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ДВНЗ    – державний вищий навчальний заклад 

ДН     – дистанційне навчання 

КГ     – контрольна група 

ЕГ     – експериментальна група 

УДПУ    – Уманський державний педагогічний 

                                 університет імені Павла Тичини 

ІКТ     – інформаційно-комунікаційні технології 

ІНДЗ     – індивідуальне навчально-дослідне 

      завдання 

LMS     – система управління навчанням 

CMS     – система управління контентом 

LCMS    – система управління учбовим контентом 

XML – стандарт базових, лексичних та  

синтаксичних правил для написання мови 

розмітки 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена стратегічними напрямами 

подальшого розвитку освіти в Україні, відображеними в Національній 

доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законах України “Про 

освіту”, “Про вищу освіту”, “Про Національну програму інформатизації”, 

“Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 

– 2015 роки”, Державних програмах “Освіта” (Україна XXІ століття), 

“Вчитель”, Стратегії розвитку “Україна – 2020”, Концепції інформаційної 

безпеки України, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні. 

Державними документами передбачено заходи, спрямовані на формування 

вчителя як носія ефективних форм взаємодії із суб’єктами педагогічного 

процесу. Зокрема, у “Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 роки” значну увагу приділено вдосконаленню структури системи 

освіти за допомогою ресурсних центрів дистанційного навчання для осіб з 

обмеженими можливостями. 

Відповідно до проекту нового базового Закону “Про освіту” вперше 

впроваджуватиметься на законодавчому рівні розмаїття форм здобуття 

освіти. Законопроект передбачає дистанційну, мережеву, змішану форми 

здобуття освіти в інституціях, екстернатну і сімейну (домашню) форми 

індивідуальної освіти, педагогічний патронат із належним визнанням 

результатів навчання. Така система навчання повинна включати інноваційні 

технології, які забезпечили б відповідний рівень мобільності фахівця для 

оволодіння професійно значущими знаннями і вміннями та формування 

необхідних навичок. Ця проблема є однією із основних для сучасної вищої 

школи, що відображено в освітніх програмах ЮНЕСКО “Освіта для всіх”, 

“Освіта через усе життя”, “Освіта без меж”. 

Дистанційне навчання протягом багатьох років дуже вдало 

використовують зарубіжні системи освіти, зокрема США, 

західноєвропейських країн, Японії тощо. Кожна країна має власні 



7 

 

 

особливості впровадження дистанційної освіти, зумовлені її політичними, 

економічними та соціальними умовами. Сучасні світові тенденції соціально-

економічного розвитку країн спонукають до подальшого творчого 

удосконалення освітніх систем та впровадження відповідних технологій, 

спрямованих на забезпечення можливості неперервного професійного 

навчання впродовж життя. З огляду на це, а також враховуючи необхідність 

прискорення соціально-економічного розвитку, перед вищою школою 

України постали нові завдання: відродити та розбудувати національну 

систему освіти як засіб забезпечення культуротворчого поступу суспільства і 

розвитку людини; вивести національну освітню галузь на рівень розвинених 

країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, 

структурних, організаційних засад; реалізувати інноваційні заходи для 

демократизації та гуманізації доступу громадян до вищої освіти; ввести 

Україну у світове інформаційне суспільство шляхом використання нових 

інформаційних технологій та відповідних технічних засобів комунікації. 

Дистанційне навчання найбільш активно досліджують і впроваджують 

у нашій державі такі наукові й освітні установи: Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України; ДВНЗ “Криворізький 

національний університет”, Київський національний університет технологій 

та дизайну, Міжнародний університет фінансів, Українсько-американський 

гуманітарний інститут “Вісконсінський міжнародний університет (США) в 

Україні”, Національний університет водного господарства та 

природокористування, Національний технічний університет “ХПІ”, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Полтавський університет економіки і торгівлі, Сумський державний 

університет, Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя, 

Хмельницький національний університет та інші. 

Виконуючи соціальне замовлення у підготовці фахівця, здатного 

сприяти національному культуротворенню, ці та інші вищі навчальні заклади 

України розробляють теоретико-методичні основи для створення 
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дистанційних курсів, вивчають ефективні способи організації дистанційних 

занять, вирішують питання технічного забезпечення функціонування 

дистанційної мережі та інші проблеми, пов’язані з упровадженням систем 

дистанційного навчання в практику. 

Найбільш значущою для реалізації державної стратегії націєтворчості є 

організація дистанційного навчання в педагогічних освітніх закладах. 

Сьогодні в окремих вищих педагогічних навчальних закладах 

відмічається тенденція до інноваційного пошуку професійно-розвивальних 

потенціалів дистанційної форми навчання майбутніх учителів, зокрема 

вчителів початкової школи, що здійснюється на ґрунтовній теоретичній базі. 

Різноаспектні проблеми професійної підготовки педагогів висвітлено в 

працях А. М. Алексюка, В. П. Андрущенка, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюна, 

В. Г. Кременя, А. І. Кузьмінського, В. І. Лозової, В. І. Лугового, 

Л. Б. Лук’янової, Н. Г. Ничкало, О. І. Пометун, В. О. Сластьоніна, 

М. М. Солдатенка та ін. 

Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи 

досліджено в працях В. І. Бондаря, Н. М. Бібік, М. С. Вашуленка, 

Л. В. Коваль, О. Г. Кучерявого, М. М. Левшина, Є. О. Лодатка, 

М. М. Марусинець, Л. Є. Пєтухової, Л. В. Пироженко, О. Я. Савченко, 

Л. О. Хомич та ін. 

Проблеми інформатизації освіти розкрито в працях О. М. Алєксєєва, 

В Ю. Бикова, М. І. Жалдака, В. М. Кухаренка, Н. В. Морзе, С. О. Семерікова, 

О. В. Співаковського, О. М. Спіріна, Ю. В. Триуса, С. М. Яшанова та ін. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дистанційного навчання передусім 

розроблено в Україні науковцями Інституту інформаційних технологій і 

засобів навчання НАПН України (В. Ю. Биков, О. М. Спірін, М. П. Шишкіна 

та ін.). Різні аспекти організації дистанційної професійної освіти стали 

предметом досліджень Л. А. Карташової, Г. О. Козлакової, В. В. Олійника, 

Ж. В. Таланової та ін. Підготовку педагогічних кадрів у системі 

http://iitlt.gov.ua/structure/departments/cloud/detail.php?ID=47
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дистанційного навчання досліджували В. О. Гравіт, В. В. Олійник, 

І. В. Стеценко, Ю. В. Триус та ін. 

Результати спеціального наукового пошуку у сфері підготовки 

педагогічних кадрів засобами дистанційного навчання відображено в 

дисертаціях О. М. Алєксєєва, Ю. В. Гейко, І. В. Герасименко, 

Т. В. Григорчука, Н. В. Жевакіної, К. Р. Колос, Є. М. Смирнової-

Трибульської, О. В. Хмель та ін. 

Проте проблема ефективності теоретико-методичного супроводу 

дистанційного навчання вчителів початкової школи в системі їхньої 

неперервної освіти ще не була предметом цілісного аналізу науковців. 

Актуальність розв’язання відповідної проблеми зумовлена наявністю 

суперечності між:  

 глобальним значенням підготовленого до професійного 

саморозвитку вчителя початкової школи України засобами інформаційно-

комунікаційних технологій для активізації націєтворчого процесу та 

суттєвою недооцінкою в державному вимірі суспільної ролі системи 

неперервної освіти вчителів початкової ланки; 

 сучасними новими соціальними вимогами до вчителя початкової 

школи, здатного швидко реагувати на глобалізаційні світові процеси, 

результати науково-технічної революції професіонала та його реальною 

інформаційно-комунікаційною готовністю сприймати ці результати на 

самоцінному рівні; 

 соціальним замовленням вищим педагогічним навчальним закладам 

на активізацію впровадження в освітній процес дистанційного навчання та 

недостатнім рівнем науково-теоретичного забезпечення його ефективності; 

 нагальною потребою загальноосвітньої національної школи в 

учителях початкової ланки, які володіють технологіями дистанційного 

навчання впродовж життя, та реальним станом підготовки вчителів до його 

здійснення в системі неперервної освіти, який не відповідає цій потребі; 
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 усвідомленням більшістю вчителів початкової школи необхідності 

підвищення готовності до дистанційного навчання як засобу професійно-

культурного розвитку впродовж життя та відсутністю системи особистісно 

орієнтованого навчально-методичного забезпечення цього процесу в базовій 

професійній і післядипломній освіті педагогів. 

Актуальність проблеми ефективності теоретико-методичного 

супроводу дистанційного навчання вчителів початкової школи в системі 

їхньої неперервної освіти в Україні з урахуванням прогресивного 

зарубіжного досвіду, недостатній рівень її теоретичного вивчення та 

практичної розробленості, необхідність подолання вищезазначених 

суперечностей зумовили вибір теми дослідження: “Теоретичні та методичні 

засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до тематичного плану “Формування 

компетентного вчителя в умовах освітнього середовища вищого навчального 

закладу” (РК № 0111U007536) науково-дослідної лабораторії педагогічної 

компетентності і теми “Інноваційні технології у підготовці вчителя 

початкової школи” (РК № 0111U009199) кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного 

педагогічного університету iменi Павла Тичини. Тему дослідження 

затверджено вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 11 від 18 червня 2012 р.) та 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових доліджень із 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 25 вересня 

2012 р.). 

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Предмет дослідження: система дистанційного навчання в неперервній 

освіті вчителів початкової школи. 
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Мета дослідження: розробити систему дистанційного навчання в 

неперервній освіті вчителів початкової школи та експериментально 

перевірити її ефективність. 

Концепція дослідження ґрунтується на положенні про те, що 

дистанційне навчання в системі неперервної освіти вчителя початкової 

школи детермінується рівнями: готовності до нього; інформатизації, 

особистісної орієнтації, інноваційного ресурсного забезпечення освітнього 

процесу в контексті його відповідності потребам суспільства в 

культуротворенні. 

Концепція дистанційного навчання в системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи базується на засадах філософії освіти, теорій 

педагогічних систем, особистості та її діяльності. Обрана проблема 

ефективності теоретико-методичного супроводу дистанційного навчання 

вчителів початкової школи розв’язується поетапно, передусім на основі 

методу моделювання, яке охоплює всі компоненти системи дистанційного 

навчання педагогів – базовий професійний у вищих навчальних закладах, 

етап формальної післядипломної освіти та етапи неформальної й 

інформальної освіти. 

Концепція наукового пошуку передбачає наявність трьох 

взаємопов’язаних компонентів-концептів, що оптимізують реалізацію 

провідної наукової ідеї про інформаційно-комунікаційний супровід 

професійно-культурного розвитку вчителя початкової школи впродовж 

життя формальними та інформальними засобами. 

Методологічний концепт є фундаментом побудови теоретичних засад 

відповідного наукового пошуку. Його стрижнем є цілісна сукупність 

взаємозв’язаних підходів: андрагогічного, системного, компетентнісного, 

особистісно-діяльнісного і технологічного. 

Андрагогічний підхід націлює на врахування потреб у професійно-

культурному розвитку вчителя початкової школи як дорослої людини, 

принципів і механізмів його активної діяльності у напрямі досягнення 
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найвищих результатів у оволодінні педагогічною культурою і майстерністю 

засобами дистанційного навчання. Він вимагає процедури підпорядкування 

професійно-культурного руху вчителя існуючій в Україні Концепції освіти 

дорослих. 

Системний підхід насамперед є базовим для розгляду готовності 

вчителя початкової школи до дистанційного навчання з системних позицій, 

проектування моделі дистанційного навчання в системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи як цілісного утворення, його технології й 

навчально-методичного забезпечення. 

Компетентнісний підхід до предмета наукового пошуку сприятиме 

розширенню уявлень про освітньо-кваліфікаційну характеристику вчителя 

початкової школи у контексті його потреби в дистанційному навчанні як 

засобі професійного розвитку. 

Використання особистісно-діяльнісного підходу є умовою 

проектування мотивів активного залучення особистості вчителя початкової 

школи до самостійної діяльності в різних ролях: як суб’єкта фахової базової 

підготовки; формальної післядипломної освіти; самоосвіти; професійного 

самовиховання. Розроблені українськими психологами концепція 

особистості в раціогуманістичній психології (Г. О. Балл), культурно-

психологічна концепція особистості як синтез її вітчизняних і зарубіжних 

теорій (В. В. Рибалка) сприяла нашому розумінню особистості вчителя як 

унікальної і неповторної, а запропонована І. А. Зязюном синергетична та 

культуротворча парадигма педагогічної освіти України є стрижнем 

методологічного бачення основ дистанційного навчання вчителя початкової 

школи. 

Технологічний підхід забезпечить розуміння критеріїв технологічності 

дистанційного навчання вчителя початкової школи (його концептуальності, 

системності, керованості, відтворюваності, етапності та ін.), оптимальному 

вибору найбільш ефективних видів відповідних педагогічних технологій. 
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Теоретичний концепт передбачає обґрунтування та уточнення 

дефініцій основних понять дослідження (“дистанційне навчання в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи”, “структура готовності 

вчителя початкової школи до дистанційного навчання”); визначення 

закономірностей, принципів, організаційно-педагогічних умов ефективності 

дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. 

Технологічний концепт знаходиться в площині пошуку технології 

організації системи дистанційного навчання в неперервній освіті вчителів 

початкової школи, зорієнтованої на забезпечення якості результатів 

професійно-педагогічної діяльності та потреби особистості в професійній 

самоосвіті впродовж життя. 

Загальна гіпотеза дослідження: дистанційне навчання в процесі 

неперервної освіти вчителів початкової школи набуває ефективності за умов: 

 визначення структурних компонентів дистанційного навчання 

педагогів як системного утворення та внутрішніх зв’язків між ними; 

 обґрунтування теоретичних засад системи дистанційного навчання 

вчителів початкової школи (закономірностей, принципів, змісту та 

організаційно-педагогічних умов функціонування); 

 розробки навчально-методичних основ дистанційного навчання 

педагогів на кожному з етапів оволодіння готовністю до нього. 

Положення загальної гіпотези конкретизуються у часткових 

гіпотезах: 

 визначення закономірностей та обґрунтування принципів 

функціонування системи дистанційного навчання вчителів початкової школи 

є похідними від її розгляду з андрагогічних, системних, компетентнісних, 

технологічних і особистісно-діяльнісних позицій та підпорядковуються 

потребам педагогічної освіти України в оновленні у вимірах націєтворчості 

та всебічного забезпечення неперервного професійного розвитку вчителя 

впродовж життя; 
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 навчально-методична система підготовки вчителів початкової 

школи до дистанційного навчання є цілісною сукупністю зумовлених 

компонентів, що синтезує навчальні програми, які пов’язані з основами 

дистанційного навчання в початковій освіті та сучасними інформаційними 

технологіями, з одного боку, й електронними навчально-методичними 

комплексами для викладачів вищих навчальних закладів (організаторів 

дистанційного навчання), майбутніх учителів і вчителів практиків, з другого. 

Відповідно до мети і концепції дослідження визначено його основні 

завдання: 

1. За результатами теоретичного аналізу обраної проблеми з’ясувати 

сутнісні характеристики дефініції “дистанційне навчання у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи”. 

2. Розробити концепцію наукового пошуку специфіки системи 

дистанційного навчання в неперервній освіті вчителів початкової школи. 

3. Визначити структуру готовності вчителя початкової школи до 

дистанційного навчання. 

4. Спроектувати модель дистанційного навчання у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 

5. Обґрунтувати теоретичні засади системи дистанційного навчання 

вчителя початкової освітньої ланки: закономірності, принципи, зміст та 

ефективні умови її функціонування. 

6. Розробити основи навчально-методичного супроводу системи 

неперервного дистанційного навчання вчителів початкової школи. 

7. Експериментально перевірити вплив розробленої системи 

дистанційного навчання на ефективність професійно-педагогічного розвитку 

вчителів початкової школи в неперервній освіті. 

Методологічною основою дослідження є положення теорії наукового 

пізнання; сучасної філософії освіти у забезпеченні її людиноцентризму, 

інноваційності, особистісно-розвивального характеру (В. П. Андрущенко, 

В. Г. Кремінь, І. А. Зязюн та ін.); психопедагогіки в контексті розробки 
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змісту технології методик базової фахової післядипломної освіти вчителя; 

діалектичне вчення про цілісність, взаємозумовленість і взаємозв’язок явищ 

об’єктивної дійсності; теорії особистості та її розвитку; положення 

гуманістичної психології про саморозвиток особистості. Провідними 

методологічними підходами до розв’язання обраної проблеми є: 

андрагогічний, системний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний та 

технологічний. Методологія дослідження зумовила необхідність уточнення 

основного поняттєво-категорійного апарату, стала підґрунтям для 

теоретичного обґрунтування і визначення провідних ідей наукового пошуку, 

програми та методики експериментальної перевірки ефективності авторської 

моделі дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. 

Теоретичну основу дослідження становлять положення та висновки, 

що стосуються психологічної теорії діяльності (О. М. Леонтьєв, 

В. В. Рибалка, С. Л. Рубінштейн та ін.); теорії та методики неперервної 

професійної освіти (С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, 

О. І. Щербак та ін.); професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів 

(І. А. Зязюн, О. А. Дубасенюк, О. А. Лавріненко, В. І. Лозова, Г. В. Троцко, 

А. І. Кузьмінський, О. М. Пєхота, О. В. Семеног, Г. І. Сотська, 

В. О. Сластьонін та ін.); теоретичних засад підготовки вчителя початкової 

школи (О. А. Біда, Н. М. Бібік, Д. І. Пащенко, О. Я. Савченко, 

С. О. Скворцова, М. М. Левшин, Є. О. Лодатко, М. М. Марусинець, 

Л. Є. Пєтухова, Л. В. Коваль, О. А. Комар, О. Г. Кучерявий, 

І. М. Шапошнікова та ін.); теорії професійного становлення та розвитку 

викладача (О. А. Абдулліна, Н. В. Гузій, Н. В. Кузьміна, З. Н. Курлянд, 

О. Г. Мороз, В. А. Семиченко та ін.); теоретичних основ післядипломної 

педагогічної освіти (Л. В. Васильченко, В. О. Гравіт, С. В. Крисюк, 

А. І. Кузьмінський, В. І. Маслов, В. В. Олійник, Т. М. Сорочан та ін.); 

андрагогічного підходу (О. В. Аніщенко, О .І. Кукуєв, Л. Б. Лук’янова, 

С. О. Сисоєва, Т. Д. Фалахеєва та ін.); концептуальних засад дистанційного 
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навчання (С. В. Агапонов, О. О. Андрєєв, О. М. Алєксєєв, В. Ю. Биков, 

В. В. Вержбицький, В. Т. Волов, С. А. Калашникова, Г. О. Козлакова, 

Г. М. Кравцов, В. М. Кухаренко, В. І. Овсянников, В. В. Олійник, О. О. Ільїн, 

Є. С. Полат, С. О. Семеріков, О. В. Співаковський, О. М. Спірін, 

Є. М. Смирнова-Трибульська ін.). 

Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань було 

використано комплекс взаємопов’язаних методів, зокрема: 

теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, моделювання, узагальнення) – 

для вивчення наукових джерел і розробки концептуальних засад 

дослідження, визначення та уточнення ключових понять, проектування 

моделі дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи;  

емпіричні (анкетування, бесіди, пряме та непряме спостереження, 

метод експертних оцінок, самооцінювання, тестування) – для з’ясування 

стану готовності вчителів початкової школи до дистанційного навчання у 

системі неперервної освіти в умовах вищих педагогічних навчальних 

закладів та проведення педагогічного експерименту з метою перевірки 

впливу розробленої системи дистанційного навчання на ефективність 

професійно-педагогічного розвитку вчителів початкової школи;  

математичної статистики – для опрацювання одержаних даних і 

встановлення вірогідності між досліджуваними явищами та процесами. 

Надійність і валідність результатів дослідно-експериментальної роботи було 

встановлено за методикою Пірсона: визначення середнього арифметичного, 

перевірки нульової та альтернативної гіпотез за допомогою критерію χ2. 

Організація дослідження. Наукове дослідження здійснювалося 

впродовж 2011-2016 рр. й охоплювало три етапи. 

На першому етапі (2011 – 2012 рр.) здійснено пошукову роботу, 

проаналізовано стан дослідження обраної проблеми в психолого-

педагогічній, соціологічній, економічній літературі, визначено методологічні 

засади наукового пошуку, його поняттєво-категорійний апарат; 
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проаналізовано особливості становлення та розвитку дистанційної форми 

навчання; розроблено програму дослідження, систематизовано та оброблено 

матеріали дослідження. 

На другому етапі (2012 – 2014 рр.) було розроблено теоретико-

методичні засади дистанційного навчання в системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи, що включали відповідну модель, принципи, 

зміст, організаційно-педагогічні умови, критерії ефективності дистанційного 

навчання, його навчально-методичне забезпечення; проведено 

констатувальний експеримент для визначення рівнів готовності вчителів 

початкової школи до професійного розвитку засобами дистанційного 

навчання. 

На третьому етапі (2014 – 2016 рр.) проведено формувальний 

експеримент, під час якого перевірено ефективність системи дистанційного 

навчання у неперервній освіті вчителів початкової школи, сформульовано 

загальні висновки та впроваджено результати дослідження в освітню 

практику, завершено оформлення рукопису дисертації. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено у вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку 

вчителів початкової школи: Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини, Державному вищому навчальному закладі 

“Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди”; Кам’янець-Подільському національному університеті 

імені Івана Огієнка; Кіровоградському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка та в закладах післядипломної 

педагогічної освіти: Державному вищому навчальному закладі “Університет 

менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України; 

Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти; 

Комунальному навчальному закладі “Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників”; Чернігівському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 
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В експерименті брали участь 1960 осіб, зокрема до формувального 

експерименту було залучено 960 учителів початкової школи та 48 

викладачів. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що: 

 уперше розроблено теоретичні засади дистанційного навчання у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи: а) визначено його 

закономірності (цілі дистанційного навчання закономірно визначаються 

потребами кожного з них у неперервному професійному розвитку впродовж 

життя та потребами суспільства в націєтворчості; зміст дистанційного 

навчання закономірно охоплює самоцінні знання вчителя як з психології й 

педагогіки професійного розвитку, теорії професійної самоосвіти і творчості, 

так і самоцінні знання і способи діяльності у сфері якісного використання в 

освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій та ін.); 

б) принципи (забезпеченості творчого характеру технології дистанційного 

навчання, неперервності сходження системи до індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку вчителя (майбутнього вчителя), психолого-

педагогічного супроводу всіх етапів оволодіння вчителем готовністю до 

дистанційного навчання та ін.); в) структурні компоненти змісту 

дистанційного навчання як засобу професійного становлення і розвитку 

вчителя (вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології для професійного становлення та саморозвитку, досвід емоційно-

вольового ставлення до цінностей дистанційного навчання, досвід 

професійного становлення та саморозвитку засобами дистанційного 

навчання, досвід гуманної комунікації з викладачем-тьютором та з колегами 

в професійному бутті та ін.); г) організаційно-педагогічні умови ефективності 

дистанційного навчання (якісне організаційно-технічне забезпечення, 

особистістно зорієнтоване навчально-методичне забезпечення, організація 

процесу дистанційного навчання на особистісній основі, неперервність 

психолого-педагогічного супроводу дистанційного навчання та ін.); 
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ґ) матрицю комунікативних зв’язків організатора дистанційного навчання з 

суб’єктами освітнього процесу (аспекти взаємозв’язку викладача-тьютора з 

учителем початкової школи, який виступає у різних ролях); д) структуру 

готовності вчителя початкової школи до дистанційного навчання: 

мотиваційно-ціннісний (поглиблення усвідомленості потреби в опануванні 

теорією і технологією дистанційного навчання засобами самоосвіти на 

самоцінному рівні), когнітивний (сформованість особистісно присвоєних 

знань сучасних інформаційних технологій навчання, основ його організації в 

початковій школі, способів фахової діяльності на основі інформаційно-

комунікаційних технологій для професійного становлення та саморозвитку) й 

операційний (комплекс майстерних дій та операцій, пов’язаних із 

використанням технологій дистанційного навчання в професійній діяльності) 

компоненти; 

 обґрунтовано систему дистанційного навчання у неперервній освіті 

вчителів початкової школи: дистанційне навчання майбутніх учителів 

початкової школи (ОКР бакалавр, магістр); дистанційне навчання учителів 

початкової школи в процесі післядипломної освіти; дистанційне навчання 

учителів початкової школи засобами неформальної й інформальної освіти (в 

кожному складнику відповідної системи також функціонує системне 

утворення, компонентами якого є: 1) формування мотивів учителя початкової 

школи до професійного і професійно-культурного розвитку засобами 

дистанційного навчання, а також мотивів його активності в самоформуванні 

готовності до самоорганізації дистанційного навчання; 2) організація 

дистанційного навчання в контексті його підпорядкування професійному 

розвитку вчителя та потребам суспільства в культуротворенні; 

3) стимулювання проектувальних, самоорганізаційних, самостимулювальних 

і самоконтрольних дій учителя початкової школи у напрямі оволодіння 

готовністю до дистанційного навчання на шляху до професійної культури і 

майстерності; 4) неперервний моніторинг організаторами (тьюторами) 
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дистанційного навчання вчителя початкової школи його проміжних та 

кінцевих результатів); 

 спроектовано модель дистанційного навчання у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи, взаємопов’язаними структурними 

компонентами якої є: методологічний (основні підходи: андрагогічний, 

компетентнісний, особистісно-діяльнісний та технологічний), теоретичний 

(принципи функціонування системи дистанційного навчання вчителів 

початкової школи, зміст дистанційного навчання, матриця комунікативних 

зв’язків його організаторів, організаційно-педагогічні умови ефективності 

дистанційного навчання як системи), навчально-методичний (навчально-

методичне забезпечення процесу формування готовності вчителів початкової 

школи до дистанційного навчання, навчально-методична підсистема 

професійно-педагогічного вдосконалення організаторів дистанційного 

навчання) та результативний (підвищення рівня професійно-педагогічної 

компетентності вчителя як наслідок якісного функціонування системи 

дистанційного навчання); 

 уточнено зміст понять, уведених у науковий обіг українськими і 

зарубіжними вченими, зокрема дистанційного навчання у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи як міждисциплінарної 

педагогічної категорії, яка характеризує ступінь індивідуалізованості, 

інтенсивності й контрольованості і підпорядкована цілям професійного 

розвитку самостійної пізнавальної діяльності педагогів засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій за опосередкованої взаємодії 

(синхронної та асинхронної) з віддаленими один від одного учасниками 

навчального процесу під керівництвом викладача-тьютора; 

 подальшого розвитку набули теорія і практика запровадження 

дистанційного навчання в освітній процес вищих навчальних закладів (аспект 

дистанційного навчання студентів заочної форми професійно-педагогічної 

підготовки з дипломами молодших спеціалістів). 
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Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці й 

упровадженні програм навчальних курсів “Сучасні інформаційні технології 

навчання”, “Основи дистанційного навчання в початковій освіті” та 

“Організація дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи”, навчально-методичних комплексів для організаторів 

дистанційного навчання і вчителів початкової школи в аспекті формування у 

них готовності до дистанційного навчання та методичних рекомендацій 

“Основи організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти”; 

створенні авторського сайту як засобу демонстрації комунікативних зв’язків 

організатора дистанційного навчання з педагогами (http://sno.udpu.org.ua); у 

широкій географії можливого використання отриманих результатів під час 

підготовки вчителів у вищих педагогічних навчальних закладах всіх регіонів 

України; великій кількості споживачів, зацікавлених в отриманні 

теоретичних і методичних положень автора: студенти, викладачі вищої 

педагогічної школи, вчителі-практики, науковці, слухачі системи 

післядипломної педагогічної освіти. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджено в освітній процес Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (довідка про впровадження № 994/01 від 

18.04.2016 р.), ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди”(довідка про впровадження № 450 від 

27.04.2016 р.); Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка (довідка про впровадження № 17 від 29.02.2016 р.); 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка (довідка про впровадження № 10-н від 16.02.2016 р.); 

Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

“Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук 

України (довідка про впровадження № 19-03/17 від 22.04.2016 р.); 

Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(довідка про впровадження № 01-262 від 13.04.2016 р.); Черкаського 
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обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 

(довідка про впровадження № 165/01-16 від 04.05.2016 р.); Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К. Д. Ушинського (довідка про впровадження № 10/1-12/402 від 

04.04.2016 р.). 

Вірогідність результатів дослідження забезпечується: по-перше, їх 

обґрунтованістю на методологічному, теоретичному і процесуальному рівнях 

нормативного аналізу, зокрема, їх фундаментом є результати аналізу 

філософських, психолого-педагогічних, економічних, історичних та інших 

досліджень, пов’язаних з педагогічним освітнім простором; по-друге, 

коректним застосуванням комплексу теоретичних та емпіричних методів 

наукового пошуку, їх адекватністю специфіці обраної проблеми та 

поставленим завданням; по-третє, поетапністю використання комплексу 

навчальних програм і методик, що мають практичну й особистісно-

розвивальну спрямованість у процесі дослідно-експериментальної перевірки 

запропонованої гіпотези; по-четверте, об’єктивністю критеріїв і показників 

ефективності результатів експерименту; якісним і кількісним аналізом 

експериментальних даних; обробкою результатів експерименту за 

допомогою методів математичної статистики з використанням сучасних 

інформаційних технологій; позитивними наслідками їх упровадження в 

практику організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

На захист винесено: 

– положення про систему дистанційного навчання у неперервній освіті 

вчителів початкової школи, яка відповідає потребам особистості в 

неперервній освіті як засобі професійного розвитку впродовж життя і має 

такі цілісні характеристики: здатність стимулювати процес набуття 

професійно-педагогічної й інформаційно-комунікаційної культури; наявність 

двох векторів спрямованості (сприяння націєтворчим процесам в суспільстві 

і розвиток особистості педагога в освітньому та професійному середовищах); 
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готовність до самоорганізації руху в загальній системі вищої освіти як 

відносно автономна і багатокомпонентна; закономірності, принципи й 

ефективні умови функціонування відповідної системи; 

– модель дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи, яка передбачає існування взаємопов’язаної сукупності 

блоків-компонентів (методологічного, теоретичного, навчально-методичного 

і результативного), що в єдності забезпечують професійний розвиток 

особистості педагога засобами інформаційно-комунікаційних технологій і 

сприяють цілісності всієї системи його базової професійної й післядипломної 

освіти, підвищенню якості її позитивного впливу на національне 

культуротворення; 

– навчально-методичний супровід професійно-педагогічного 

становлення суб’єктів, оволодіння ними теорією і технологією дистанційного 

навчання на самоцінному рівні в процесах реалізації тьюторами авторського 

навчально-методичного комплексу (аспект професійного вдосконалення 

викладачів вищих педагогічних навчальних закладів) “Організація 

дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи”; використання тьюторами, викладачами вищих педагогічних 

навчальних закладів, студентами і вчителями-практиками програм курсів 

“Сучасні інформаційні технології навчання”, “Основи дистанційного 

навчання в початковій освіті” та методичних рекомендацій “Основи 

організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти”. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації, її основні 

положення та висновки обговорено на науково-практичних конференціях 

різного рівня: міжнародних: “Управління процесом кадрового забезпечення 

інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України” (Київ, 2012); 

“Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології” (Черкаси, 2012); 

“Moderní vymoženosti vědy – 2013” (Прага, 2013); “Компетентнісний підхід у 

системі неперервної професійної освіти” (Переяслав-Хмельницький, 2013); 

“Science – od teorii do praktyki” (Сопот, 2013); “Наука в 21 веке” (Краснодар, 
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2013); “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології” (Ялта, 

2013); “Science, Technology and Higher Education” (Вествуд, 2014); 

“Эволюция теории и практики современного образования: реалии и 

перспективы” (Самара, 2014); “Категория “Социального” в современной 

педагогике и психологии” (Ульяновск, 2014); “Теорія і практика 

використання системи управління навчанням Moodle” (Київ, 2014); “Основні 

напрямки підготовки сучасного вчителя: глобалізація, стандартизація, 

інтеграція” (Умань, 2014); “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, 

технології” (Кіровоград, 2014); “Неперервна педагогічна освіта: стан, 

проблеми, перспективи” (Умань, 2015); “Теорія і практика використання 

системи управління навчанням Moodle” (Київ, 2015); “Педагогіка вищої 

школи: методологія, теорія, технології” (Кам’янець-Подільський, 2015); 

“Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти” 

(Кам’янець-Подільський, 2016); всеукраїнських: “Традиції та інновації у 

підготовці вчителя початкової школи” (Умань, 2012); “Методологія і 

методика інтерактивного навчання у середній та вищій школі” (Умань, 2012); 

“Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів” 

(Умань, 2012); “Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів” (Умань, 

2013); “Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи” (Умань, 

2013); “Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх 

учителів” (Умань, 2013); “Формування професіоналізму фахівця у системі 

безперервної освіти” (Переяслав-Хмельницький, 2014); “Неперервна 

педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи” (Умань, 2014); 

“Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи” (Умань, 2014); 

“Інформаційно-комунікаційні технології навчання” (Умань, 2014); 

“Педагогічна освіта і наука: традиції, реалії, перспективи” (Умань, 2015); 

“Інформаційно-комунікаційні технології навчання” (Умань, 2016); 

“Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи” 

(Умань, 2016); науково-практичних семінарах: “Сучасні проблеми 

гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів” (Умань, 2014); 
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“Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування сучасних 

технологій дистанційного навчання” (Умань, 2014); “Сучасні проблеми 

гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів” (Умань, 2015); на 

засіданнях кафедри теорії початкового навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (2011 − 2017 рр.). 

Кандидатську дисертацію “Формування вмінь самостійної 

пізнавальної діяльності у студентів педагогічних факультетів засобами 

інформаційних технологій” захищено у 2008 році. Її матеріали в тексті 

докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 

51 публікації, серед них: 1 монографія; 1 методичні рекомендації; 3 навчальні 

програми; 9 статей у наукових фахових виданнях України, 13 статей у 

міжнародних наукових періодичних виданнях та виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз; 24 статті у збірниках 

матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, 4 розділів, 

висновків, списку використаних джерел (510 найменувань, з них – 38 

іноземною мовою), 11 додатків на 110 сторінках. Загальний обсяг дисертації 

– 576 сторінок, основний зміст викладено на 409 сторінках. Дисертація 

містить 73 рисунки, 29 таблиць та 5 формул. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФЕНОМЕНА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК 

НЕПЕРЕРВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

У розділі представлено сутнісні характеристики у філософському, 

соціологічному і психологічному осмисленні концепту “дистанційне 

навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи”, 

результати аналізу його базових складників: понять “неперервна освіта”, 

“дистанційна освіта” і “дистанційне навчання”; розкрито соціально-історичні 

передумови становлення дистанційного навчання в освіті, детермінанти його 

розвитку в історичній ретроспективі, сучасні вимоги до вчителя початкової 

школи, віддзеркалені у працях українських і зарубіжних науковців; 

визначено структуру готовності вчителя початкової школи до дистанційного 

навчання у системі неперервної освіти; спроектовано модель його 

організації. 

 

1.1. Дистанційне навчання у системі вищої педагогічної освіти 

 

Нині освіта стає каталізатором соціальної мобільності людини 

протягом життя. Більш широкі можливості одержання освіти відкривають 

доступ до інтелектуальних, культурних цінностей, розширюють кругозір, 

збільшують інтелектуальний потенціал більшої частини населення. 

Технологічні передумови розвитку концепції неперервної освіти зводяться до 

розвитку технології передачі інформації та технології навчання. 

Адже, соціальні передумови, які склалися в Україні спонукають до 

розвитку демократичності освіти, надання доступу до вищих ступенів освіти 

значній масі населення, подолання соціальної зумовленості одержання 

освіти. 
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За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною 

проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше 

відбилася в концепції дистанційної освіти, яка, завдяки такому глобальному 

явищу як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим 

фактором його розвитку. Особливого значення така модернізація системи 

освіти набуває в Україні. 

