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Мельник Т.А.
ДОЦІЛЬНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ BYOD У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
АНОТАЦІЯ
Формулювання проблеми. На LXIX зустрічі Bologna Follow-Up Group (4-5 березня 2020р., м. Київ), присвяченій підготовці основних
документів для конференції міністрів освіти Європейського простору вищої освіти та питанням першого
Болонського форуму глобальної політики, було зазначено, що світ нині переживає період потрясінь, і роль освіти
полягає в пошуку відповідей на основні глобальні виклики, ключовим із яких є використання можливостей цифрової
революції. З огляду на це важливою є спроможність закладів вищої освіти формувати у студентів компетентності,
необхідні для суспільної адаптації в цифрову епоху. Посилення спроможності вищої освіти як ключового інструменту
досягнення цілей сталого розвитку неможливо уявити без використання нових можливостей, які відкривають
цифрові технології та сервіси. Система підготовки майбутніх педагогів професійного навчання не є винятком.
Відповідно об’єктивною є необхідність дослідження перспектив реалізації концепції Bring Your Own Device ( BYOD) у
галузі підготовки майбутніх педагогів професійної освіти, зокрема, за допомогою таких онлайн-сервісів як Kahoot!.
Матеріали і методи. Застосування методів аналізу і порівняння у процесі написання цієї статті зумовлені потребою
опрацювання та впорядкування матеріалів із досліджуваної теми, презентованих у періодич ній і монографічній
педагогічній літературі, а також системним аналізом спеціалізованого програмного забезпечення.
Результати. У дослідженні розкрито зміст концепції Bring Your Own Device та основні її цілі, а також сутністьреалізації концепції
BYOD на прикладі застосування сервісу Kahoot!. Зроблено висновок про те, що впровадження такого нетрадиційного
підходу до користування ґаджетами спричинює низку позитивних змін як у ставленні до навчання, так і у змісті
освітнього процесу загалом. Концепцію BYOD визначено як вагомий чинник впливу на модернізацію вітчизняної
системи професійної освіти в контексті її діджиталізації, гнучкості та підвищення вмотивованості здобувачів.
Також у публікації означено низку викликів, що з’являються на шляху до впровадження заз наченої концепції всистему
підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Особливу увагу приділено зручності та практичній цінності
сервісу Kahoot! у ході створення умов штучного конкурентного середовища між студентами.
Висновки. Концептуальний підхід Bring Your Own Device (BYOD) є важливим складником фундаментальної видозміни освітньої
системи, переваги якої дають змогу більшою мірою залучати ґаджети в освітніх цілях. Подальші наукові розвідки за
цим напрямом суттєво розширять бачення потенціалу сервісу Kahoot! як інструментарію дляпроведеннятестувань
та вікторин у рамках підготовки майбутніх педагогів професійного навчання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійна освіта, майбутні педагоги, Kahoot!, byod, реформування освіти, ґаджети.

ВСТУП
Постановка проблеми. За прова дження нова ці й на зра зок Bri ng Your Own Devi ce (BYOD) слі д вва жа ти одним і з
на йа ктуа льні ших на прямі в розвитку на укової думки в осві ті оста нні х рокі в. Це зумовлюється тим, що здобуті в за кла ді
вищої осві ти компетентності у високотехнологі чну добу не створюють конкурентних перева г, чим дискредитуютьпроцес
здобуття вищої осві ти за га лом. У глоба лі зова ні й осві тні й спі льноті це спричинює низьку конкурентоспроможні сть
ві тчизняних педа гогі в професі йного на вча ння порі вняно з їхні ми колега ми з-за кордону, що створює суттєвий дисона нс
мі ж пра гненнями Укра їни в перспективі вві йти до когорти на йосві чені ших кра їн сві ту і на явними на ра зі результа та ми
пі дготовки ці лої низки фа хі вці в. Реа лі за ці я принципово нової осві тньої стра тегі ї і з за стосува нням за ста рі лих пі дходів,
методі в та за собі в на вча ння є неможливою. Тож ва рто зосередити ува гу на прогресивних концепці ях та і нструмента х,
використа ння яких на да сть можливі сть не лише оновити змі ст осві ти, а й пі двищити рі вень мотива ці ї студенті в до
на вча ння, осуча снити методологі чну й технологі чну ба зи ЗВО.
