного курсу. 
Формування вольової саморегуляції 
(самоконтролю). 

Формування думки в студента, що цифровий 
пристрій є комплексним інструментом 
освітнього середовища (смартфон це 
помічник у навчанні, а дозвілля треба 
проводити в активному режимі). 
Дотримання правил кібербезпеки. 

 
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

Актуальність дослідження проблеми застосування технології BYOD у закладах вищої освіти студентами 
машинобудівної галузі, проведеного на базі Національного університету «Запорізька політехніка», зумовили зробити такі 
висновки: 

1. SWOT-аналіз допоміг зрозуміти, які чинники заважають навчанню студентам машинобудівної галузі та 
становлять загрозу в майбутньому, використовуючи особисті мобільні пристрої. 

2. SWOT-аналіз надав можливість рекомендувати використовувати студентам їхні цифрові пристрої під час 
освітнього процесу в закладах вищої освіти. 

3. Експеримент із визначення рівня цифрової грамотності студентів Національного університету «Запорізька 
політехніка» у 2020 році показав, що 64,3 % студентів першого курсу мають навички роботи з цифровими пристроями. 

4. Технології BYOD являють собою комплексний інструментарій освітнього середовища. 
5. Технології BYOD в освіті дають змогу досягти якісно нових результатів. Тому створення цифрового освітнього 

середовища, розроблення та впровадження електронних курсів при навчанні сучасного «цифрового покоління» є 
неодмінною умовою освіти сьогодні. 
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SWOT-ANALYSIS: PLANNING THE APPLICATION OF BYOD TECHNOLOGY BY MACHINE-BUILDING INDUSTRY STUDENTS  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
Evelina Bazhmina 

National University “Zaporizhzhia Polytechnic”, Ukraine 
Abstract. 
Formulation of the problem. The article deals with the issues of using BYOD technology in the educational process. Due to the rapid development 

of digital technologies, the educational process is completely transformed – the organization of educational process, forms of 
learning, the process of achieving results that occur without visible participation of the teacher, changing the roles of student and 
teacher: students learn to work remotely, teachers help students to form and develop their culture of independent work. 

Materials and methods. To implement BYOD technology in the educational process of higher education institutions, a SWOT-analysis was 
conducted based on scientific data and experiment. Students in the machine-building industry of the National University 
“Zaporizhzhia Polytechnic” took part in the survey while studying the disciplines “Engineering and Computer Graphics” and 
“Descriptive Geometry, Engineering, and Computer Graphics”. 

Results. The impact of smartphones on humans and restrictions on their use in some countries in schools and higher education institutions are 
presented based on international research. 
Factors influencing the effectiveness of training have been developed using BYOD technology. 
During an experiment among students of the machine-building industry, it has been found that students of higher education 
institutions' ability to use their smartphone do not mean a certain level of digital technology, and this can create a misconception of 
their capabilities and negatively affect their actions and learning outcomes. 

Conclusions. SWOT-analysis made it possible to understand what factors hinder the learning of engineering students and pose a threat in the 
future, using personal mobile devices. SWOT-analysis provided an opportunity to recommend students to use their digital devices 
during the educational process in higher education institutions. The experiment to determine the digital literacy level of students 
based on the National University "Zaporizhzhia Polytechnic" was conducted. 

Keywords: digital technologies, BYOD technology, digital literacy, SWOT-analysis, distance learning, independent work of students.  

 
  