Згідно з дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів 

заявили про те, що вже мають або планують організувати навчання в режимі 

дистанційної освіти. Однак найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма 

навчання. Дистанційна освіта від інших видів отримання знань і професії 

відрізняється тим, що це відкрита система навчання, що передбачає активне 

спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій 

та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та 

темпу навчання 119. 

Проблема організації ДН не є новою в педагогіці. Дослідження 

зазначеної проблеми вказують на те, що автори не мають єдиної думки в її 

означенні та виділенні її структури. 

Для визначення концепту “дистанційне навчання у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи” спочатку визначимо його 

міждисциплінарний характер та безпосередній зв’язок з поняттями 

“неперервна освіта”, “дистанційна освіта” та “дистанційне навчання”. 

У сучасній науковій літературі можна зустріти такі дефініції: “освіта 

дорослих” (adult education); “продовжена освіта” (continuing education); 

“подальша освіта” (further education); “відновлювана освіта” (recurrent 

education) як освіта протягом всього життя шляхом чергування навчання з 

іншими видами діяльності, головним чином з роботою; “перманентна освіта” 

(permanent education); “освіта протягом життя” (lifelong education); “навчання 

протягом життя” (lifelong learning). У кожному з цих термінів зроблено 

акцент на довічну незавершену освіту для дорослої людини 328. 
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Як зазначає Н. Г. Ничкало 301, с. 16 мова йде про здобуття освіти 

протягом усього життя “частинами”, відхід від практики тривалого навчання 

у тому чи іншому навчальному закладі у відриві від трудової діяльності на 

конкретному виробництві. Тут закладено ідею створення умов для поєднання 

навчальної, трудової та інших видів діяльності. Наведені вище терміни не 

можна вважати синонімами. Кожний з них має суттєві особливості, з 

урахуванням яких визначаються шляхи реалізації окремих аспектів освіти 

дорослих в різних країнах залежно від рівня і перспектив їх соціально-

економічного розвитку. 

Проблемами неперервної освіти опікуються такі науковці як 

А. М. Алексюк 341, П. М. Воловик 341, О. Гулай 102, 

Т. М. Десятов 115, В. Г. Кремень 195, Л. Б. Лук’янова 220, 

Н. Г. Ничкало 301, С. О. Сисоєва 341, М. М. Солдатенко 407 та інші. 

Існують різні підходи до визначення суті понять “неперервна освіта”, 

які розкривають різні сторони цього явища, дозволяючи ширше розглянути 

цей складний феномен. 

Варто зазначити, що витоки неперервної освіти можна знайти у працях 

древніх філософів – Конфуція, Сократа, Аристотеля, Солона, Платона, 

Сенеки. Неперервна освіта розвивалася як феномен практики і як педагогічна 

концепція. Вперше концептуально оформленою ця ідея була представлена на 

конференції ЮНЕСКО у 1965 р. відомим теоретиком безперервної освіти 

П. Ленграндом 327. 

Найчастіше неперервну освіту розуміють як “сукупність шляхів, 

засобів, способів і форм придбання, поглиблення і розширення загальної 

освіти, соціальної зрілості і професійної компетентності, виховання 

естетичного відношення до дійсності, збагачення культури... людей в мережі 

державно-громадських навчальних закладів і в процесі самоосвіти” [188]. 

B. C. Готт відмічає, що неперервна освіта є “діяльність, спрямована на 

систематичне поповнення знань у зв’язку з розвитком науки, техніка і 
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культури, також пов’язана із задоволенням зростаючих духовних потреб” 

[97, с. 13], розглядаючи неперервну освіту як діяльність індивідуума, 

спрямовану на розширення знань. 

Неперервна освіта, на думку В. Г. Онушкіна та Ю. Н. Кулюткіна, є 

пріоритетним напрямом науки і забезпечує “можливість загальноосвітньої та 

професійної підготовки людини з урахуванням громадських потреб і 

особистих його запитів” [319, с. 88]. 

B. Н. Турченко писав, що неперервна освіта є системою “довічного 

навчання та виховання населення, що змінюється відповідно до вимог 

наукового і соціального прогресу, заснована на поєднанні виробничої, 

навчальної, науково-пошукової і громадської діяльності, така, що має за 

основну мету всебічний і гармонійний розвиток усіх членів суспільства” 

[426, с. 68]. 

C. П. Брєєв, у свою чергу, визначав неперервну освіту як “один з видів 

соціального спілкування, пов’язаний із задоволенням різних потреб” [49, 

с. 82]. 

М. К. Гончаров вважав, що неперервну освіту “слід розглядати як 

принцип системи і методів задоволення інтелектуальних, суспільно-

політичних, етичних та естетичних потреб людини, як принцип, що пронизує 

усю систему народної освіти, усі канали виховної дії” [94, с. 23]. 

А. Кроплей виділяє два аспекти реалізації неперервної освіти ‒ 

інструментальний та не інструментальний. Він вважає, що вони пов’язані з 

вдосконаленням професіоналізму, поліпшенням якості життя та становлення 

неперервної освіти як духовної цінності [477, с. 39]. 

Більш чітко визначає поняття неперервної освіти О. П. Владиславлев: 

“систематична, цілеспрямована діяльність одержання й удосконалювання 

знань, умінь і навичок у будь-яких видах загальних та спеціальних 

навчальних закладах, так і шляхом самоосвіти” [68, с. 33]. 

Як ми бачимо, розуміння поняття неперервної освіти різними авторами 

зводиться до постійної освіти, яка здійснюється протягом усього життя. У 
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загальнотеоретичному плані неперервна освіта ‒ це навчальний процес 

упродовж всього життя людини, також це аспект освітньої практики, що є 

неперервна процесом освоєння людиною соціокультурного досвіду, 

підвищення професійної кваліфікації та перекваліфікації. У плані освітньої 

політики неперервна освіта є принципом, що визначає розвиток освітньої 

системи в цілому. 

X. Гуммель вважав, що процес неперервної освіти (середньої, вищої та 

перекваліфікації) необхідно доповнити різними формами паралельної освіти, 

що відноситься саме до дистанційної, яка, на наш погляд, узагальнює в собі 

прогресивні сторони класичної освіти з сучасними інноваційними та 

інформаційними технологіями і значною мірою є додатковою або 

альтернативною формою здобуття освіти [485, с. 25]. Будемо згодні з 

автором в тому, що процес неперервної освіти необхідно доповнити 

сучасними технологіями ДН. 

Відомий вчений та діяч ЮНЕСКО, що займався проблемами 

неперервної освіти, Р. Г. Даве вважає, що “неперервна освіта – це процес 

особистісного, соціального та професійного розвитку індивіда впродовж його 

життя, здійснюваний із метою удосконалювання якості життя як індивідів, 

так і їхніх общин. Це всеосяжна й об’єднуюча ідея, що включає формальне, 

позаформальне та неформальне навчання, здійснюване з метою придбання й 

удосконалювання просвітництва, а також досягнення як можна більш 

повного розвитку різноманітних сторін життя на різних її щаблях. Вона 

пов’язана як із розвитком особистості, так і соціальним прогресом. От чому 

такі ідеї, як “учитися бути” і “що навчається або суспільство, що навчається” 

асоціюються із цією концепцією” [479, с. 34]. 

Як бачимо, Р. Г. Даве включає в поняття неперервної освіти 

формальне, позаформальне та неформальне навчання. На наш погляд, у 

цьому понятті слід виділити ще й інформальне навчання, яке може 

здійснюватися як на робочому місці, в суспільній діяльності, в самоосвіті 

тощо... 
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ДН є засобом, який ґрунтується на принципах самостійності та 

інтерактивності, що виражається в цілеспрямованому процесі, повчальних і 

навчальних (викладачів і студентів, учителів і учнів) за допомогою 

інформаційних технологій, що забезпечують необхідним обсягом матеріалу. 

Центральною ідеєю неперервної освіти є розвиток людини як 

особистості, суб’єкта діяльності і спілкування впродовж всього його життя. 

Ця ідея, усвідомлена суспільством, стає системотворчим чинником 

неперервної освіти 327. 

Проблематику неперервної освіти можна умовно розділити на дві 

основні сфери. Перша пов’язана з побудовою системи неперервної освіти як 

частини соціальної практики (соціально-освітній аспект безперервної освіти), 

друга – із процесом засвоєння людиною нового життєвого, соціального, 

професійного досвіду. Саме тому в другій половині 90-их років XX століття 

у сфері освіти дорослих було проголошено сполучення принципу 

неперервності освіти із принципом навчання упродовж життя і формуванням 

суспільства знань. Тим самим зроблена спроба закріпити у суспільній 

свідомості розуміння взаємної відповідальності суспільства, держави й 

особистості за розвиток освітніх процесів 328. 

Провідними тенденціями розвитку неперервної освіти в Україні є: 

 орієнтація на особистість (у розумінні діяча суспільного розвитку, 

свідомого індивіда, який посідає певне становище у суспільстві та виконує 

певну громадську роль); 

 відкритість та доступність цієї системи не тільки кожній людині, 

але й на зрізі кожного ступеня освіти; 

 гнучкість освітньої системи у виборі стилю, типу набуття людиною 

знань, умінь і навичок (наявність таких форм, як заочна, вечірня тощо); 

 створення цілісного “освітнього простору” (через мережу засобів 

масової інформації, бібліотек і т. д.) 323. 
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Зокрема, у проблематиці неперервної освіти умовно виокремлюють два 

основні аспекти: 

1) соціально-освітній, що безпосередньо пов’язаний із побудовою 

системи неперервної освіти як частини соціальної практики; 

2) психолого-педагогічний, пов’язаний із процесом освоєння 

людиною життєвого, соціального, професійного досвіду 323. 

Реалізація неперервної освіти в освітній системі спирається на такі два 

чинники: 

1) “вертикальну інтеграцію” – наступність ступенів формальної освіти 

– дошкільної, початкової, середньої, після середньої (вищої, післядипломної), 

‒ за якої кожен рівень освіти припускає можливість переходу на наступний; 

2) “горизонтальну інтеграцію” – співвіднесеність освіти, отримуваної 

поза формальною освітньою системою (неформальна освіта), з освітньою у 

межах навчальних закладів і спеціально організованих програмах (формальна 

освіта) 323. 

До функцій неперервної освіти умовно відносять: 

 компенсуючі – заповнення прогалин у базовій освіті; 

 адаптивні – оперативна підготовка й перепідготовка в умовах 

мінливої виробничої і соціальної ситуації; 

 розвивальні (акмеологічні) – задоволення духовних запитів 

особистості, потреб творчого зростання 323. 

Вважаємо, що ці функції взаємоповязані та доповнюють один одного. 

Поряд з ними з’являються й інші функції, які зумовлені специфікою змін, що 

розвиваються на різних етапах. 

Особлива увага приділяється нетрадиційним сферам неперервної 

освіти: освіті інвалідів; освіті жінок, які працюють у виробничій сфері; 

дозвіллєвій освіті за інтересами пенсіонерів. 
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Канали реалізації неперервної освіти охоплюють державну освітню 

систему, приватні навчальні заклади, очне і вечірнє, а також заочне навчання. 

Широко використовується дистанційна освіта. 

В основі функціонування неперервної освіти лежать принципи, що 

визначають її специфіку: гуманізму, демократизму, мобільності, 

випередження, відвертості, безперервності [331]. 

1. Принцип гуманізму свідчить про свободу вибору особою форм, 

термінів, видів навчання, підвищення кваліфікації, самоосвіти. Цей принцип 

реалізується через створення сприятливих умов для розвитку творчої 

індивідуальності кожної людини. Людина розглядається як мета суспільного 

прогресу. 

2. Принцип демократизму передбачає доступність освіти в будь-якому 

віці завдяки різноманіттю форм навчання, відповідно до інтересів, 

можливостей і потреб. Він забезпечує свободу переходу з одного 

навчального закладу в інший, прискорене завершення навчання і підвищення 

кваліфікації; означає рівні права всіх громадян, незалежно від станово-

класової приналежності, національних особливостей, стану здоров’я і т. д. 

Цей принцип передбачає демократизацію всіх сторін життєдіяльності 

освітніх установ, рівноправні взаємини суб’єктів педагогічного процесу. 

3. Принцип мобільності виражається в різноманітті засобів, способів, 

організаційних форм системи неперервної освіти, їх гнучкості і готовності до 

швидкої перебудови відповідно до потреб виробництва, суспільства, людини. 

Він передбачає використання різних продуктивних методичних систем і 

технологій. 

4. Принцип випередження, спираючись на наукове прогнозування, 

вимагає швидшого і гнучкішого розвитку, перебудови навчальних закладів і 

установ системи неперервної освіти відповідно до потреб суспільної 

практики, мобільного оновлення їх діяльності. Цей принцип орієнтується на 

широке і активне використання нових форм, методів, засобів навчання і 
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перепідготовки фахівців, на залучення новаторських підходів до цього 

процесу. 

5. Принцип відвертості системи неперервної освіти вимагає від 

навчальних закладів розширення діяльності шляхом залучення до навчання і 

підвищення кваліфікації нетрадиційної аудиторії, вільних слухачів. При 

цьому виникає необхідність працювати з різними віковими верствами і 

групами населення, які відрізняються за рівнем освіти і професійної 

підготовки, ставленням до освіти, життєвими устремліннями, що вимагає 

створення додаткових факультетів, інститутів, відділень, курсів підвищення 

кваліфікації, проведення семінарів, клубних занять вихідного дня не лише в 

навчальному закладі, але і за його межами, а також організації телевізійних і 

відеопрограм. Відвертість навчальних закладів і освітніх систем 

забезпечується наявністю різноманітних освітньо-виховних програм. 

6. Принцип безперервності освіти є систематизуючим. Навчальні 

заклади, працівники освіти, науки і виробництва повинні переглянути свої 

погляди на роль і місце освіти в житті людини і суспільства. Необхідно 

подолати орієнтацію на поверхневу “енциклопедичність” змісту, 

перевантаження інформаційним і фактологічним матеріалом. В освіті 

повинні відображатися проблеми розвитку суспільства, виробництва, науки, 

культури. Освіта повинна бути спрямовано в майбутнє. Колишній термін 

“Знання на все життя” поступається місцем новому ‒ “Знання крізь усе 

життя”. 

Ця система принципів неперервної освіти не є вичерпною, з часом вона 

буде доповнена з врахуванням потреб і нових напрямів в розвитку освіти. 

У структурі неперервної освіти 327 виділяють дві підсистеми: 

основна та додаткова освіта. У свою чергу, основна і додаткова освіта може 

бути загальною та професійною. Необхідно відзначити, що в умовах 

сьогодення, неперервна освіта вчителів початкової школи може 

реалізуватися на формальному, неформальному, інформальному та в 

самоосвітньому рівнях [104]. 
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Формальна освіта – державна система нижчої, середньої і вищої освіти 

та підвищення кваліфікації фахівців, що має затверджені програми та 

терміни навчання. Вона відбувається, зазвичай, у спеціально створених 

умовах (закладах) та контролюється державою. Навчальні заклади цієї 

системи надають “освітні кваліфікації” – посвідчення, атестати, сертифікати, 

дипломи, титули, що засвідчують здобуття певного рівня знань, умінь, 

навичок, підтверджене оцінкою, що присуджується за загальноприйнятими 

критеріями. 

Неформальна освіта – освіта, що необов’язково має організований та 

систематичний характер, може здійснюватися поза межами організованих 

освітніх закладів. До сфери неформальної освіти належать індивідуальні 

заняття під керівництвом тренерів чи репетиторів, тренінги та 

короткотермінові курси, що переслідують практичні короткострокові цілі. 

Неформальна освіта не має вікових, професійних чи інтелектуальних 

обмежень щодо учасників, нерідко не обмежується часовими рамками. 

Заклади чи організації, що займаються неформальною освітою, зазвичай, не 

присуджують кваліфікацій і не провадять формального оцінювання 

навчальних досягнень учасників. У цьому секторі найчастіше застосовують 

інноваційні підходи, апробують новаторські методики та технології 

навчання. Неформальна освіта, доповнює формальну і сприяє розвитку 

особистості вчителя, задовольняє його освітні, особистісні інтереси та 

потреби. Крім того, вона збагачує професійний рівень педагога, що набуває 

пріоритетного значення в умовах неперервної освіти. 

Інформальна освіта – неорганізований, не завжди усвідомлений та 

цілеспрямований процес, що триває протягом усього життя людини. 

Фактично це здобуття необхідних знань, умінь, навичок у формі життєвого 

досвіду. 

Самоосвіта – це неперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення педагога. Самоосвіта вчителя є основною формою 

підвищення професійно-педагогічної компетентності, яка полягає в 
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удосконаленні знань та узагальненні педагогічного досвіду шляхом 

цілеспрямованої самостійної пізнавальної діяльності. 

Отже, система неперервної освіти вчителів початкової школи полягає у 

створенні можливостей отримання і поповнення знань, розвитку, 

удосконалення, самореалізації протягом усього життя. 

В умовах перехідної економіки в Українській державі гостроти 

набувають проблеми, пов’язані з підготовкою вчителів початкової школи, – 

слабкість інформаційної інфраструктури наукових та освітніх центрів. 

Наявність професійної початкової освіти, як і підвищення кваліфікації, є 

важливим, оскільки потреба в нових якісних кадрах за умов переходу до 

постіндустріального, інформаційного суспільства вимагає зміни парадигми 

професійної початкової освіти. 

Відомо, що під час навчання у студента спостерігається зростання 

технологічних і науково-технічних знань за експонентною, оскільки знання 

застарівають протягом 5-10 років. Проведене опитування серед студентів, 

педагогів щодо оцінки професійно значущих знань, умінь та навичок 

сучасного фахівця засвідчило, що перше і друге рангові місця у переліку 

знань і умінь займають спеціальні інженерні знання, володіння 

комп’ютерними технологіями та програмуванням [395, с. 133–135]. 

Інформаційно-технологічні ресурси сьогодні географічно розгалужені 

по всій земній кулі. Принцип випереджальної освіти вимагає, щоб нові 

знання надходили в систему підготовки фахівців безпосередньо в процесі їх 

професійної підготовки. 