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Актуальність дослідження поляга є у висві тленні і ннова ці йних а спекті в концепці ї Bri ng Your Own Device (BYOD) для
пі дготовки ма йбутні х педа гогі в професі йного на вча ння.
Мета статті – розкриття сутності та обґрунтува ння доці льності впрова дження концепці ї Bri ng Your Own Devi ce
(BYOD) на прикла ді за стосува ння онла йн-серві су Ka hoot! у ві тчизняні й системі пі дготовки ма йбутні х педа гогі в
професі йного на вча ння.
Аналіз актуальних досліджень. Ва гомий внесок у дослі дження концептуа льних основ змі сту професі йної осві ти
на лежить ві тчизняним на уковцям В. Кременю, Н. Ничка ло, В. Ра дкевич, О. Щерба к та і ншим; пі дготовка ма йбутнього
педа гога професі йного на вча ння як на прям на укового дослі дження ві добра жена у пра цях О. Ба рві нського,А.Алексюка,
В. Сиченка та і нших дослі дникі в. Проблема впрова дження і нформа ці йно -комуні ка ці йних технологі й (ІКТ) у га лузі вищої
осві ти ста ла предметом дослі джень В. Глушкова , М. Жа лда ка , В. Бикова , М. Спі рі на , В. Верланя;дослідженняінноваційних
та і нформа ці йних за собі в у на вча нні предста влені у пра цях М. Кла рі на , Н. Ба сова , В. Тинного, В. Безпа лька та інших.Роль
електронного на вча ння (e-l ea rni ng) в реа лі за ці ї можливостей диста нці йного на вча ння досліджували,зокрема,С. Авдєєва,
Н. Морзе, І. Зощенко, Т. Яковлева та і нші . Упрова дження мобі льного на вча льного середовища увищійшколі розглядалося
групою та ких учених як К. Слова к, С. Семері ков, М. Кислова , Н. Ра шевська та і нші ; BYOD як осві тня технологіябула об’єктом
на укових і нтересі в І. Золота рьової, О Са ра євої та і нших дослі дникі в. А вті м, доці льно за зна чити, що глобальнийконтекст
осмислення проблеми впрова дження концепці ї BYOD в осві тні й процес вищої школи зна чною мі роюґрунтуєтьсяна працях
за рубі жних дослі дникі в. Потенці а л, виклики та специфі ка концепці ї BYOD в уні верситетські й осві ті описа на ба га тьма
на уковцями, зокрема (Cheng, Guan&Guan, 2016); за стосува ння BYOD в ході реа лі за ці ї стра тегі ї перевернутого кла су
ча стково висві тлено в на укових розві дка х (Kong, Song, 2015), групи дослі дникі в (Pozo Sánchez, et al, 2020) та багатьохінших.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За стосува ння методі в а на лі зу і порі вняння в процесі на писа ння ста тті зумовлене потребою опра цюва ння та
впорядкува ння ма тері а лі в і з дослі джува ної теми, презентова них у пері о дичні й і моногра фі чні й педагогічнійлітературі,а
та кож системним а на лі зом спеці а лі зова ного програ много за безпечення.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні ґа джети є неві д’ємною ча стиною життя суча сної людини неза лежно ві д сві тогляду, сфери за йнятості чи
ві ку. Це пояснюється тим, що і нформа тиза ці я суспі льства вийшла на і стотно новий рі вень, тож для повноці нного
за безпечення ба га тьох особистих і виробничих потреб слі д ма ти при собі сма ртфон, пла ншет чи будь-який іншийподібний
пристрі й. Зручні сть і пра ктичні сть і з ча сом перетворюються на необхі дні сть. У стрі мкому ритмі на нотехнологі чного
суспі льства ба га тофункці она льні сть є одні єю з рис, що створює ба ла нс мі ж професі йною са мореа лізацією,соціалізацією,
побудовою ці нні сної па ра дигми та ба га тьма і ншими а спекта ми життя, не нехтуючи при цьому якимись і з них. Оскі льки
осві та повинна бути ра ці она льним ві добра женням ді йсності з на явні стю а спекту випереджа льног о мислення, тобто
прогресивності , пита ння повнома сшта бного за лучення ґа джеті в на ра зі є одним і з на йа ктуа льні ших.
