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Важко собі уявити життя без смартфона, який практично вже витіснив 

персональний комп’ютер і тим більше, коли в державній політиці задекларована 

всебічна “діджиталізація” та “країна в смартфоні”. Однак, тут мова йде про 

зручність комунікації з різними інституціями держави і зрозуміло, що це на часі. 

Смартфон у загальноосвітніх закладах (школах) та смартфон у вищих 

навчальних закладах (вузах) залишається засобом комунікації з батьками і 

друзями. Активними учасниками соціальних мереж є молодь – школярі і 

студенти. Цей вид комунікацій є теж важливою життєвою складовою. Постає 

питання в який час відбуваються ці комунікації? 

Зареєстрований у Верховній раді законопроєкт № 2792, спрямований на 

заборону користування телефоном і пропонує повну заборону користування під 

час уроків будь-якими пристроями підключеними до інтернету. Крім смартфонів, 

айфонів сюди віднесені планшети і смарт-годинники. Заборона стосується і учнів, і 

вчителів. Слід розуміти, що мова йде про розмови, переписки, перегляди новин та 

відео, поширення інформації в соціальних мережах, тощо. У соціальних мережах 

розгорнулася дискусія, яка не підтримує цю заборону. 

Але є інший бік використання смартфонів, айфонів та ґаджетів – це 

пошук навчальної та наукової інформації. Такий пошук є корисним при 

підготовці до уроків, практичних та лабораторних занять, семінарів, 

колоквіумів, екзаменів, тощо. Все дуже правильно, розумно і ефективно. Ще 

інший бік використання смартфонів, айфонів та ґаджетів це електронна 

шпаргалка, яка не має відношення до так званої цифрової грамотності. Не 

секрет, що всю навчальну літературу учні та студенти мають “закачану” у свої 

носії інформації. 

Згідно нового закону “Про повну загальну середню освітуˮ учням шкіл 

категорично забороняється списувати. Очевидно, що таке положення 

поширюється і на студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.  

Замість наполегливого навчання за допомогою смартфонів, айфонів та 

інших засобів переважна більшість учнів та студентів, що іноді сягає 90-95 % 

використовують їх як електронні шпаргалки всюди де тільки можуть, бо це 

дуже зручно робити. За порушення доброчесності учня чи студента практично 

неможливо покарати, як от відстороненням від контрольної чи іспиту з 

повторною перездачею, позбавлення стипендії тощо. Що робити? 

Великим запобіжником цьому можуть бути евристичні питання чи 

творчі завдання під час виконання тих чи інших засобів контролю знань учнів 

та студентів, які позбавляють можливості швидкого пошуку однозначної 

відповіді за допомогою електронної шпаргалки. Цікаво було б обговорити 

заборону електронних шпаргалок із вчителями та викладачами. 

  