Дистанційне навчання й дистанційна освіта – явища нові в педагогіці, 

тому існує багато підходів до тлумачення цих понять. Відповідно до завдань 

дослідження проаналізуємо дефініції з метою визначення загальних основ 

дистанційної освіти та ДН. 

Дистанційна освіта є насамперед освітою. Класична дидактика освіту 

розглядає у чотирьох аспектах: як цінність, як система, як процес, як 

результат. 
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Ціннісна характеристика передбачає розгляд трьох взаємозалежних 

блоків: освіта як цінність державна, суспільна, особистісна. 

Освіта як система – це наявність загальних, інваріантних якостей, які 

характеризують і систему в цілому, і її складові компоненти, незалежно від їх 

рівня й профілю. До таких якостей, зокрема, належать: гнучкість, 

динамічність, варіативність, адаптивність, стабільність, прогностичність, 

наступність, цілісність. 

Освіта як процес руху до заданої мети навчання характеризується 

суб’єктивно-об’єктивними діями викладачів і студентів.  

Освіта, нарешті, може розглядатися як результат державного, 

суспільного й особистісного присвоєння всієї ієрархії цінностей, що виникли 

в процесі освітньої діяльності та є значимими для економічного, морального, 

інтелектуального стану всіх споживачів продукції освітньої галузі [59, с. 13]. 

У контексті зазначених проблем ДН, спираючись на сучасні 

досягнення психолого-педагогічних технологій, отримує значний поштовх 

для розвитку та інтеграції в системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. ДН зараз активно розвивається, що підтверджує велика кількість 

різноманітних підходів до реалізації його засобів, розмаїтість форм і методів, 

різних педагогічних шкіл і програм. 

Теорію і практику ДН та дистанційної освіти досліджували та 

продовжують досліджувати О. О. Андрєєв [12], В. Ю. Биков [31; 32], 

М. Ю. Бухаркіна [303], Я. А. Ваграменко [54], В. В. Вержбіцький [60], 

В. М. Кухаренко [205], М. І. Нежуріна [296], Є. С. Полат [118; 337; 354; 357], 

О. В. Рибалко, В. І. Солдаткін [12], П. В. Стефаненко [412], Б. І. Шуневич 

[458], С. М. Яшанов [471] та інші. 

Значущість проблеми дистанційної освіти спонукає науковців постійно 

повертатися до визначення терміну “дистанційна освіта”. 

Більшість дослідників під дистанційною освітою розуміють сукупність 

методик і сучасних технічних засобів навчання, які дозволяють вести процес 

навчання за умов територіальної та часової відстані педагога та учня. 
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Саме поняття “дистанційна” (чи дистантна) освіта взяте з практики 

освіти Великобританії, Канади і особливо США, де не тільки поняття 

“Distant Education” і його абревіатура ED стали стійкими та не потребують 

розшифрування. 

Поняття “відкрита освіта” і “дистанційна освіта” є порівняно новими в 

сфері вищої освіти України, тому що поширилися лише в останні 15 – 20 

років. Педагогічна доктрина відкритої освіти в центр навчальної діяльності 

ставить надання студентам можливості вибору: 

– навчального середовища та медіапідтримки – друкованих, 

електронних, теле-, аудіо- або відеоматеріалів;  

– місця навчання – удома, на робочому місці, у навчальному закладі;  

– темпу навчання – з визначеним  темпом або індивідуальним;  

– механізмів підтримки – допомога викладачів (тьюторів), аудіо-, 

відео-, інтернет-конференції або електронне навчання, що базується на 

комп’ютерних технологіях;  

– початку та завершення навчання.  

Існує багато підходів до реалізації дистанційної освіти, але вони мають 

спільні риси:  

– реалізація навчального процесу за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій в умовах віддаленості студента та викладача в 

часі й просторі;  

– використання специфічних навчальних програм, методичних 

матеріалів і програмного забезпечення, значної кількості технічних засобів 

(комп’ютерних, аудіо та відеопристроїв, мереж);  

– синхронна або асинхронна комунікація, що уможливлює постійну 

взаємодію студентів і викладачів;  

– індивідуалізація навчання – навчання відбувається за визначеною 

студентом індивідуальною траєкторією та із зручною для нього швидкістю 

засвоєння матеріалу, що створює можливість для особистісно орієнтованого 

формату навчання [339, с. 202–203]. 
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У “Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні” дистанційна 

освіта визначена формою навчання, рівноцінною з очною, заочною, 

вечірньою та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями 

ДН. Останні, в свою чергу, є педагогічними та інформаційними технологіями 

такого навчання 189. 

Більш вдало, на нашу думку, дистанційну освіту розглядає 

Т. І. Койчева: нова форма організації освітнього процесу, в якій знімаються 

обмеження, пов’язані з місцем і часом одержання освіти, пристосуванням до 

єдиних національних освітніх традицій і державних освітніх стандартів, за 

рахунок використання сучасних засобів комунікації і комп’ютерних 

технологій. Її специфікою є самостійність і особиста відповідальність особи 

за вибір програми освіти, терміни та якість її проходження. У межах цієї 

освіти ДН є окремим фрагментом, особливою педагогічною технологією в 

організації освітнього простору, що характеризується особливостями 

стратегії і тактики взаємодії того, хто навчається, з носіями і джерелами 

нових для нього знань [177, c. 4–5]. 

Суттєво, що дистанційну освіту розуміють як одну із форм неперервної 

освіти, яка спрямована на реалізацію права людини на освіту й одержання 

інформації. 

Вона швидко розвивається у багатьох країнах і є, на думку 

Г. О. Козлакової, методом здійснення навчально-виховного процесу в 

умовах, коли педагог і студенти віддалені один від одного чи не можуть 

знаходитися в одному й тому ж місці [175, с. 46]. 

С. В. Агапонов дистанційну освіту розглядає як комплекс освітніх 

послуг, наданих за допомогою інформаційно-освітнього середовища, що є 

сукупністю засобів прийому і передачі даних, інформаційних ресурсів, 

протоколів взаємодії, апаратно-програмного й організаційно-методичного 

забезпечення, одержуваного користувачем у вигляді дистанційного курсу [2, 

с. 20]. 

На думку Є. С. Полат та О. Є. Петрова, дистанційна освіта є новою 
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специфічною формою освіти на основі використання своєрідних засобів 

технологізації та засобів взаємодії між учнем і віртуальним педагогом, який 

здійснює моніторинг навчального процесу. При цьому вони вважають, що 

головною її характеристикою є самостійна робота студента, його 

індивідуальна позиція та уміння швидко знаходити, фільтрувати, 

відсортовувати інформацію різного і спеціалізованого характерів. Не менш 

важливим, на їх думку, є зв’язок між суб’єктами навчального процесу, що 

здійснюється за методологією такої освіти [354, с. 35]. 

Г. В. Онкович дистанційну освіту розглядає як різновид освітньої 

системи, в якій використовуються переважно дистанційні технології 

навчання та організації освітнього процесу, або одна з форм отримання 

освіти, за якою опанування тим чи іншим її рівнем за тією чи іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації) здійснюється в процесі ДН. Серед факторів, які спричинили 

появу наприкінці XX ст. сучасних форм дистанційної освіти, можна вказати 

на визначальні: глобалізація, підвищення динаміки соціально-економічного 

розвитку суспільства, поява нових потреб тих, хто навчаються, і розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій, їх всебічне впровадження 

практично в усі сфери життєдіяльності людини, необхідність широкого 

застосовування в освітній практиці як засобу навчання і предмета вивчення 

[131, с. 190]. 

В. Ю. Биков вважає, що дистанційна освіта є однією із форм одержання 

неперервної освіти, призначеної реалізувати права людини на освіту та 

отримання інформації; вона, на його думку, існує й буде існувати поруч із 

традиційними формами отримання освіти – очною, заочною та вечірньою 

[31, с. 2]. На його думку під дистанційною освітою слід розуміти процес 

передачі накопичених поколіннями знань та культурних цінностей і 

трактувати її як систему, що включає в себе в якості системотвірних 

компонентів такі характеристики, як мета, зміст, форми організації навчання, 

реальний навчальний процес і суб’єкти та об’єкти цього процесу, освітнє 
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середовище та результати такої освіти [31, с. 2]. 

В. С. Семенець вважає, що дистанційна освіта – це інтегральна, 

гуманна в своїй основі форма освіти, що базується на використанні широкого 

спектра традиційних і нових інформаційних технологій та їх технічних 

засобів, які застосовують для доставки навчального матеріалу, його 

самостійного вивчення, діалогового обміну між педагогом чи навчальною 

комп’ютерною програмою і студентом; причому процес навчання не 

залежить від чинника просторового розміщення навчальної інформації [385, 

с. 83]. 

За визначенням О. П. Околелова [311, с. 32], “дистанційна освіта – 

спеціальна педагогічна освітня система, яка передбачає організацію 

навчального процесу на базі телекомунікаційних та інформаційних 

технологій”. 

П. В. Стефаненко визначає дистанційну освіту “як систему отримання 

освітніх послуг на відстані від навчального закладу за допомогою нових 

інформаційних та комунікаційних технологій”. Також він визначає 

дистанційну освіту “як форму існування дидактичної системи, яка 

визначається насамперед засобами дидактичної системи” [413, с. 45]. 

Основні особливості дистанційної освіти як дидактичної системи, за 

П. В. Стефаненком, – це модульність та інтерактивність. 

На думку В. В. Олійника, дистанційна освіта – це специфічна 

організація педагогічного (навчально-виховного) процесу, основою якої є 

застосування в процесі навчання дистанційних, інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. Він також визначає дистанційну освіту як 

цілісний процес, який органічно включає процес навчання, виховання й 

розвитку особистості [313, с. 13]. 

Ю. А. Пасічник разом із П. В. Дмитренком визначає дистанційну освіту 

як комплекс освітніх послуг, наданих за допомогою спеціалізованого 

інформаційно-освітнього середовища на будь-якій відстані від освітніх 

установ. Інформаційно-освітнім середовищем дистанційної освіти є системно 
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організована сукупність засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, 

протоколів взаємодії, апаратно-програмного й організаційно-методичного 

забезпечення, орієнтованих на задоволення освітніх потреб користувача. 

[126, с. 3]. Окрім цього визначення, автори дають ще одне: дистанційна 

освіта – особлива, завершена форма, що має елементи очного, очно-заочного, 

заочного й вечірнього навчання на основі інформаційних технологій і систем 

мультимедіа [126]. 

Американська Рада дистанційної освіти і навчання (DETC) ‒ один з 

найбільших в США центрів накопичення, аналізу та обміну інформації про 

дистанційну освіту, в першу чергу, в приватних освітніх закладах США, 

формулює таке визначення:  

“Дистанційна освіта (чи кореспондентно-заочне навчання) ‒ реєстрація 

та навчання в освітній установі, яка надає навчальні матеріали, розташовані в 

певній логічній послідовності, які призначені для самостійного вивчення 

студентом. По закінчені кожного заняття студент факсом, поштою або за 

допомогою комп’ютера відправляє викладачеві контрольну роботу для 

атестації. Виправлені контрольні роботи повертаються студентові; 

встановлюється взаємообмін, який забезпечує міжососбистісні стосунки 

тьютора ‒ студента” [497, с. 20]. 

У Міжнародному стандарті класифікації освіти ЮНЕСКО у розділі IV 

“Форми пред’явлення освіти” визначення дистанційної освіти дано по 

іншому: “Навчання на відстані. Навчання реалізується за допомогою 

поштового, радіо-, телевізійного електронного зв’язку, телефону та газет при 

обмеженому безпосередньому контакті студента з викладачем або повній 

відсутності. Викладання здійснюється за допомогою друкарських, 

аудіовізуальних або інших матеріалів, що передаються студентам або 

академічним групам” [235, с. 23]. 

Б. Холмберг [484, с. 31] визначає шість головних характеристик 

дистанційної освіти: представлення дисципліни, що полегшує вивчення; 

відношення емпатії та особистісного зв’язку між студентами і викладачами; 
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вибір та використання засобів інформації; швидкий зворотний зв’язок; 

внутрішньогрупова інтерактивність; подальше удосконалення дистанційної 

освіти, полегшує індивідуальне навчання. 

Дистанційна освіта визначається як запланований навчальний процес у 

якому використовується велика різноманітність технологій для встановлення 

зв’язку з тими хто навчається на відстані з метою забезпечення між ними 

взаємозв’язку та атестації отриманих знань (University of Wisconsin-

Extension, Continuing Education Extension, Distance Education subgroup) [484, 

с. 31]. 

Д. Кіган запропонував “специфічні критерії дистанційної освіти: 

роздільне місцезнаходження викладача і студента; участь освітньої установи; 

використання освітніх засобів інформації для з’єднання викладача та 

студента; забезпечення двостороннього зв’язку” 489, с. 28. 

Г. Кірслі та М. Мур сформулювали таке визначення: “Дистанційна 

освіта ‒ це організоване відповідно до навчального плану навчання, яке 

зазвичай здійснюється на відстані і, як наслідок цього, вимагає особливої 

методики складання навчального плану, спеціальних прийомів викладання, 

спеціальних засобів комунікації і технологій, так само як і спеціального 

організаційного та адміністративного керівництва [496, с. 32]”. 

Не варто пов’язувати усі надії з якою-небудь однією існуючою формою 

освіти. Перспективніше усього синтезувати кращі та прийняті в наших 

умовах якості кожної з них і на цій основі виробити нову модель освіти. 

Назвемо цю форму інтерактивною або дистанційною освітою, тобто освітою 

на відстані, яка контрольована, самоосвіту студентів, засновану на єдності 

настаново-консультаційних сесій і самостійної роботи і оснащеною повними 

комплектами навчально-методичної літератури, електронно-

обчислювальною технікою [304, с. 121]. 

Заслуговує уваги й таке визначення терміну “дистанційна освіта”, що 

подано на сайті зі створення курсів ДН: “Дистанційна освіта (від лат. distantia 

– відстань, міжнародний термін іноді трактує як “освіта на відстані”) – це 
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цілеспрямоване, методично організоване керівництво навчально-

пізнавальною діяльністю і особистісним розвитком студентів, що 

знаходяться на відстані від навчального закладу і не контактують з 

педагогічним персоналом. Практикується в двох, зазвичай комбінованих 

формах: а) через листування, в ході якого педагог корегує та контролює 

засвоєння навчальної програми; б) через засоби масової комунікації – лекції 

та інструкції, аудіовізуальні матеріали, індивідуальні консультації по 

телефону. 

Дистанційні технології використовуються як у формальній, так і 

неформальній та інформальній освіті 476. 

На нашу думку, найбільш повним та коректним є визначення 

дистанційної освіти, запропоноване О. О. Андрєєв: система навчання, при 

якій взаємодія вчителів і тих, хто навчається, здійснюється на відстані та 

відображає всі притаманні навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, 

методи, організаційні форми, засоби навчання), що реалізуються 

специфічними засобами інтернет-технологій чи іншими засобами, які 

передбачають інтерактивність. Іншими словами, дистанційна освіта – це 

навчальний процес. Разом з тим, на його думку, така система має 

вписуватися в систему неперервної освіти, тобто не суперечити іншим 

формам навчання (очній, заочній). Інформаційно-освітнє середовище 

створює методологічне підґрунтя ДН. Разом з тим ДН може застосовуватись і 

в інших формах навчання [9, с. 23]. 

Наведене визначення характеризує дистанційну освіту як цілісну 

багатокомпонентну складну систему і якнайповніше враховує всі наявні на 

цей час характерні особливості такої форми організації навчального процесу 

та показує можливі напрями її розвитку й удосконалення. 

Розглядаючи сутність дистанційної освіти як педагогічної категорії на 

основі наукових публікацій [7; 22; 56 та ін. відзначено, що дистанційна 

освіта – це комплекс освітніх послуг, які надаються населенню за допомогою 

спеціального інформаційного освітнього середовища, що базується на 
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засобах обміну начальною інформацією на відстані. 

Отже, дистанційна освіта ‒ це новий прогресивний вид освіти, що 

виник в кінці XX століття завдяки інформаційним технологіям навчання та 

на основі ідеї неперервної освіти. 

В основу цього виду освіти покладено засоби дистанційного навчання 

із спеціально розробленими інформаційними технологіями, навчальними 

ресурсами. 

У науковій літературі дистанційну освіту розглядають у взаємозв’язку 

з поняттям “дистанційне навчання”, що відповідає традиціям вивчення 

педагогіки у взаємозв’язку з поняттями “навчання” та “освіта”. При цьому 

під навчанням розуміють цілеспрямований, систематичний, організаційний 

процес оволодіння знаннями, уміннями, навичками, “цілеспрямований 

процес пізнання явищ навколишнього світу, його закономірностей, історії 

розвитку, засвоєння способів діяльності, в результаті взаємодії студента з 

викладачем” [45, с. 7]. 

Термін “дистанційне навчання” часто використовують як 

взаємозамінник терміну “дистанційна освіта”, які на нашу думку, не є 

тотожними, оскільки надання освіти контролюють освітні установи та 

викладачі, тоді як за навчання відповідає студент. Іншими словами ДН – 

результат дистанційної освіти. 

Нещодавно набув популярності термін “розподілена освіта”. Він може 

означати тенденцію використання способів комунікації (доставки) для 

оптимального надання та здобуття освіти 476. 

Для того, щоб дати визначення поняття “дистанційне навчання”, яке 

слід віднести до різновидів інноваційного, необхідно виявити сутність 

означення традиційного навчання. З цією метою ми проаналізували 

визначення дидактичної категорії навчання, розроблене 

А. М. Алексюком [4], С. І. Архангельським [18], Ю. К. Бабанським [334], 

В. П. Безпальком [28], Н. В. Бордовською [45], В. І. Вдовюком [59], 

В. М. Галузинським [83.], П. Я. Гальперіним [87], М. Б. Євтухом [84], 
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І. Я. Лернером [212], В. І. Лозовою [217], І. П. Підласим [353], 

Л. Г. Семушиною [463], Ю. Г. Фокіним [435], А. В. Хуторським [440] та інші. 

Наведемо кілька визначень. 