За лучення ґа джеті в до осві тнього процесу ста ло можливим за вдяки технологі ї m-l ea rni ng (мобільного навчання).
Мобі льне на вча ння є одним і з суча сних на прямі в розвитку систем диста нці йної осві ти з використа нням сма ртфоні в,
пла ншеті в, кишенькових персона льних комп’ютері в (КПК), електронних книг тощо (Білоус, 2018). Перева га ми
використа ння ґа джеті в у на вча нні є полі пшений доступ до осві ти людям з обмеженими можливостями, оптимі за ці я
поширення на вча льних ма тері а лі в, можливі сть розроблення гнучкого гра фі ка на вча ння та пі двищеннярівнямобільності
студенті в. До нега тивних рис m-l ea rni ng можна ві днести пості йну необхі дні сть на явності доступу до Інтернету та високу
ва рті сть суча сних ґа джеті в і з доста тньо потужними для повноці нної роботи ха ра ктеристика ми.
Концепці я Bri ng Your Own Devi ce – «бери вла сний пристрі й і з собою» (BYOD) – уперше зга дуєтьсявпраці іноземних
учених у контексті оброблення оптичного потоку та публі чної демонстра ці ї і нформа ці ї на великих дисплеях(Ballagas,Rohs,
Sheridan&Borchers, 2004). Пі зні ше корпора тивні гі га нти сфери ІТ, зокрема , компа ні я Intel , доповнили цю концепці ю з
погляду пра ктичності , за пропонува вши пра ці вника м приходити на роботу і з вла сними ґа джета ми за для полі пшення
робочої а тмосфери та збі льшення продуктивності виробничої ді яльності . Уті м тепер BYOD перетворюєтьсяна самостійну
осві тню концепці ю (Siddiqui, 2014).
Деякі ві тчизняні вчені визна ча ють BYOD як тренд, що обумовлює використа ння високотехнологі чних пристроїв,
та ких як сма ртфони, пла ншети, ноутбуки, пі длі тка ми й молоддю (Андрієвська&Білоусова, 2017). К. П. Плєва нко
ха ра ктеризує BYOD як технологі ю, що допома га є учням «сприйма ти рі зні техні чні за соби та мережу Інтернет як
і нструменти, необхі дні для за доволення пі зна ва льних потреб і вирі шення на вча льних за вда нь» (Плєванко, 2015).
Стрі мкі темпи сві тового на рощення і нформа ці ї зумовлюють необхі дні сть перегляду уні верситетомвласноїролі у
процесі оброблення, система тиза ці ї, осмислення, поширення та використа ння отрима ного контенту в осві тні х ці лях.
Доступні сть зна нь для широкого за га лу неа бияк вплива є і на сутні сть процесу осві ти, а кцентуючи зусилля не на пошуку
і нформа ці ї чи на бездумному за учува нні , а на са мперед на ра ці о на лі за ці ї використа ння на бутих зна нь та принципі
неперервності на вча ння.
На на шу думку, концепці я BYOD є, перш за все, проявом усві домлення за ста рі лості тра диці йних порядківвосвіті.
Озна чена концепці я є перспективною а льтерна тивою ві дмови ві д громі здких пі дручників,роздаткового матеріалуі навіть
конспекті в. Та кож BYOD ма є сенс і з погляду економності кошті в: електронна версі я пі дручника завждикоштуєдешевше,
ні ж па перова . Студент може носити і з собою сотні моногра фі й, пі дручникі в, посі бникі в, методичних рекоменда ці й у
компа ктному пристрої, а за допомогою на ві га ці ї в текстовому реда кторі за вжди зна ходитиме необхідні фрагментитексту
швидше, ні ж у па перових носі ях.