На думку Ю. К. Бабанського, навчання – це цілеспрямований процес 

взаємодії вчителя та учнів, у ході якого здійснюється освіта та робиться 

вагомий внесок у виховання й розвиток особистості [334, с. 328]. За 

І. П. Підласим, навчання – це цілеспрямований процес двосторонньої 

діяльності педагога та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь та 

навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил та потенційних 

можливостей учнів, закріплення навичок самоосвіти відповідно до 

поставленої мети [353, с. 26]. 

Аналіз різних означень дозволив виділити ключові слова та зробити 

узагальнення, які в майбутньому допомогли сформулювати визначення 

досліджуваного поняття. Слід відзначити, що, тлумачачи навчання, названі 

автори приділяють значну увагу двом компонентам – процесу та взаємодії 

(управлінню). 

Велика кількість дефініцій “дистанційне навчання” відбиває наявне 

розмаїття підходів до його розуміння. Ми проаналізували такі визначення 

цього поняття. 

За версією приватного університету Capella University (який 

спеціалізується в галузі дистанційної бізнес-освіти ділових людей (Capella 

University: Discover Distance Learning: What is Distance Learning), терміну 

“дистанційне навчання” відповідає широкий спектр освітніх послуг: від 

неакредитованих курсів додаткового навчання до акредитованих програм на 

отримання ступеня. У рамках програм студенти, їх викладачі і однолітки 

переважно навчають і навчаються на відстані, а не в навчальній аудиторії. 

Щоб поєднати між собою людей програми ДН використовують широкий 

діапазон інструментів: інтерактивну комп’ютерну технологію (включаючи 

World Wide Web та електронну пошту), телефон, факс та регулярну пошту 

[304, с. 31]. 
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Європейська комісія визначає дистанційне (електронне) навчання 

(англ. – distance e-learning) як “використання нових технологій мультимедіа й 

Інтернет для підвищення якості навчання за рахунок поліпшення доступу до 

ресурсів і сервісів, а також віддаленого обміну знаннями й спільною 

роботою”. Отже, дистанційним (електронним) навчанням називають 

навчальний процес, в якому використовують інтерактивні електронні засоби 

доставки інформації, включаючи компакт-диски, мережі, спеціалізовані 

комп’ютерні програми, інтернет-технології, електронні бібліотеки, сховища 

бази даних, де проводяться спільні дослідження та проектів у віртуальному 

просторі 339, с. 203. 

ДН, навчання на відстані ‒ навчальний процес, що протікає без 

постійного прямого контакту між педагогом та суб’єктом учбової діяльності. 

Навчання здійснюється через лекції та за спеціально підготовленими 

інструктивними матеріалами, а також під час періодичних контактів 

викладачів і студентів. Хід навчання визначається та коригується на основі 

письмових контрольних робіт, які після перевірки відсилаються студенту з 

побажаннями, зауваженнями викладача. Воно підрозділяється на традиційне 

заочне навчання, при якому студенти засвоюють знання в основному із 

підручників та інших літературних джерел і навчальних передач, які 

транслюються через засоби масової інформації ‒ радіо, телебачення. 

Зазвичай ці види комбінуються в різних поєднаннях [304, с. 31]. 

Відповідно до чинного законодавства України ДН – індивідуалізований 

процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [359]. 

ДН є продуктивною формою навчання, при якій використовуються 

традиційні та специфічні методи, засоби і форми навчання, засновані на 

комп’ютерних та телекомунікаційних технологіях. Основу освітньої 
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діяльності при ДН у системі неперервної підготовки вчителя початкової 

школи становить інтенсивна, цілеспрямована й контрольована самостійна 

пізнавальна діяльність. 

В. Ю. Биков під ДН розуміє форму організації і реалізації навчально-

виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) 

здійснюють навчальну взаємодію принципово й переважно екстериторіально 

(на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну 

взаємодію учасників віч-на-віч, коли учасники територіально перебувають за 

межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі 

навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях 

навчального закладу не є обов’язковою) [131, с. 190]. 

О. О. Андрєєв визначає ДН як “... синтетичну, інтегральну, 

гуманістичну форму навчання, що базується на використанні широкого 

спектру традиційних і нових інформаційних технологій та їх технічних 

засобів, які залучаються для доставки навчального матеріалу, його 

самостійного вивчення, організації діалогового обміну між викладачем і 

учнем, коли процес навчання некритичний до їх розташування в просторі і в 

часі, а також до конкретної освітньої установи” [7, с. 26]. 

А. А. Аханян, досліджуючи поняття ДН, сформулював кілька його 

визначень, що доповнюють одне одного [21, с. 39]: 

 “нова організація освітнього процесу, яка базується на принципі 

самостійного навчання студента”, характеризується тим, що “учні, часто 

віддалені від викладача у просторі та в часі, у той же час мають можливість у 

будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів 

телекомунікації”; 

 “сукупність інформаційних технологій, які забезпечують доставку 

учням основного обсягу матеріалу, що вивчається, інтерактивну взаємодію 

учнів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості 

самостійної роботи із засвоєнню навчального матеріалу, а також оцінювання 

знань та навичок, одержаних в процесі навчання”; 
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 “нову ступінь заочного навчання, де забезпечено використання 

інформаційних технологій: персональних комп’ютерів, відео- і аудіотехніки, 

космічної та оптоволоконної техніки”. 

На думку українського вченого В. М. Кухаренка, “дистанційне 

навчання є комплексною педагогічною технологією, що поєднує досягнення 

педагогіки і психології з дидактичними можливостями інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, які дозволяють використовувати комп’ютер 

як носій інформації та засіб організації спілкування. Дистанційне навчання 

відповідає всім сучасним особливостям розвитку суспільства і має на меті 

формування особистості, здатної до творчого саморозвитку” [204, с. 12]. 

Під ним деякі дослідники розуміють також нову ступінь заочного 

навчання, яка включає в себе застосування новітніх інформаційних 

технологій за посередництвом використання персональних комп’ютерів, 

відео- та аудіотехніки, космічної та оптоволоконної техніки [127, с. 45]. 

Зазначимо, що неодмінно треба розрізняти, на нашу думку, дистанційне та 

заочне навчання. 

Так, на думку А. В. Хуторського, дистанційним називається таке 

навчання, що передбачає, по-перше, просторову чи часову віддаленість 

суб’єктів навчання один від одного; по-друге, навчальна взаємодія 

здійснюється за допомогою засобів телекомунікації (локальних і глобальних 

мереж, телефону, радіо, телебачення, комп’ютерів, друкованих, віртуальних 

та інших носіїв інформації) [440, с. 238]. 

П. Н. Резько ДН визначає як навчання на відстані, коли педагог і той, 

кого навчають, розділені просторово [374, с. 11]. 

В Українському педагогічному словнику С. У. Гончаренка вказано, що 

“дистанційне навчання ‒ форма навчання, коли спілкування між викладачем і 

студентом або вчителем і учнем відбувається за допомогою листування, 

магнітофонних, аудіо- та відеокасет, комп’ютерних мереж, кабельного та 

супутникового телебачення, телефону чи телефаксу тощо. Протягом 

останнього десятиріччя дистанційне навчання стало одним з найважливіших 
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елементів системи вищої освіти промислово розвинених країн. З одного 

боку, це зумовлено бурхливим розвитком інформаційних технологій 

(комп’ютерні мережі Інтернету, глобальне телебачення тощо), з іншого ‒ 

політикою урядів цих країн у галузі освіти, їхнім прагненням зробити 

навчання та освіту будь-якого рівня максимально доступними для всіх верств 

населення” 428, с. 92. 

О. В. Собаєва в дисертаційному дослідженні на основі власного аналізу 

визначає ДН як різновид відкритого навчання з використанням 

комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, які забезпечують 

інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання, і 

самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі, більшість з яких 

підготували викладачі [404, с. 20–21]. 

В. Семенець розуміє під ДН “інтегральну, гуманну форму навчання, що 

базується на використанні широкого спектра традиційних і нових 

інформаційних технологій та їх технічних засобів, які використовуються для 

доставки навчального матеріалу, його самостійного вивчення, діалогового 

обміну між викладачем або навчаючою комп’ютерною програмою й тими, 

хто навчається. При цьому процес навчання взагалі не є критичним до їх 

розташування в просторі й часі” [385, с. 81]. 

В. В. Олійник визначає ДН як специфічну організацію педагогічного 

(навчально-виховного) процесу, основою якого є застосування в процесі 

навчання дистанційних, інформаційних і телекомунікаційних технологій 

[313, с. 13]. 

Аналізуючи заочне та ДН, В. І. Овсянников підкреслює, що “як і очне 

навчання, дистанційне має певне освітнє середовище (до якого входять 

навчальні та методичні матеріали, додаткові інформаційні ресурси – 

бібліотека, обладнані місця для занять та ін.) і технології (сукупність методів, 

засобів і прийомів, за допомогою яких забезпечується цілеспрямована 

взаємодія між учасниками освітнього процесу в освітньому середовищі). 

Окремі складові цього середовища та технологій можуть успішно 
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використовуватись в очному навчанні та навпаки, що призводить до єднання 

форм” [308, с. 65]. 

Як бачимо, формулювання носять переважно загальноописовий 

характер, відображаючи якусь одну чи кілька сторін цього багатогранного 

поняття. Як відзначає О. В. Собаєва, у визначеннях поняття ДН часто 

ігноруються важливі характеристики процесу навчання та превалює 

технократичний підхід [404, с. 98]. Так, визначаючи ДН, деякі дослідники 

[31; 50; 206] підкреслюють значимість інформаційних та телекомунікаційних 

засобів, що з’єднують тих, хто навчається, з віддаленими освітніми 

послугами; інші [68; 167; 227] розглядають ДН як форму здобуття освіти, або 

як метод навчання, чи як організацію самостійної роботи та ін. 

На нашу думку, більшість зазначених трактувань неповною мірою 

відбивають педагогічну сутність поняття, що розглядається. Сутність 

категорії “навчання” як цілеспрямованого процесу двосторонньої діяльності 

педагога та студентів [353, с. 26] та як процесу управління активною 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів знаходить своє відображення 

лише в деяких роботах. Найбільш вдалими ми вважаємо визначення, у яких 

одночасно йдеться про взаємодію викладача зі студентом, активну 

самостійну роботу, специфічну організацію навчального процесу за умов 

використання інформаційних та телекомунікаційних технологій. 

Також з метою теоретичного обґрунтування ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи ми проаналізували дисертації у галузі 

педагогічних наук: докторські – О. М. Алєксєєва [5], П. В. Стефаненка [413], 

Є. М. Смирнової-Трибульської [402], Б. І. Шуневича [458] та кандидатські – 

Д. М. Бодненка [38], І. В. Герасименко [92], Т. В. Григорчука [99], 

Н. В. Жевакіної [136], О. Г. Кіріленко [166], К. Р. Колос [181], 

О. В. Собаєвої [404], Т. І. Койчевої [177], О. В. Хмель [439] та ін. З цього 

можна констатувати, що в Україні розроблено відповідну теоретичну 

науково-методичну базу впровадження ДН у систему вищої освіти, яка 

ґрунтується на сучасних світових засадах. 
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Серед тлумачень змісту ДН виділяють два підходи, які істотно 

відрізняються з дидактичної точки зору. 

І. Нині досить розповсюджений є такий підхід: ДН – це обмін 

інформацією між викладачем та студентом (групою студентів) за допомогою 

електронних мереж чи інших засобів телекомунікацій. Студент є 

одержувачем деякого інформаційного змісту та системи завдань для його 

засвоєння. Результати самостійної роботи повертаються знову викладачеві, 

який оцінює якість і рівень засвоєння матеріалу. Під знаннями розуміють 

трансльовану інформацію, а особистий досвід студентів і їх практичне 

використання набутих знань майже не організовують. 

ІІ. Основою ДН є особистісна продуктивна діяльність студентів, яка 

будується за допомогою сучасних засобів телекомунікацій. Цей підхід 

припускає інтеграцію інформаційних і педагогічних технологій, що 

забезпечують інтерактивність взаємодії суб’єктів освіти і продуктивність 

навчального процесу. Обмін і пересилання інформації відіграють у цьому 

випадку роль допоміжного середовища організації продуктивної освітньої 

діяльності студентів. Навчання відбувається в реальному часі синхронно 

(чат, відео зв’язок, спільні для віддалених студентів і викладача “віртуальні 

дошки” із графікою тощо) або асинхронно (телеконференції на основі 

електронної пошти, форуми). Паралельно зі створенням освітніх продуктів 

відбувається внутрішнє освітнє зростання студентів. Особистісний, 

креативний і телекомунікативний характер освіти – основні риси ДН цього 

типу. В процесі ДН передбачається наявність викладача і студентів, їх 

спілкування, спілкування між собою, а також наявність в системі підручника, 

необхідного комплекту засобів навчання 123. 

Для нас є слушні думки всіх науковців вище викладених трактувань 

неперервної освіти, дистанційної освіти та дистанційного навчання, адже 

вчені досліджували ці категорії понять в певному часі та умовах, в контексті 

своїх задач і кожен із них вважає це поняття найбільш точним. 
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Але, на нашу думку, найбільш вдало трактує ДН О. О. Андрєєв, який 

вважає, що вказані дефініції не відображають специфіки ДН з урахуванням 

усіх аспектів навчального процесу та пропонує визначати його як 

синтетичну, інтегральну, гуманістичну форму навчання, що базується на 

використанні широкого спектру традиційних і нових інформаційних 

технологій та їх технічних засобів, які використовують для доставки 

навчального матеріалу, його самостійного вивчення, організації діалогового 

обміну між викладачем і студентом, коли процес навчання некритичний 

щодо розташування в просторі і в часі, а також до конкретного освітнього 

закладу [8, с. 16]. 

Таким чином, під ДН слід розуміти систематичне цілеспрямоване 

неперервне навчання, що здійснюється на певній просторово-часовій відстані 

від педагога. 

Аналіз наукових джерел показав наявність багатьох суміжних понять 

ДН. Для уточнення поняття “дистанційне навчання в системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи” виділимо у таблиці 1.1 основні ключові 

характеристики неперервної освіти, дистанційної освіти та дистанційного 

навчання. 

Отже, проаналізувавши сутність понять “неперервна освіта”, 

“дистанційна освіта” та “дистанційне навчання” як педагогічних категорій, 

ми прийшли до висновку, що дистанційне навчання у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи – це міждисциплінарна педагогічна 

категорія, яка характеризує ступінь індивідуалізованості, інтенсивності й 

контрольованості підпорядкованій цілям професійного розвитку 

самостійної пізнавальної діяльність педагогів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій за опосередкованої взаємодії (синхронної та 

асинхронної) з віддаленими один від одного учасниками навчального процесу 

під керівництвом викладача-тьютора. 
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Таблиця 1.1. 

Основні ключові характеристики неперервної освіти, 

дистанційної освіти та дистанційного навчання 

Дистанційна освіта: Дистанційне навчання: Неперервна освіта: 

 освітній процес; 

 форма неперервної 

освіти; 

 комплекс освітніх 

послуг; 

 сукупність 

заходів; 

 інтегральна, 

гуманна в своїй 

основі форма 

освіти; 

 педагогічна 

освітня система; 

 система отримання 

освітніх послуг на 

відстані. 

 навчання на відстані; 

 індивідуалізований 

процес передання, 

засвоєння знань, умінь, 

навичок та способів 

пізнавальної діяльності 

людини; 

 система навчання; 

 результат еволюції 

процесу навчання; 

 форма навчання; 

 форма організації 

навчального процесу; 

 синтетична, 

інтегральна, 

гуманістична форма 

навчання; 

 організація 

навчального процесу; 

 сукупність 

інформаційних 

технологій; 

 нова форма заочного 

навчання; 

 комплексна 

педагогічна технологія. 

 навчальний процес 

протягом усього 

життя людини; 

 сукупність шляхів, 

засобів, способів та 

форм придбання, 

поглиблення і 

розширення загальної 

освіти; 

 діяльність, спрямована 

на систематичне 

поповнення знань; 

 можливість 

загальноосвітньої та 

професійної 

підготовки; 

 довічне навчання та 

виховання; 

 вид соціального 

спілкування; 

 принцип системи і 

методів задоволення 

інтелектуальних, 

суспільно-політичних, 

етичних та естетичних 

потреб. 
 

Суть методики ДН зводиться до змісту самостійної пізнавальної 

діяльності, при керуючій ролі викладача, оскільки в умовах дистанційної 

освіти відсутній очний контакт викладачів зі студентами. В цьому випадку 

особлива роль належить неперервному зв’язку у вигляді вхідного, поточного 

та підсумкового контролю, що дає можливість керувати навчальним 

процесом, враховуючи індивідуальні особливості кожного студента під час 

планування та організації навчання. Особлива увага при цьому приділяється 

самоконтролю знань з використанням контролюючих програм. 
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Акцент на самостійну пізнавальну діяльність в процесі ДН дозволив 

дослідникам виявити такі структурні компоненти неперервної освіти 

вчителів початкової школи [111; 297 та ін.]: 

1. Самонавчання ‒ систематична навчальна діяльність, побудована на 

самостійному вивченні будь-якого питання. 

2. Самовизначення ‒ вибір професії, форм, методів та засобів 

пізнавальної діяльності. 

3. Саморозвиток ‒ реалізація власного життєвого потенціалу, його 

суті та призначення. 

4. Самооцінка ‒ оцінка самого себе, своїх можливостей, якостей та 

свого місця у житті. 

5. Самопроектування ‒ пов’язане із створенням образу, до якого 

прагне майбутній фахівець, та створенням плану його майбутньої діяльності. 

6. Самоконтроль ‒ свідома оцінка, регулювання своїх дій відповідно 

до поставленої мети та правил виконання навчальних і навчально-

виробничих цілей. 

7. Саморегуляція ‒ самокерування власною діяльністю на основі до 

особистісних вимог згідно з виробленими принципами. 

Однією з головних переваг ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи є використання інформаційних технологій, які дозволяють 

значною мірою оптимізувати навчальний процес. За наявності необхідних 

засобів зростає доступ до різних джерел інформації, причому швидкість 

отримання інформації багаторазово збільшується. 

Гнучкість ДН дозволяє вчителям початкової школи працювати з 

навчальним матеріалом у зручному для себе місці та в зручний для себе час, 

у будь-якій послідовності і у відповідному темпі. 
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1.2. Сучасний стан та тенденції розвитку дистанційного навчання у 

педагогічній теорії та практиці 

 

Особливості історичної ситуації в контексті соціальних трансформацій 

України характеризуються переходом до нових цивілізованих відносин, що 

змінили зміст та спрямованість освітніх процесів. В цих умовах вирішення 

проблеми модернізації системи освіти в залежності з потребами сьогодення 

набувають особливу актуальність. При цьому стратегічною задачею є 

вирішення проблем доступності та якості освіти, які набувають глобального 

характеру в масштабах держави. 

Аналіз тенденцій розвитку ДН в провідних навчальних закладах США, 

Європи, Росії, України та інших країн було проведено з метою визначення 

його організації в системі неперервної освіти вчителів початкової школи, 

використання дидактичних систем, засобів інформаційних технологій та 

визначення умов їх застосування тощо. Для дослідження було обрано 

змістовні роботи О. О. Андрєєва [10], В. Ю. Биков [31], 

П. В. Дмитренка [126], В. В. Олійника [314], Ю. А. Пасічника [126], 

Є. С. Полат [357], П. В. Стефаненка [413], Г. О. Козлакової [174], 

В. М. Кухаренка [204], Б. І. Шуневича [458], а також безпосередньо 

інформацію у відкритому доступі з центрів ДН провідних закладів освіти, 

віртуальних університетів тощо. 

О. О. Андрєєв вважає, що передумовою появи й розвитку дистанційної 

освіти стала потреба в широкому доступі до якісної освіти та наявність нових 

технологій доставки навчальної інформації. Взагалі, ідея освіти на відстані 

виникла з усвідомлення суспільством необхідності навчання без відриву від 

професійної діяльності більшої кількості людей, і на початку ХХ ст. її було 

втілено через систему заочної освіти [10, с. 142]. 

Нині існують різні освітні технології ДН, більшість з яких виникла 

шляхом історичної еволюції традиційних підходів до навчання. Серед 

найпоширеніших технологій перш за все слід відзначити кейс-технологію, 
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телевізійну технологію (ТВ-технологія), мережеві технології, зокрема 

інтернет-технологію, та змішані технології [313, с. 16]. 

Першою сходинкою становлення й розвитку ДН стала поява кейс-

технології. Вона дістала свою назву через спеціальний комплект навчально-

методичних матеріалів, розміщений у так званому кейсі, який дається 

студентові для самостійного вивчення з моменту його зарахування на 

навчання. Комплект може містити навчальний посібник з програмою, 

методичні вказівки щодо правил та порядку вивчення матеріалу, довідник, 

спеціально розроблені навчальні компакт-диски, аудіо-, відеокасети тощо. 

ТВ-технологія ДН передбачає застосування в процесі навчання різних 

систем телебачення на основі спеціальних освітніх програм. Ця технологія 

дозволяє використовувати телевізійні лекції з можливими подальшими 

консультаціями з викладачами за допомогою телефону, факсу або пошти. 

На думку В. В. Олійника, основні недоліки цієї технології полягають у 

відсутності особистісної орієнтації змісту навчання, жорсткій регламентації 

часу передач та відсутності якісного зворотного зв’язку [313, с. 17]. 

Сьогодні дістала широкого впровадження мережева технологія ДН, яка 

вважається педагогічною технологією високого рівня. В її основу покладено 

застосування в навчальному процесі телекомунікаційних мереж, зокрема 

мережі Інтернет, а також сучасних інформаційних технологій збереження, 

подання та відображення навчальної інформації. 

У процесі навчання сучасні мережеві технології використовуються для 

забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами та для 

організації інтерактивної взаємодії між викладачами й студентами за 

допомогою Інтернет. 

Змішані технології ДН передбачають органічне поєднання елементів 

різних педагогічних технологій в єдине ціле. Так, для організації навчального 

процесу може використовуватись мережева технологія з елементами кейс-

технології. Тобто студент може отримати навчально-методичний комплект 
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для самостійного опрацювання навчального матеріалу, а для забезпечення 

регулярного зворотного зв’язку використовувати мережу Інтернет. 

Нині розвинені країни світу мають високий рівень розвитку засобів 

інформаційних технологій для ДН. 

Є. С. Полат, спираючись на інші інформаційні джерела, розглядає 

засоби інформаційних технологій, які використовуються в навчальному 

процесі в різні періоди розвитку технологій та їх особливості [357, с. 158]. 

П. В. Стефаненко також розглядає розвиток засобів передачі змісту 

навчальної інформації та організації взаємодії між студентами й викладачем 

[413, с. 221]. Автор відзначає, що на основі аналізу технологічного прогресу 

за останні сорок років Національний центр статистики освіти США визначив 

чотири етапи розвитку поколінь засобів ДН. 

За П. В. Стефаненком, на першому етапі – з середини ХІХ ст. до 

середини ХХ використовувались такі засоби, як пошта, радіо, телебачення. 

Ці перші засоби застосовувались з метою передачі інформації перш за все від 

навчального закладу до студента. Такий спосіб організації навчального 

процесу підтримував мінімальну взаємодію між суб’єктами навчання й може 

бути охарактеризований як односторонній зв’язок. 

До засобів другого покоління, починаючи з 1960 р., належать 

відеомагнітофон і кабельне телебачення, які стали альтернативою 

радіопередачам, оскільки студенти могли в зручний для себе час дивитися 

зміст курсів на відеозаписах. Однак, як і засоби першого покоління, зазначені 

засоби також не забезпечували якісного зворотного зв’язку з викладачем. 

У середині 1980-их років у ДН почав використовуватись персональний 

комп’ютер. Порівняно із засобами попередніх поколінь, засоби третього 

покоління дозволили передавати більші обсяги навчальної інформації й 

здійснювати активну взаємодію серед студентів та між викладачем і 

студентами за допомогою електронної пошти, дискусійних форумів. 

Навчальні курси почали передаватися на носіях інформації або за допомогою 

мережі Інтернет. 
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Четверте покоління засобів ДН характеризується збільшенням 

швидкості передачі інформації та можливістю передачі більших обсягів 

навчальної інформації, поліпшенням взаємодії між студентами й 

викладачами. ДН на цьому етапі включає засоби всіх попередніх поколінь, а 

також двостороннє відео, мережу Інтернет з можливістю використання 

синхронного та асинхронного зв’язку, носіїв інформації тощо [413, с. 223]. 

Змістовний аналіз зарубіжного розвитку ДН в США наведено в 

багатьох дослідженнях [316; 226; 449; 458 та ін.]. Визначено, що в США 

економічний та соціальний розвиток суспільства створює тенденцію щодо 

використання інноваційних технологій у навчальному процесі. Високий 

рівень комп’ютеризації населення, розвинуті системи зв’язку та 

телекомунікацій сприяють розвитку ДН. У США освітні заклади мають 

доступ до мережі Інтернет. За даними О. О. Андрєєва, кількість таких 

навчальних установ складає близько 4000, у них навчаються 14 млн. 

студентів [11, с. 24]. 

У 1987 р. було створено першу некомерційну Асоціацію дистанційного 

навчання США (USDLA, http://www.usdla.org), основна мета якої полягає в 

розробці загальної стратегії ДН та підтримці його розвитку, упровадженні в 

практику вищої освіти та виховання. Напрями діяльності Асоціації 

охоплюють усі рівні шкільної, вищої, професійної освіти, підготовку 

військовослужбовців та держслужбовців. Окрім цього Асоціація випускає 

спеціалізований електронний журнал, організовує національні форуми, 

проводить щорічні наради в галузі ДН тощо [19]. 

ДН в Європі почало інтенсивно розвиватися з початку сімдесятих років 

ХХ ст. й пов’язане зі створенням низки відкритих університетів. 

Так, у 1938 р. в Норвегії було створено Міжнародну раду із заочної 

освіти, яка в 1982 р. отримала назву Міжнародної ради із заочної та 

дистанційної освіти (ICDE, http://www.icde.org). Саме збільшення попиту на 

освіту та виникнення нових інформаційних технологій призвели до 
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реформування навчання на відстані, а саме - до створення системи 

дистанційної освіти [487]. 

З 1969 р. функціонує Відкритий університет Великобританії (Open 

University of UK, http://www.open.ac.uk), де було втілено ідеї відкритого 

навчання. Відзначимо, що принцип відкритості полягає у відсутності 

обмежень в отриманні освіти, гнучкості процесу навчання (свобода вибору 

студентом часу, місця та темпу навчання, свобода складання індивідуальної 

програми навчання), певних змінах у ролях викладача та студента. З моменту 

існування університету два мільйони студентів пройшли навчання за його 

програмами. Щорічно на одинадцяти факультетах Відкритого університету 

Великобританії із загальною кількістю 600 курсів навчається близько 200 

тис. студентів. Навчання за його програмами ведеться більш ніж у 20 країнах 

світу [67]. 

Міжнародна школа бізнесу є підрозділом Відкритого університету 

Великобританії і має філіали в багатьох країнах світу, зокрема в Росії – 

“ЛІНК” (Міжнародний центр дистанційного навчання, 

http://www.link.msk.ru), який в свою чергу має близько 100 філіалів, зокрема 

три в Україні. 

Європейську Асоціацію Університетів з Дистанційного Навчання 

(ЄАУДН) було засновано в січні 1987 р., її головна мета – прискорити й 

підтримати створення європейської мережі ДН. З часом ЄАУДН 

трансформувалась у Європейський відкритий університет [117]. Серед 17 

організацій-членів з 15 країн – відкриті університети, факультети в 

університетах та факультети в установах, залучених до процесу ДН. Сьогодні 

близько 65 тисяч студентів зареєстровано в цих установах ЄАУДН. Більше 3 

тисяч викладачів залучено до процесу розробки та презентації курсів у 875 

навчальних центрах. Завданнями ЄАУДН є розробка нових методів і 

технологій ДН, розширення доступу населення до можливостей вищої освіти 

в Європі, підтримка співробітництва в галузі наукових досліджень, розробка 

та обмін курсів тощо. 

http://www.link.msk.ru/
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В Іспанії більше 30 років функціонує Національний університет 

дистанційної освіти (UNED, http://www.uned.es), створений з метою надання 

вищої освіти тим, хто за різних обставин не може навчатися за програмами 

традиційних університетів. Він об’єднує понад 60 навчальних центрів у 

державі та дев’ять за кордоном. 

Національний центр дистанційної освіти у Франції (CNED, 

http://www.cned.fr) забезпечує ДН 400 тис. студентів із 176 країн світу. У 

підготовці 3 тисяч навчальних курсів бере участь 5 тисяч викладачів. Центр 

надає такі освітні послуги, як підготовка до отримання середньої освіти, 

підготовка до вступу в коледж, підвищення професійної освіти та освіта за 

спеціалізованими програмами [469, с. 91.]. 

Серед інших найбільш відомих у галузі відкритої дистанційної освіти 

зазначимо такі заклади: Відкритий університет Нідерландів (OUN, 

http://www.ou.nl); Центр відкритого навчання в Іспанії (CED, 

http://www.ceac.com); Дистанційний університет Хагена в Німеччині 

(http://www.fernuniha.gen.de), Канадський відкритий університет (COU, 

www.athabascau.ca), Відкритий університет Ізраїлю (OUI, www.openu.ac.il) та 

ін. 

На сучасному етапі триває процес об’єднання країн Європи, який 

супроводжується формуванням спільного освітнього й наукового простору. 

Цей інтеграційний процес має на меті об’єднати національні системи освіти й 

науки в європейський простір з єдиними вимогами, критеріями й 

стандартами в цій галузі [138, с. 45]. 

У Росії перші роботи в галузі ДН належать до початку 90-х років 

ХХ ст. З 1993 р. розвиток ДН став пріоритетним напрямом державної 

політики в галузі освіти [179, с. 45]. Для Росії з її величезними територіями 

та нерівномірністю населення ДН є стратегічним напрямом розв’язання 

освітніх завдань держави. 

Нині Росія перебуває на етапі створення єдиної національної системи 

ДН. Становлення й розвиток ДН характеризується глибокою та всебічною 



62 

 

 

науковою розробкою проблеми, комплексним підходом щодо формування 

територіальних і корпоративних мереж ДН та розробки їхньої 

інфраструктури, регулярним проведенням міжнародних конференцій, 

семінарів з обміну досвідом у галузі ДН, інтеграцією ДН Росії в міжнародний 

освітній простір [314, с. 32]. 

Кількість освітніх установ, відділень та центрів ДН на території Росії 

на початок ХХІ ст. становила, за О. О. Андрєєвим, більше 200. 

Значний внесок у розвиток ДН зробили Московський державний 

університет економіки, статистики та інформатики (МЕСІ, 

http://www.mesi.ru/), Євразійська асоціація дистанційної освіти, Асоціація 

міжнародної освіти та РосНДІ інформаційних систем, Центр дистанційного 

навчання Московського державного технічного університету ім. Баумана 

(http://www.cdl.bmstu.ru) та ін. 

Активно проводяться роботи, спрямовані на розвиток Єдиної системи 

ДН в Росії, розроблено відповідну Федеральну цільову програму “Розвиток 

єдиного освітнього інформаційного середовища”, яка визначає мету, 

завдання, методи, етапи й напрями роботи в цій галузі й ґрунтується на 

позитивному досвіді зарубіжних країн та на специфіці національної системи 

освіти. 

У 2000 р. було прийнято науково-технічну програму Міністерства 

освіти Росії “Створення системи відкритої освіти”, основна мета якої – 

забезпечити загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів завдяки 

широкому використанню інформаційних освітніх технологій ДН. Підсумком 

виконання цієї програми повинна стати асоціація об’єднаних навчальних 

закладів, яка забезпечить створення простору освітніх послуг, взаємозв’язок 

програм, які здатні задовольняти запити та потреби населення [366, с. 254]. 

З 2001 р. почав функціонувати спеціалізований державний науковий 

заклад на правах науково-дослідного інституту “Російський державний 

інститут відкритої освіти”. До основних напрямів його діяльності належать: 

розробка нормативно-правової бази дистанційної освіти, координація 
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наукової й навчально-методичної діяльності та використання інформаційних 

технологій у галузі ДН на всіх рівнях отримання освіти, розробка освітніх 

стратегій відкритої освіти та ін. 

Аналіз наукових досліджень [29; 342; 458] показав, що історія розвитку 

ДН ділиться на три етапи, в які входять покоління з наявністю, відсутністю 

зворотного зв’язку чи його багатосторонністю, кожний з яких складається з 

різних поколінь засобів інформації, що обмежені певними проміжками часу. 

Перший етап (1836 – 1950 р.р.) кореспондентське навчання. Навчання, 

при якому переважає односторонній зв’язок і воно схоже на самонавчання: 

кореспондентське навчання, навчання з використанням односторонніх радіо- 

і телетрансляцій, аудіо- і відеозаписів та ін. Цей період почався у 1836 р., 

коли вперше кореспондентське навчання було запроваджене у Лондонському 

університеті, та співпадає, на думку німецького вченого О. Петера [503], з 

початком індустріалізації суспільства. У своїй теорії індустріалізації 

викладання [503] він стверджує, що з багатьох точок зору традиційне, усне, 

групове навчання було доіндустріальною формою навчання. Тобто 

кореспондентське навчання не могло існувати перед індустріальною ерою. 

Воно розпочалося приблизно у 1850 році. Не випадково, що 

кореспондентське навчання та індустріалізація суспільства з’явилися 

приблизно одночасно, тому що вони внутрішньо пов’язані. Тодішнє ДН було 

неможливим без відносно швидкого та регулярного поштового 

обслуговування і транспортної системи: перші залізничні мережі і перші 

кореспондентські школи засновані приблизно в один і той же час. 

Цей етап відомий такими подіями, як створенням спільноти заочного 

навчання стенографії у 1843 р. “Phonographic Correspondence Society” 

(навчалися усі бажаючі безкоштовно), заснуванням Інституту заочного 

навчання в Росії у 1850 р., Берлінського інституту, який дистанційно навчав 

іноземним мовам. 
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На початку 1850-х р. і до кінця століття у Німеччині та в 

Скандинавських країнах були відкриті школи заочного навчання іноземним 

мовам та бухгалтерії. 

У 1889 р. університет McGill (Монреаль, Квебек) оголосив про 

відкриту навчальну програму по пошті. Ця програма була розрахована для 

викладачів, які з відповідних причин не змогли з’явитися на курси 

підвищення кваліфікації. Взагалі, становлення цієї форми навчання в Канаді 

обумовлено географічними особливостями країни. Багато хто не могли 

добиратися до навчальних закладів через гори та прірви. Крім того, процент 

сільського населення в Канаді дуже великий і навіть ті, хто проживав 

поблизу навчального закладу, не міг залишити господарство [388, с. 44]. 

Пізніше кореспондентське навчання доповнилося використанням нових 

засобів інформації: радіо у 1930-х, телебаченням у 1950-х рр., а також 

мультимедіа, які характерні на той час переважно одностороннім зв’язком 

між студентом, викладачем, навчальним закладом, навчальними матеріалами, 

але успішно використовуються до тепер. 

В Україні телебачення, наприклад, у Львівській політехніці, активно 

використовувалося для навчання англійської і німецької мов студентів 

заочного відділення всіх спеціальностей з 1970 до 1982 рр. Як відомо, для 

забезпечення часткового зворотного зв’язку в усій системі заочного навчання 

передбачено контрольні роботи, консультації для студентів-заочників та 

екзаменаційно-залікові сесії. 

Графічно зв’язок навчального закладу, викладача, студента і 

навчального матеріалу для першого етапу розвитку ДН показано на рис. 1.1. 

Другий етап (1950 – 1970 р.р.) кейс навчання. Навчання, при якому 

переважає двосторонній зв’язок: навчання по телефону, інтерактивні відео, 

радіо- і телетрансляції, мультимедіа, комп’ютерні програми, електронна 

пошта, факс. 
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Рис. 1.1. Односторонній зв’язок навчального закладу, викладача, 

студента і навчального матеріалу 

 

У 1965 р. Вісконсінський університет розпочав курси для медиків за 

допомогою телефонного зв’язку. 