Спектр серві сі в (мобі льних дода ткі в) у розпорядженні дослі дникі в та пра ктикі в з упрова дження програ много
пі дходу BYOD є рі зним (Cheng, Guan & Chau, 2016). Сюди можемо ві днести Kha n Aca demy (пла тформа онла йн-курсі в для
вивчення ма тема тики фі на нсі в та природничих на ук), Ani moto (створення презента ці й та супровідного відео-контентудля
за нять), TED (публі чні виступи мотива ці йного й пі зна ва льного ха ра ктеру) та ба га то і нших. Одним і з на йбі льш популярних
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онла йн-серві сі в для реа лі за ці ї концепці ї BYPD є онла йн-серві с Ka hoot! – і грова система тестува ння, що за пуска ється
викла да чем через веббра узер за допомогою ноутбука , зобра ження з якого виводиться на великий екра н. Ka hoot!
за безпечує користува ча і нструме нтом для створення тесті в, включа ючи дода ва ння зобра жень та ві део YouTube уякості
за пита нь (Wang, & Lieberoth, 2016).
Робота із сервісом
Пі д ча с реєстра ці ї на са йті https ://ka hoot.com необхі дно вка за ти, викла да ч Ви чи студент, прі звище та ім’я,галузь
осві ти. Пі сля нескла дних ета пі в реєстра ці ї та а вториза ці ї користува ч за ходить в особистий профі ль серві су.Звідтичерез
на ві га ці йну па нель лі воруч можна перейти в особистий ка бі нет, у розді л My Ka hoots (рис.1). Та к створюється типовий,
і нтуїтивно зрозумі лий і нтерфейс. Викла да ч розробляє тести ві дпові дно до теми за няття.

Рис. 1. Інтерфейс робочого кабінету сервісу Kahoot! (розділ «My Kahoots»)
Для роботи і з серві сом «Ka hoot!» студенти використовують мобі льні пристрої, попередньо вста новивши на них
дода ток Ka hoot!. Викла да ч на дсила є студента м згенерова ний PIN-код доступу до його тесту. Пі сля введення ні кнейму
студента (ба жа но використовува ти прі звище) на екра ні сма ртфона з'являються ва рі а нти ві дпові ді у вигляді зеленого
ква дра та , червоного трикутника , синього ромба і жовтого кола ; текст за пита ння і текстові ва рі а нти ві дпові дей
демонструються на великому екра ні . Упродовж гри результа ти ві добра жа ються на комп’ютері викла да ча . Пі сля
за кі нчення сесі ї серві с Ka hoot! вка зує ні к переможця на великому екра ні . Пі сля зма га ння студенти ра зом ізвикладачем
ма ють змогу проа на лі зува ти результа ти, оці нити хі д роботи, поді литися вра женнями щодо са мого процесу. Серві смає
функці ю експорту результа ті в в електронний форма т та бличного процесора Mi cros oft Excel . На рис. 2 пода но один і з
прикла ді в за стосува ння а на лі зова ного онла йн-серві су.

Рис. 2. Застосування онлайн-сервісу Kahoot! з метою перевірки знань студентів із дисциплін теоретичного блоку
Змі щення а кценті в на перспективні сть за стосува ння концепці ї BYOD та онла йн-серві су Kohoot! са ме впідготовці
педа гогі чних ка дрі в для професі йної осві ти не є безпі дста вним. У розумі нні О. Яременко-Га сюк необхі дні сть осмислення
рі вня розвитку вла сної і нформа ці йної культури є одним і з ці нних скла дникі в пі дготовки ма йбутні х педагогівпрофесійного
на вча ння. З огляду на потребу у сті йкості пі зна ва льного і нтересу студенті в поді бне осмислення а кумулює пра гненнядо
невпинного професі йного са мовдоскона лення. Суча сний педа гог професі йного на вча ння ма є ві дслі дковува тивсі сучасні
осві тні тенденці ї та бути готовим до за стосува ння і нформа ці йно -осві тнього середовища у вла сні й ді яльності (ЯременкоГасюк, 2017).