З’являється у 1969 р. Відкритий університет Великобританії, який 

розпочав другий етап у розвитку ДН. Створюються перші системи ДН. 

Цей етап характеризується й розвитком радянської системи заочного 

(кореспондентського) навчання, яка бере свій початок з 1920-х р., коли було 

створено низку заочних відділень при політехнічних і педагогічних 

інститутах. 

В середині 1960-х р. у СРСР нараховувалося 11 заочних вищих 

навчальних закладів, а заочних відділень в сотні інститутів. Радянська 

система заочної освіти була першою державною системою ДН, яка випустила 

за час свого існування мільйони дипломованих спеціалістів та була 

розповсюджена в інших країнах соціалістичного простору. 

Аналізуючи історію розвитку ДН, радянське заочне навчання 

вважається попередником третього покоління кореспондентського ДН, яке 

бере свій початок із закладів Відкритого університету Великобританії. 

Заклади Відкритого університету Великобританії мають великий досвід 

в організації екстернату та заочного навчання, а останнім часом – 

дистанційного з використання Інтернет. Студентам пропонується широкий 
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спектр навчальних дисциплін з різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від 

бакалавра до магістра. Влада відноситься до них як до ключової соціально-

економічної стратегії розвитку освіти на національному рівні, а ефект 

масштабу їхньої діяльності досить значний. Це “народні університети” – 

університети для основних мас населення [388, с. 46]. 

У Великобританії більшість програм підготовки магістра в галузі 

управління застосовують методи ДН. Серед них лідером виступає Відкрита 

школа бізнесу Британського Відкритого університету. В системах ДН, не 

використовуючи принцип зворотного зв’язку, інформація для проведення 

лекцій, практичних та інших занять зазвичай централізовано фіксується на 

зовнішніх носіях інформації. Далі вказані матеріали надсилаються, у тому 

числі з використанням інформаційних систем, безпосередньо у навчальні 

заклади де використовуються під час проведення занять. Такий метод 

застосовується у Національному Центрі дистанційного навчання, який 

сьогодні нараховує понад 350 000 користувачів у 120 країнах світу. 5 000 

викладачів викладає 2 566 навчальних дисциплін [388, с. 48]. 

Нині Британський Відкритий університет залишається одним із 

найбільших центрів ДН у світі, таким собі еталоном ДН, який реалізує такі 

принципи: 

 автономії і пріоритету освітніх потреб та інтересів студента, який 

притаманний кореспондентським школам та “зовнішнім відділенням”; 

 системної організація занять у поєднанні із самостійною роботою 

студентів у межах засвоєння основних професійних освітніх програм; 

 використання сучасних засобів телекомунікації та технології 

створення навчальних комплексів у поєднанні з традиційними методами. 

Ці принципи відкритого ДН студентів впроваджуються у діяльність 

міжнародних об’єднань, які спільно розробляють методологію та методику 

такого навчання, хоча діють в інтересах своїх національних освітніх систем 

[229]. 
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Таким чином другий етап розпочався з початком інформатизації 

суспільства і триває до тепер. Графічно зв’язок на другому етапі розвитку ДН 

показано на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Двосторонній зв’язок навчального закладу, викладача, 

студента і навчального матеріалу 

 

Третій етап (1970 – 1990 р.р.) трансляційне навчання. Навчання, при 

якому переважає багатосторонній зв’язок між студентом, викладачем, 

освітнім закладом і навчальними матеріалами. Такий зв’язок став можливим 

із використанням Інтернет, високошвидкісних ліній зв’язку, сучасного 

апаратного і програмного забезпечення, завдяки яким стали можливими 

аудіо-, відео-, телеконференції, форуми, електронні бесіди (chats) та ін. 

Покращився контакт між студентами і викладачами, між самими студентами 

в тому ж курсі чи програмі. Технології викладання стали гнучкими в часі, 

місці перебування і в просторі. Комп’ютерний зв’язок з використанням 

автоматизованих систем відповіді; доступ університетського порталу до 

процесів і ресурсів навчального закладу. Змінні кошти освітніх установ, які 

витрачаються на створення навчальних матеріалів, соціальні потреби, 

дослідження, адміністративні витрати та ін. дорівнюють нулю. 

Діалогові системи ДН зароджувалися у 1980-х рр., коли почали 

використовуватися комп’ютерні комунікації, наприклад, електронна пошта і 

комп’ютери для проведення телеконференцій на базі сучасних віртуальних 
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навчальних закладів і асинхронних навчальних мереж (ALNs) і продовжують 

розвиватися тепер. Третій період розвитку навчання на відстані співпадає з 

початком глобалізації освіти у світі. 

Особливу роль у розвитку ДН відіграли розподільчі університети, які 

виникли у США 1990-х р. ХХ ст. Типовим зразком такого університету є 

Western Governors University (WGU) в якому навчаються студенти з 1998 р. 

Він є брокером (посередником), який пропонує курси коледжам та 

університетам: доставка курсів здійснюється як з використанням сучасних 

інформаційних технологій, так і низькотехнологічними методами. 

Графічно зв’язок навчального закладу, викладача, навчальних 

матеріалів і студента на третьому етапі розвитку ДН показаний на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Багатосторонній зв’язок навчального закладу, викладача, 

студента і навчального матеріалу 

 

Аналіз літературних джерел [72; 73; 329; 342] засвідчив, що першою та 

найбільш довгою фазою розвитку ДН є “заочне навчання” (кінець ХІХ ст. – 

по цей час), яке опирається на друковані матеріали і поштову систему при 

невеликій додатковій фінансовій підтримці зі сторони студентів або без неї. 

Друга фаза – “дистанційне навчання” (кінець 1960-х р. ХХ ст. – 

середина 1990-х р. ХХ ст.) характеризується розробкою навчальних 

дисциплін та їх доставкою у поєднанні друкованих і аудіовізуальних засобів 

з активною підтримкою студентів. 

Третя фаза – “гнучке навчання” (середина 90-х р. ХХ ст. – по цей час) 

частково є виробничим від технічних можливостей “поєднувати переваги 
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високоякісних носіїв інформації на базі діалогових засобів мультимедіа з 

підвищеною інтерактивністю та доступністю, що постійно розширює 

діапазон навчально-педагогічних ресурсів” [73; 329; 342]. 

На відміну від поколінь розвитку радіоприймачів (детекторні, лампові, 

транзисторні, на мікросхемах та ін.), комп’ютерів (від першого покоління до 

сучасного), які з часом заміняють одне одного (рис. 1.4), виділимо три 

періоди в розвитку ДН, які розпочалися в різний час, але не заміняють, а 

лише доповнюють одне одного. 

 

Рис. 1.4. Послідовність розвитку ДН в залежності від поколінь 

радіоприймачів 

 

В українській і зарубіжній літературі опубліковано багато статей, 

методичних розробок, монографій та інших матеріалів, які стосуються 

досліджень розвитку навчання на відстані трьох етапах його розвитку, 

наприклад, у світовому масштабі [174], в окремій країні [492], навчальному 

закладі [478] або організації [506], але не відображено розвиток ДН у системі 

неперервної освіти. 

Проаналізувавши розвиток ДН у світовому вимірі, зупинимося більш 

детальніше на українській теорії та практиці. 
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Розвиток ДН в Україні, на думку Н. В. Жевакіної [136, с. 94, можна 

поділити на два етапи – до визнання необхідності дистанційної освіти на 

державному рівні та після прийняття відповідних нормативних документів. 

На першому етапі, поки не сформувалося загальноприйняте 

тлумачення поняття ДН та не набули розвитку мережеві технології, значну 

роль у становленні майбутньої теорії й практики ДН відігравала практика 

використання ІКТ у навчальному процесі, насамперед, використання 

комп’ютерних навчальних програм у навчальному процесі та для самоосвіти. 

Одним з перших серед вищих навчальних закладів, які почали 

розвивати дистанційну форму навчання, став Харківський авіаційний 

інститут. З 1996 року в інституті функціонує факультет заочної освіти. 

Метою його створення було розвивати саме дистанційні форми навчання. 

Факультет здійснює підготовку фахівців за такими напрямами, як “економіка 

підприємств”, “фінанси”, “біотехнічні та медичні апарати і системи”, 

“інформаційно-вимірювальні системи” [29, с. 597–600]. 

Значний внесок у становлення ДН зробила проблемна лабораторія ДН 

Національного технічного університету “Харківській політехнічний 

інститут” під керівництвом професора В. М. Кухаренка. У цьому ВНЗ, 

починаючи з 1995 р., проводиться семінар з упровадження ІКТ у навчальний 

процес. Поступово основною темою семінару стала дистанційна освіта, а в 

1997 р. в університеті було створено проблемну лабораторію ДН. Значимим 

для становлення ДН є те, що лабораторія займається не тільки теоретичними 

дослідженнями, але й практикою ДН: розроблено власну технічну платформу 

ДН “Web-клас ХПІ”, розроблено та впроваджено дистанційні курси. 

Здобутий досвід дозволив лабораторії стати провідною установою в галузі 

дистанційної освіти в Україні. 

Також, значний внесок у розвиток ДН нашої країни здійснює колектив 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання під керівництвом 

професора В. Ю. Бикова. У цьому науковому підрозділі НАПН України, 

починаючи з 1999 р., основні зусилля співробітників спрямовані на 
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розв’язування проблеми створення у закладах освіти навчального 

середовища, адекватного стану технологічного розвитку суспільства, зокрема 

розвитку ІКТ, впровадження на їх базі ДН в системі підвищення фахової 

кваліфікації працівників освіти.  

Основні напрями досліджень Інституту: 

1. Філософські, історичні та психолого-педагогічні основи 

інформатизації освіти. Дослідження процесів розвитку, еволюції та 

конвергенції ІКТ в освіті. 

2. Теорія та методика застосування апаратних і програмних засобів 

інформатизації освіти. Системний аналіз процесів упровадження ІКТ в освіті, 

навчанні та тренуванні. 

3. Теоретико-методичні засади створення і розвитку комп’ютерно-

орієнтованого навчального середовища, електронного науково-освітнього 

інформаційного простору для комп’ютерної підтримки освіти, навчання та 

тренування в умовах розвитку інформаційного суспільства і переходу до 

суспільства знань. Розробка формального апарату описування науково-

освітніх інформаційних просторів. 

4. Прогностичні дослідження розвитку психолого-педагогічних засад і 

методів навчання на основі ІКТ. 

5. Теоретико-методичні засади створення та використання 

комп’ютерно орієнтованих систем і засобів навчання. 

6. Науково-педагогічне обґрунтування автоматизованих, моделюючих, 

експертних систем, семантичних та штучних нейронних мереж і баз знань, їх 

створення і впровадження в освітню практику. 

7. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні засади 

автоматизації процесів управління в освіті: розробка та використання 

автоматизованих систем організації і планування навчально-виховного 

процесу, електронного документообігу, управління навчальним закладом і 

системою освіти. 

8. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні проблеми 
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розробки та використання автоматизованих систем інформаційно-

методичного забезпечення навчально-виховного процесу і підтримки 

наукових досліджень. 

9. Теоретичні та методичні проблеми розробки і використання ІКТ для 

вимірювання та оцінювання рівня навчальних досягнень, моніторингу 

освітньої діяльності, освітнього аудиту і маркетингу. 

10. Психолого-педагогічні проблеми оцінювання, експертизи й 

апробації ІКТ в освіті. 

11. Розвиток змісту і розробка методичних систем навчання 

інформатичних дисциплін та ІКТ у різних галузях освіти. 

12. Теорія та методика підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів інформатизації освіти. 

13. Теоретичні та методичні засади розробки і використання ІКТ у 

відкритій освіті: мультимедійні, телекомунікаційні технології, технології 

віртуального і розподіленого навчання, технології ДН, освітньо-наукові 

технології та ресурси глобальних інформаційних мереж. 

14. Психолого-педагогічні проблеми стандартизації та сертифікації 

комп’ютерно-орієнтованих методичних систем і засобів навчання. 

15. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні проблеми 

формування і використання електронних ресурсів освітніх та наукових 

матеріалів в умовах єдиного інформаційного освітнього простору. 

16. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні основи 

створення і використання освітньо-наукових електронних бібліотек та їх 

мереж. 

17. Теорія та методика використання інформаційних і комунікаційних 

засобів у позаурочній діяльності, забезпечення системи інформаційного 

освітнього консультування та професійної орієнтації. 

18. Психолого-педагогічні та організаційно-педагогічні засади 

вирішення проблем інформаційної безпеки в галузі освіти, захист учасників 

навчально-виховного процесу від нелегітимних і педагогічно невиважених 
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відомостей. 

19. Психолого-педагогічні та морально-етичні проблеми навчальних 

комунікацій у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі. 

20. Організаційно-педагогічні проблеми дотримання авторських прав 

розробників інтелектуальної власності, поданої в електронному вигляді. 

Тематика наукових досліджень Інституту спрямована на розробку 

фундаментальних теоретико-методологічних і прикладних проблем 

створення та використання сучасних засобів навчання та ІКТ в освіті. 

Дослідження мають комплексний характер, до їх виконання залучено 

колективи науковців різного наукового рівня. Для кожного виконавця 

сформульовано конкретні завдання, визначено форми очікуваних результатів 

досліджень на кінець кожного року та по завершенні теми [410, с. 158–160]. 

Нагальною потребою сучасного освітнього простору є підготовка 

кваліфікованих і компетентних професіоналів з ІКТ в освіті. Забезпечення 

потреби різних галузей суспільства в кваліфікованих фахівцях, які володіють 

арсеналом засобів ІКТ, методів їх використання в навчально-виховному 

процесі, при проведенні наукових досліджень та управлінні системою освіти 

на її різних організаційних рівнях, є провідним чинником сучасної освітньої 

політики. Тому, вперше в нашій країні, в Інституті інформаційних технологій 

і засобів навчання НАПН України відкрито нову спеціальність 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті, за якою здійснюється 

підготовка відповідних фахівців та проводиться захист дисертаційних 

досліджень ([5; 92; 181] та ін.). 

У 1997 р. було створено Асоціацію користувачів телекомунікаційної 

мережі закладів освіти й науки України – Українську науково-освітню 

мережу “УРАН”, призначенням якої є організація доступу установ та 

фізичних осіб до потрібної інформації в галузі освіти й науки [20]. 

У лютому 1998 р. Верховна Рада України прийняла Закон “Про 

національну програму інформатизації”, у якому сформульовано завдання з 

інформатизації освіти та визначено напрями їх реалізації [144]. 
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З метою координації робіт зі створення в Україні системи ДН на базі 

Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” 

у 2001 році був організований Український центр дистанційної освіти [148, 

с. 40]. На думку розробників, його соціальне значення полягає у тому, що він 

спрямований на вирішення таких питань: підвищення рівня освіченості 

населення та якості освіти; підвищення соціальної та професійної 

мобільності населення; реалізація потреби населення в освітніх послугах; 

формування єдиного освітнього простору. 

Зазначаємо, що в Україні, де впровадження дистанційної форми 

навчання почалося з 2000 року, вже є певні позитивні результати. Так, з усієї 

кількості освітніх установ держави особливо слід відмітити два заклади 

національного рівня, що займаються активним пошуком поєднання 

теоретичного та практичного аспектів дистанційної освіти. Це Український 

центр ДН при Національному технічному університеті “Київський 

політехнічний інститут” та створений у 2002 р. Навчально-науково-

виробничий комплекс “Академія дистанційної освіти”. 

Центр ДН при Національному технічному університеті “Київський 

політехнічний інститут” за період свого існування виконав великий обсяг 

роботи з впровадження дистанційної освіти в Україні [139, с. 137]. Крім 

підготовки нормативної бази, центр успішно розробляє такі напрямки, як 

створення і впровадження дистанційних технологій навчання, розробка 

дистанційних курсів та їх кадровий супровід, а також адаптація педагогічних 

програмних засобів. Один з напрямів діяльності Центру – підготовка 

координаторів ДН та розробників дистанційних курсів за модульною 

програмою “Дистанційні технології освіти”. 

Практичним внеском у розвиток дистанційної системи в Україні стала 

розробка Українським центром спільно з Міністерством освіти і науки 

України у 2000 році Концепції розвитку системи дистанційної освіти. Згідно 

Концепції головною метою створення системи стало забезпечення рівного 

доступу до освітніх ресурсів різних соціальних груп населення України. 
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Зазначений документ містить концептуальні засади створення системи 

ДН, у ньому сформульовано основні завдання системи дистанційної освіти в 

Україні: 

 формування нормативно-правового, організаційного, навчально-

методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного, 

кадрового, економічного та фінансового забезпечення; упровадження та 

розвиток ДН за окремими курсами або блоками курсів; 

 організація та розвиток дистанційної освіти за будь-якими 

напрямами підготовки фахівців: гуманітарної, економічної, юридичної, 

природничої, інженерної, військової, аграрної тощо; 

 застосування дистанційних технологій не лише в дистанційній 

освіті, а й у всіх формах навчання: очній, заочній, екстернаті; 

 упровадження технологій ДН на всіх рівнях повної освіти 

(середньої, професійно-технічної, довузівської, вищої, післядипломної) та 

навчання за окремими курсами або блоками курсів; 

 забезпечення професійної підготовки та психологічної підтримки за 

допомогою ДН соціально незахищених груп населення: безробітних; осіб з 

фізичними вадами; осіб, позбавлених волі; військовослужбовців строкової 

служби тощо; 

 забезпечення професійної орієнтації та самовизначення для 

майбутніх фахівців; 

 використання технологій ДН для перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів у сфері підприємництва; державного та муніципального 

управління, митної та податкової служб, фінансово-банківської системи; 

викладачів середніх шкіл, професійно-технічних і ВНЗ тощо; 

 створення державної електронної бібліотеки дистанційних курсів 

(нормативних дисциплін); 

 удосконалення й розвиток телекомунікаційної інфраструктури для 

реалізації технологій дистанційної освіти, включаючи розвиток мережі 
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УРАН – телекомунікаційної мережі для установ науки й освіти України з 

доступом до Інтернет; 

 інтеграція системи дистанційної освіти у світову систему сучасної 

освіти; 

 прискорення експорту новітніх дистанційних технологій за кордон з 

метою зміцнення економічної бази й підвищення авторитету освіти України 

на міжнародній арені [189]. 