З метою конкретиза ці ї розглянемо ці нні сний потенці а л за стосува ння концепці ї BYOD у системі пі дготовки
ма йбутні х педа гогі в професі йного на вча ння на прикла ді проведення лекці йного за няття з дисциплі ни «Това рознавство
па кува льних ма тері а лі в і та ри».
Використовуючи метод перевернутого кла су (fl i pped cl a s s ), а са ме його пі двид – типовий перевернутийклас(the
s ta nda rd i nverted cl a s s room), викла да ч за допомогою ґа джеті в попередньо на дсила є ма тері а ли лекці йного за няття
студента м для опра цюва ння вдома . Це да є змогу і нтенсифі кува ти на вча льний процес і приді лити на лежну ува гу
викона нню пра ктичних за вда нь, а та кож пі дтримува ти а втономні сть на вча ння здобува чі в вищої осві ти, що є ва жливою
вимогою Ста нда рті в і рекоменда ці й щодо за безпечення якості в європейському просторі вищої освіти(ESG) (Стандарти
і рекомендації, 2015). Та кож до перелі ку ма тері а лі в дода ється посила ння на форму зворотного зв’язку, де студенти за
необхі дності можуть описа ти труднощі , які в них виникли в ході опра цюва ння ма тері а лу. У зв’язку і з цим за няття
почина ється з оброблення на ді сла них комента рі в. За вдяки тому, що викла да ч отрима в да ні зворотного зв’язку
за зда легі дь, ві н створює тестове за вда ння на їх основі , використовуючи онла йн-серві с Ka hoot!. Пі сля і нтера ктивної
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вза ємоді ї зі студента ми та успі шного доопра цюва ння на вча льного ма тері а лу студенти проходя ть тестува нняна власних
ґа джета х (сма ртфона х чи пла ншета х). Тестове за вда ння мі стить чі тко сформульова ні ла коні чні за пита ння (Що
використовують для па кува ння жирі в і жировмі сних продукті в? Для чого використовується ові т?), а регла ментова ний
дода тком ча с на роздуми ста новить по 10 секунд на кожне за пита ння. Отже, суттєво зменшується ймові рні сть списування.
На ступним ета пом лекці ї є за стосува ння отрима них теоретичних зна нь на пра ктиці . На прикла д, ознайомленнязі зразками
па кува льних ма тері а лі в і та ри може ві дбува тись у формі проведення виста вкової ді яльності , орга нізованоївикладачем.
Пі сля цього за на явності на вча льної ла бора торі ї та ві дпові дного обла дна ння студенти озна йомлюються з ба зовими
вла стивостями й пока зника ми ма тері а лі в (а нтиста тичні , ба р’єрні , фі зико-меха ні чні та інші) піднаглядомвикладача.Робота
з онла йн-серві сом Ka hoot! проводиться й на за верша льному ета пі за няття: з метою переві рки рі вня за своєння зна нь
студенти виконують ще одне тестове за вда ння вже на предмет безпосередньої роботи зі зра зка ми (Рис.3).

Рис. 3. Тестове завдання для студентів на завершальному етапі заняття
Можемо проа на лі зува ти основні перева ги впрова дження концепці ї BYOD у систему пі дготовки ма йбутнього
педа гога професі йного на вча ння:
Творчий підхід. Можливі сть роботи як з векторними, та к і з ра стровими зобра женнями, ві деоматеріаломз YouTube
та і нших ві деохостингі в створює передумови для розвитку креа тивності викла да ча . Вза ємоді я педа гога та студентів,в
основу якої покла дене обопі льне ба жа ння на вчитися чогось нового та ро звива тися, створює невимушену а тмосферу
на вча льного процесу, ха ра ктерними для якої є ві дкриті сть, допитливі сть, ентузі а зм та пра гнення до реа лі заціївласного
потенці а лу. Проблеми однома ні тності й ша блонності є одними з на йа ктуа льні ших у ві тчизняні й системі пі дготовки
ма йбутні х педа гогі в професі йного на вча ння, оскі льки озна йомлення з рі зними група ми това рі в і дентичнимиметодамита
за соба ми з ча сом може призвести до проблем і з за па м’ятовува нням та ві дтворенням рі знома ні тних кла сифі ка ці й чи
вста новлених ста нда рта ми вимог. Тож творчий пі дхі д до пі зна ння є основою для успі шного опра цюва ння значного обсягу
і нформа ці ї.
Інноваційність. Суть реа лі за ці ї концепці ї BYOD за допомогою використа нням серві су Ka hoot! поляга є у прояві
і ннова ці йного пі дходу на ві ть у розробленні звича йного за няття. За та ких умов викла да ч перетворюєтьсяна координатора
і нтелектуа льного зма га ння, а студенти випробовують вла сні зна ння в конкурентному середовищі . Не меншважливоюєй
мі ні мі за ці я витра т ча су для отрима ння пі дсумкі в тестува ння чи ві кт орини. Робота з онла йн-серві сом Ka hoot! да є змогу
викла да чеві зосередитися на творчих а спекта х процесу на вча ння та верба льні й вза ємоді ї зі студентами,адже результати
з’являються одра зу ж пі сля за кі нчення роботи і з серві сом. Зменшення рутинної ча стини пра ц і є ва гомою пі дста воюдля
впрова дження поді бних технологі чних рі шень.
Відповідність сучасним технологічним запитам. За ві дсутності вза ємоді ї і з прогресивними технологі ями в
суча сних студенті в поступово зника є мотива ці я до на вча ння. Сприйма ючи триві а льні за соби на вча ння як рудиментарні
пережитки і сторі ї, молодь упереджено ста виться до процесу здобуття осві ти, вва жа ючи роки на вча ння в уні верситеті
зма рнова ним ча сом. Кошти, які витра ча ються на оновлення та модерні за ці ю бі блі отек і а рхі ві в ЗВО, друк на вча льних
ма тері а лі в та супрові дної полі гра фі чної продукці ї, доці льні ше витра тити на пла тне програмне забезпеченнязрозширеним
функці она лом. В да ному а спекті ми розгляда ємо впрова дження концепці ї BYOD у систему пі дготовки майбутніхпедагогів
професі йного на вча ння як прояв студентоцентризму та ві добра ження впливу на уково -техні чного прогресуна суспільство
за га лом, оскі льки а бсолютна бі льші сть студенті в а ктивно користуються ґа джета ми і вва жа ють їх неві д’ємноючастиною
свого життя.
Ва рто та кож дета льні ше розглянути глоба лі за ці йний потенці а л онла йн-серві су Ka hoot!. Глоба лі за ційні процеси
тягнуть за собою суттєві змі ни умов і снува ння сві тової осві тньої системи, оскі льки не лише сприяють стира нню кордонів,
а й посилюють вза ємоді ю глоба льного й лока льного (Грищенко&Щербак, 2018). Оста нні ми рока ми Інтернет як ні коли
ра ні ше ста в слугува ти на йва гомі шим і нструментом глоба лі за ці ї, до того ж, не лише в осві тні й га лузі.Як зазначалосявище,
при поширенні PIN-коду вла сного тесту чи ві кторини в певні й публі чні й площині (на прикла д, у соці а льних мережахчина
осві тні х порта ла х) доступ до користува ння може отрима ти кожен і з користува чі в цього сервісу.Це дасть змогувикладачам
демонструва ти вла сні на пра цюва ння да леко за межа ми одного конкретного за кла ду вищої освіти,матизворотнийзв’язок
зі студента ми та фа хі вцями. Тож ві тчизняна система пі дготовки ма йбутні х педа гогі в професі йного на вча ння зможе
координува тися та вдоскона люва тися зсередини. Зо крема , ва рто за зна чити, що робота з Ka hoot!дляпедагогівзі знанням
і ноземних мов може ста ти уні верса льним способом обмі ну досві дом і з колега ми з і нших кра їн.
Концепці я BYOD та кож уможливлює геймі фі ка ці ю системи пі дготовки ма йбутні х педа гогі в професійного навчання.
Як за зна ча є О. Тка ченко, у за га льному розумі нні геймі фі ка ці ю можна тлума чити як використа ння гри та і грових технік у
неі гровому контексті за для за лучення кі нцевих користува чі в до розв’яза ння проблем у певних сфера х, а геймі фікацією
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осві ти можемо озна чити використа ння і гор та і грових техні к і пра ктик з осві тньою метою (Ткаченко,2015).Значна кількість
та ких серві сі в як Ka hoot! розгляда ється не лише як і ннова ці йний за сі б тестува ння, а й як пла тформу для створення
рі знома ні тних ві кторин. В ході вивчення това розна вчих дисциплі н студенти можуть розробляти за вда ння пі знавального
ха ра ктеру і публі кува ти їх на вла сних сторі нка х у соці а льних мережа х. Поді бний пі дхі д може сприяти популяриза ці ї
това розна вчих дисциплі н не лише серед студенті в та викла да чі в, а й серед грома дськості , що ста не пі дґрунтям
формува ння високого рі вня культури спожива ння това рі в і послуг в Укра їні .
ОБГОВОРЕННЯ
Не ва рто за бува ти і про можливі виклики, що стоять перед упрова дженням BYOD у ра мка х системи пі дготовки
ма йбутні х педа гогі в професі йного на вча ння. По-перше, це рі вень ІКТ-гра мотності як викла да чі в, та к і студенті в, адже
ба га то викла да чі в, попри ба жа ння використовува ти суча сні технологі ї та усві домлення їх потенці а лу, все ж потребують
за охочення для того, а би і нвестува ти вла сний ча с для пода льших змі н. Вони усві домлюють, що за пропонова ні нові
технологі чні можливості на поча тковому ета пі роблять викона ння за вда нь ва жчим і вима га ють бі льше часу (Буровицька,
2016). Тож усві домлення необхі дності за стосува ння ґа джеті в та нові тні х технологі й є й мі рилом готовності до зміні самого
викла да ча , проявом його ві дда ності своїй спра ві . По -друге, – це мовний ба р’єр (і нтерфейс бі льшості додатківта онлайнсерві сі в здебі льшого ві добра жа ється а нглі йською). Ва жливо за зна чити, що для викла да чі в ста ршого поколі ння стане
непростим за вда нням освоїти основи роботи на ві ть на і нтуїтивному рі вні , це потребува тиме ві д них зна чних зусиль.
Сьогодні студент і його сма ртфон чи пла ншет є нерозривним ці лим. Тож консерва тивна полі тика викла да чі в ста ршого
поколі ння повинна змі нитися на ці лковиту ві дкриті сть і головне – пожва влений і нтерес до на долужува ння прога лин
вла сної ІТ-осві ти. З одного боку, – це вимога ча су, з і ншого, – неві д’ємна умова пода льшого пра цевла штува ння та
ка р’єрного зроста ння.
Розгляда ючи онла йн-серві с Ka hoot! з погляду ра ці она лі за ці ї поточного контролю зна нь студентів,слідзауважити,
що ситуа ці я не є однозна чною. Зві сно, використа ння серві су є а ктуа льним у ході реа лі за ці ї груповоїформинавчання,коли
за тра ти ча су на спі лкува ння з кожним окремим студентом є непомі рно великими (Ткачук, 2018), одна к ча стково це
створює можливі сть і для списува ння, оскі льки сма ртфон а бо пла ншет, який ма є доступ до Інтернету, фа ктично весь час
перебува є в рука х студенті в. При можливості сма ртфону перемика тися мі ж фоновими ві кна ми і нших програ м, зокрема,
веббра узера , ві дслі дкува ти поді бний тест на предмет чесності буде вкра й ва жко, якщо ча с не буде релева нтно
регла ментова ним і присутні х в а удиторі ї буде декі лька десяткі в. У та кому випа дку а льтерна тивою для педа гогі в стане
створення за вда нь творчого ха ра ктеру, з неста нда ртно побудова ними за пита ннями, ві дпові ді на які списа ти буде
неможливо.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
За допомогою революці йних пі дході в на вча ння на бува є суттєвої видозмі ни, перш за все, у переосмисленні ролі
мобі льних пристроїв у житті людини. Використа ння на йсуча сні ших прояві в на уково -техні чної думки в осві тні х ці лях да є
безпрецедентну можливі сть змі нити за ста рі лі уявлення про са м процес на вча ння – за тра тну працюзпаперовиминосіями,
що зводить на ні вець творчий за па л та ентузі а зм у пі зна нні нового. Водноча с ві дмова ві д тра диці йних методівта засобів
на вча ння не може не виклика ти за непокоєння, зокрема , че рез те, що впрова дження нових і дей – скла дний і трива лий
процес, на який витра ча ється ба га то зусиль, ча су та ресурсі в. Одна к потрі бно усві домлюва ти, що осві та майбутнього –це
сукупні сть погляді в і рі шень, за кла дених в осві тню па ра дигму вже сьогодні . Висок і ста нда рти не з’являються відодного
лиш непомі рного ба жа ння. Концепці я BYOD за га лом і серві с Ka hoot! зокрема є уособленням змі ни підходівдо виконання
осві тні х функці й, у тому числі і в пі дготовці ма йбутні х педа гогі в професі йного на вча ння. За лучення поді бнихновацій,поза
сумні вом, позитивно вплине на процес реформува ння вищої професі йної осві ти Укра їни з погляду її а ктуа льності ,
ра ці она льності витра ти ча су та ресурсі в, пі двищення за ці ка вленості студенті в на вча льним ма тері а лом.
Перспектива ми пода льшого дослі дження є з’ясува ння способі в та пі дході в до повноці нного впрова дження
концепці ї BYOD у систему пі дготовки ма йбутні х педа гогі в професі йного на вча ння.
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EXPEDIENCY OF BYOD CONCEPT IMPLEMENTATION
IN THE SYSTEM OF TRAINING FOR FUTURE VOCATIONAL TRAINING TEACHERS
T.A. Melnyk
Hryhorii Skovoroda university in Pereiaslav, Ukraine
Abstract.
Formulation of the problem. At the 69th meeting of the Bologna Follow-Up Group (March 4-5, 2020, Kyiv), devoted to the preparation of basic
documents for the Conference of Ministers of Education of the European Higher Education Area and the issues of the first Bologna
Global Policy Forum, was noted that the world currently is experiencing a period of turmoil, and the role of education is to find
answers to major global challenges, the key of which is to seize the opportunities of the digital revolution. Given this, the ability of
higher education institutions to form in students the competencies required for social adaptation in the digital age is impor tant.
Strengthening the ability of higher education as a key tool to achieve the goals of sustainable development is impossibleto imagine
without the use of new opportunities that digital technologies and services open up. The system of training for future vocati onal
training teachers is no exception. Accordingly, there is an objective necessity to research the prospects of Bring Your Own Device
(BYOD) concept implementation in the field of training for future professional education teachers, in particular, byusing such online
services as the Kahoot!.
Materials and methods. The use of methods of analysis and comparison in the process of writing this article is due to the need to process and
organize materials on the research topic, presented in periodical and monographic pedagogical literatu re, aswell asdueto theneed
for systematic analysis of specialized software.
Results. The research reveals the content of the Bring Your Own Device concept and its main goals, as well as the essence of the BYO D concept
implementation on the example of using the Kahoot! service. It is concluded that the introduction ofsuch an unconventional approach
to the use of gadgets causes several positive changes both in the attitude to learning and in the content of the educational process
in general. The BYOD concept is defined as a significant factor influencing the modernization of the domestic professional education
system in the context of its digitalization, flexibility, and increasing the motivation of applicants. The publication also identifiesseveral
challenges that emerge on the way to the introduction of this concept in the system of training for future vocational training teachers.
Particular attention is paid to the convenience and practical value of the Kahoot! service in the process of creating conditionsforan
artificial competitive environment between students.
Conclusions. The conceptual approach of the Bring Your Own Device (BYOD) concept is an important component of a fundamental changein the
education system, the benefits of which make it possible to attract more gadgets for educational purposes. Further scientific
explorations in this direction will significantly expand the vision of the potential of the Kahoot! service as a toolkit for conducting
tests and quizzes within the training for future vocational training teachers.
Keywords: professional education, future teachers, Kahoot!, BYOD, education reforming, gadgets.
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