До організаційної структури системи дистанційної освіти України, за 

Концепцією, входять: 

1) Рада з питань моніторингу розвитку дистанційної освіти при 

Кабінеті Міністрів України;  

2) координаційна Рада Міністерства освіти і науки України з питань 

дистанційної освіти;  

3) Український центр дистанційної освіти; 

4) регіональні, базові та локальні центри. 

У Концепції підтверджується соціальний характер технологій ДН, 

оскільки в ній указані соціальні групи, на які зорієнтовано ДН: учні старших 

класів, які бажають одержати додаткові знання паралельно з навчанням у 

школі; особи, які готуються до вступу у вищі навчальні заклади; молодь, яка 

не має можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній 

системі освіти через обмеженість пропускної спроможності цієї системи, 

необхідність суміщення навчання з роботою, географічну віддаленість від 

обласних центрів і престижних навчальних закладів; особи, які мають 

медичні обмеження для одержання регулярної освіти; військовослужбовці, 

які звільняються зі Збройних Сил України, і члени їхніх родин; 

військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, МВС України 

та прикордонних військ України; фахівці конверсійних підприємств, які 

підлягають звільненню; безробітні; керівники державних органів управління 

різних рівнів; студенти, які бажають здобути другу паралельну освіту; особи, 

які бажають здобути післядипломну освіту; особи, які відбувають покарання 
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в місцях позбавлення волі; україно- та російськомовні громадяни зарубіжних 

країн [189]. 

Український центр дистанційної освіти (з 2004 р. Український Інститут 

інформаційних технологій в освіті – УІІТО) було створено з метою 

координації системи дистанційної освіти в Україні (директор – І. Малюкова). 

Станом на червень 2006 р. УІІТО підготував понад 120 фахівців ДН, уклав 

договори про співробітництво з багатьма ВНЗ України. 

У 2004 р. затверджено Положення про дистанційне навчання [359] в 

якому закріплено систему дистанційної освіти в Україні, розписано функції 

центрів дистанційної освіти – від локального до головного, принципи 

організації управління системою. 

У розділі 4 цього положення вказано, що ДН базується на державних 

стандартах вищої, професійно-технічної, загальної середньої освіти та на 

стандартах технологій ДН (поки що не розроблено). 

У п. 5.7 закріплено право ВНЗ організовувати ДН з будь-яких 

навчальних дисциплін з метою апробації дистанційної форми навчання. 

У розділі 6, присвяченому організації ДН, вказано, що задіяні в процесі 

ДН викладачі повинні мати відповідний кваліфікаційний рівень із технологій 

ДН. Підготовкою таких фахівців мають займатися центри системи ДН. У 

Положенні закладено принципи нормування робочого часу педагогічних та 

науково-педагогічних працівників для забезпечення ДН. Основний принцип 

– не перевищувати річний робочий час тих, хто розробляє дистанційні курси 

та підтримує ДН як тьютор. Але самі норми навантаження для різних видів 

діяльності не вказано, поки що їх не регламентовано і додатковим 

документом. 

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими можливе ДН, визначає 

Міністерство освіти і науки, а перелік дисциплін, за якими здійснюється ДН, 

– ВНЗ (п. 6.1.9, 6.1.10). 
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У п. 6.2.2 встановлено, що навчальний процес за дистанційною 

формою здійснюється в таких формах: навчальні заняття, виконання 

проектних завдань, практична підготовка та контрольні заходи. 

Навчальне заняття може бути реалізоване як самостійне вивчення 

матеріалів дистанційного курсу в електронному вигляді, як перегляд лекції 

викладача у відео-форматі, консультації (листування викладача та студента 

за допомогою електронної пошти), виконання практичних та лабораторних 

завдань. Причому лабораторні завдання можуть бути проведені у 

віртуальних лабораторіях або, використовуючи змішані форми, у реальних 

лабораторіях університетів. У синхронному режимі за допомогою технологій 

форуму та чату можуть проводитися семінар і дискусія. 

Зафіксовано, що основною формою вхідного, поточного та рубіжного 

контролю є тестування, а первинною формою контролю при дистанційному 

навчанні є самоконтроль.  

Також указано, що практична підготовка студентів здійснюється у 

формі реальної професійної діяльності. Іспити та заліки проводяться під час 

сесій, складаються очно або дистанційно (за умов надійної ідентифікації 

студента). Курсові та дипломні роботи за дистанційною формою 

виконуються дистанційно за можливості консультацій у будь-якій формі. 

Таким чином, Положення подає перелік організаційних форм 

діяльності при дистанційному навчанні та повністю описує їх 

функціональність. 

У 2013 р. затверджена нова редакція “Положення про дистанційне 

навчання” [359] в якому зазначено: 

І. Загальні положення. 

ІІ. Реалізацію ДН. 

ІІІ. Особливості організації навчального процесу за дистанційною 

формою навчання. 

ІV. Особливості організації навчального (навчально-виховного) 

процесу з використанням технологій ДН. 



79 

 

 

V. Забезпечення ДН. 

Активно останнім часом розвивається й такий важливий напрям, як 

створення дистанційних курсів. Це досить складний вид діяльності, що 

вимагає певного рівня знань і кваліфікації. Українськими розробниками в 

рамках центру було створено понад 60 навчальних курсів. Метою створення 

в Україні Навчально-науково-виробничого комплексу “Академія 

дистанційного навчання” стало комплексне впровадження дистанційної 

форми навчання та забезпечення процесу навчання держслужбовців, 

викладацьких кадрів і керівників підприємств і організацій на базі нових 

інформаційно-освітніх технологій, а також реалізація сучасної стратегії 

ефективної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 

системи держуправління, освіти та економіки. До складу комплексу входять 

найбільші академічні та виробничі центри України. Серед них Національна 

Академія держуправління, Національний університет імені Тараса Шевченка, 

Національний аерокосмічний університет “ХАІ”, Національна академія 

податкової служби, видавництво “Міленіум” та ін. 

Досить активно розвивають нову для себе форму організації 

навчального процесу українські університети. Так, наприклад, Сумський 

університет запрошує в дистанційному режимі на навчання студентів за 

спеціальностями: “економіка підприємництва”, “інформатика”. З 2004 року 

університет здійснює в дистанційному режимі набір студентів на 

спеціальність “інженерна механіка”. Міжнародний університет фінансів 

пропонує отримати другу вищу освітою за спеціальностями “фінанси”, 

“банківська справа”, “облік і аудит”. 

Прикладом успішно діючої системи ДН є проект “Українська система 

дистанційного навчання” [508], в розробці якого беруть участь фахівці 

Львівського інституту менеджменту. Незважаючи на певні досягнення з 

впровадження в освітнє середовище України нової форми навчання, 

практично всі українські навчальні установи пропонують її тільки при 

перепідготовці. Активне приєднання України до західних стандартів в освіті 
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дозволяє сподіватися на зміну ситуації, що склалася з використанням 

дистанційної форми навчання. 

Широке впровадження в Україні ДН передбачає наявність необхідного 

технічного оснащення, яке забезпечує передачу інформації в певному 

режимі. Цю функцію для українського сегмента виконує комп’ютерна 

система УРАН, яка здійснює високодинамічний пошук та розповсюдження 

інформації науково-освітнього характеру, організує доступ до світових 

електронних бібліотек, сприяє проведенню відеолекцій та відеоконференцій, 

забезпечує навчальний процес в рамках ДН. Комп’ютерна система об’єднує 

інформаційні науково-освітні ресурси 80 університетів та наукових установ 

[237]. 

Аналіз функціонування дистанційної форми навчання свідчить про те, 

що Україна активно просувається шляхом впровадження в освітню систему 

нових форм навчання, серед яких дистанційна. Стан цієї роботи свідчить про 

те, що багато освітніх установ, які застосовують цю форму організації 

навчального процесу, стикаються з реальними перешкодами. Серед них – 

недосконалість нормативно-правової бази, що регламентує цей вид 

діяльності, а часто і відсутність необхідних законодавчих актів, труднощі з 

фінансуванням, суттєве відставання українських телекомунікаційних систем 

передачі інформації, відсутність чіткої координації всіх учасників освітнього 

ринку, що призводить до розпорошування інтелектуальних, матеріальних і 

фінансових коштів і суттєво стримує поступальний розвиток нової 

прогресивної форми навчання в Україні. 

 

1.3. Вимоги до вчителя початкової школи в умовах дистанційного 

навчання 

 

Ключова роль учителя в сучасних і майбутніх продуктивних змінах в 

освіті та суспільстві визначена документами міжнародних організацій 

(ЮНЕСКО, Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської Комісії, 
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Європейської асоціації педагогічної освіти тощо). У доповіді Міжнародної 

комісії з освіти для XXI століття “Освіта: прихований скарб” [305, с 26–27] 

зазначено: 

1. Незважаючи на те, що в різних країнах психологічне і матеріальне 

становище викладачів різне, перегляд їхнього статусу стає необхідним, якщо 

ми хочемо, щоб “освіта упродовж всього життя” виконувала ту основну роль, 

яку Комісія покладає на неї з метою забезпечення прогресу наших суспільств 

та зміцнення взаєморозуміння між народами. Важливість ролі вчителя 

повинна бути визнана суспільством. Його треба забезпечити необхідними 

повноваженнями та відповідними засобами для викладацької діяльності. 

2. Освіта упродовж всього життя приводить нас безпосередньо до 

концепції суспільства освіти, суспільства, в якому надають різноманітні 

можливості навчатися в школі та під час економічної, соціальної та 

культурної діяльності. У зв’язку з цим виникає необхідність розвитку 

зв’язків і партнерських відносин між сім’ями, економічними 

підприємствами, асоціаціями, культурними діячами тощо. 

3. Вимоги оновлювати свої знання та підвищувати кваліфікацію 

стосуються і викладачів. Їх професійна діяльність повинна бути організована 

так, щоб вони могли мати можливість, і навіть певною мірою були 

зобов’язані, вдосконалювати свої знання та користуватися всіма 

досягненнями різних сфер економічного, соціального і культурного життя. 

Такі можливості, як правило, можуть бути забезпечені під час навчальних 

відпусток або періодів відпочинку. 

Суспільство зацікавлене в тому, щоб відібрати з величезного досвіду, 

нагромадженого за багатовікову історію людства, найцінніше, необхідне для 

засвоєння молодим поколінням, щоб різними шляхами, а головним чином – 

через школу і вчителя, транслювати його у свідомість молоді. Призначення 

вчителя – бути ланкою передачі різнобічного суспільного досвіду, а отже, 

сприяти соціальному прогресові. В процесі навчання педагог передає 

вихованцям пізнавальний досвід, допомагаючи опанувати знаряддя праці – 
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досвід трудовий, а організовуючи взаємини у процесі діяльності людини – 

моральний, комунікативний. 

Вимоги до вчителя як керівника навчально-виховного процесу та 

визначення його соціальної функції були предметом досліджень 

В. П. Беспалька [28], І. Д. Беха [338], В. І. Бондаря [42], 

І. М. Дичківської [124], І. А. Зязюна [151], Л. В. Коваль [169], 

О. А. Комар [183], Л. В. Кондрашової [186], О. Г. Кучерявого [208], 

Є. О. Лодатка [216], Д. І. Пащенка [333], О. І. Пометун [429], 

О. Я. Савченко [381], С. О. Сисоєвої [390], І. М. Шапошнікової [447] та ін. 

В. О. Сухомлинський писав: “Працю вчителя ні з чим не можна ні 

порівняти, ні зіставити. Ткач уже через годину бачить плоди своєї роботи. 

Сталевар через кілька годин радіє з вогненного потоку металу. Хлібороб, сіяч 

через кілька місяців милується колосками і жменею зерна, вирощеного в 

полі... А вчителеві треба працювати роки, щоб побачити предмет свого 

творіння. Буває минають десятиріччя і ледве-ледве починає позначатися те, 

що ти замислив... Учитель зобов’язаний – перед суспільством, перед 

батьками – працювати тільки правильно, тільки добре...” [416, с. 341]. 

С. У. Гончаренко, висвітлюючи функції і роль учителя в суспільстві, 

зазначає: “Учитель в широкому суспільному значенні – мислитель, 

громадський діяч, який формує погляди й переконання людей, допомагає їм 

знайти свій шлях у житті. Учителем часто називають людину, чия мудрість і 

життєвий досвід залишили глибокий слід у розвитку окремої особистості та її 

долі. В педагогічному, більш вузькому й безпосередньому, значенні учитель 

– це спеціаліст, який проводить навчальну й виховну роботу з учнями в 

загальноосвітніх школах різних типів. В Єгипті, Вавилоні та інших державах 

стародавнього Сходу вчителями були жерці. У Стародавній Греції вчителями 

ставали вільнонаймані громадяни. У Римській імперії учитель був 

державним чиновником, який призначався від імені імператора. В середні 

віки обов’язки вчителя виконували священики, монахи, а пізніше в містах – 

наймані особи. Діяльність сучасного вчителя включає навчання й виховання 
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учнів у школі, класне керівництво, проведення позакласної роботи, зв’язок із 

батьками і пропаганду педагогічних знань. Підготовка вчителя в Україні 

здійснюється в університетах, педагогічних інститутах і педагогічних 

училищах” [428, с. 340–341]. 

І. А. Зязюн зауважує: “Педагог має справу з конкретними людьми: 

дітьми свого класу, школи, іншого закладу, проте його завдання не лише 

особистісне, а й суспільно зумовлене – підготовка підростаючого покоління 

до активної участі в житті суспільства. Чому суспільство змушене відкривати 

школи, тримати армію вчителів? Для того, щоб нові покоління могли 

включитися в різні сфери життя (розвивати науку, мистецтво, виробляти 

продукцію, поширювати досвід). Саме тут, в освіті, у згорнутому вигляді діти 

проходять попередній шлях людства і засвоюють ті результати, яких воно 

досягло впродовж тисячоліть” [152, с. 6]. 

Науковці Н. В. Кузьміна, Л. О. Сластьонін, О. І. Щербаков та інші 

приділяли велику увагу професійно важливим якостям та вмінням учителя 

початкової школи, які є основою його професійного стану. Це такі якості 

особистості вчителя початкової школи: відповідність ідейно-моральному 

ідеалу, який учитель покликаний сформувати в дітей; любов до дітей, 

готовність віддавати їм сили, здібності, саможертовність; активна громадська 

і професійна позиція, творчий стиль діяльності; освіченість, компетентність у 

різних галузях знань, особливо в науках про людину; комунікативні 

здібності, культура спілкування [215, с. 192–193]. 

Особливо значущою є місія вчителів початкової школи у наш час, коли 

виявлено небезпечний для долі цивілізації розрив між технічною 

підготовкою людини і рівнем її соціальної свідомості, її моральності. Саме 

цей розрив є однією з причин ядерної загрози, що нависла над світом, 

екологічної, продовольчої та інших глобальних проблем, “вирішення яких 

потребує підвищення культури народу, а отже, гуманізації освіти. І тому в 

школи у вчителя сьогодні соціальне замовлення – виховати поборників 

виживання людства, збереження планети, що стала нашою спільною 
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домівкою” [85, с. 9–10]. Українська держава будує демократичне 

суспільство, тому завданням сучасного вчителя стає підготовка учнів до 

життя саме в такому суспільстві. 

Отже, особливо актуальною є проблема підготовки вчителя початкової 

школи, який відповідав би специфіці сьогодення, суспільним потребам 

держави взагалі і особистості зокрема. Сучасна модернізація системи вищої 

педагогічної освіти насамперед передбачає оновлення аксіологічних та 

технологічних підходів у підготовці майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності. 

Інновації у підготовці вчителя початкової школи необхідні, тому що 

він має стати однією з найважливіших постатей суспільства, адже значно 

простіше і дешевше “трансформувати в самосвідомість майбутнього вчителя 

необхідні національно-культурні та морально-психологічні цінності, ніж 

намагатися змінювати сформовані установки досвідчених учителів” [422, с. 

100]. Як слушно зауважила Н. С. Побірченко, “жодний найталановитіший 

учитель не встигає за розвитком науково-технічного прогресу” [347, с. 21]. 

Сучасна підготовка вчителів початкової школи суттєво відрізняється 

від попередніх часів як стилем, так і змістовим наповненням, абсолютно 

новими дисциплінами тощо, але традиційними головними є питання “що 

вивчати?”, “яким чином навчати?”, “як зацікавити учнів до навчання?”. 

Однак, очевидно головним завданням підготовки педагогів є опанування 

ними вмінь і навичок розвитку і саморозвитку особистості, що значною 

мірою можна вирішити, впровадивши в навчальний процес ВНЗ сучасних 

технологій ДН. 

Науковці приділяють велику увагу інноваційній підготовці вчителя 

початкової школи, зокрема В. І. Бондар [43] вивчає питання 

конкурентноздатності випускника педагогічного ВНЗ; Н. П. Волкова [71] 

обґрунтовує теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів 

до професійно-педагогічної комунікації; Н. В. Воскресенська [77] – 

взаємозв’язку дидактичної і методичної підготовки майбутнього вчителя 
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початкової школи; І. В. Гавриш [81] розглядає теоретико-методологічні 

основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної 

професійної діяльності; П. М. Гусак [106] акцентує увагу на застосуванні 

педагогічної технології у підготовці вчителів початкової школи; 

І. М. Дичківська [124] досліджує інноваційні педагогічні технології; 

В. П. Чорноус [444] звертається до формування творчої особистості вчителя в 

процесі навчання; Л. В. Коваль [169] приділяє увагу оволодінню майбутніми 

вчителями початкової школи загальнонавчальними технологіями початкової 

освіти; О. А. Комар 183 розглядає питання підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до застосування інтерактивної технології; 

С. М. Мартиненко [228] звертається до діагностичної діяльності майбутнього 

вчителя початкової школи; М. М. Марусинець розглядає систему 

формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкової 

школи [222]; І. О. Пальшкова [332] вивчає особливості застосування 

практико-орієнтованого підходу у формуванні професійно-педагогічної 

культури майбутніх учителів початкової школи; Д. І. Пащенко [333] приділяє 

увагу гуманістичному вихованню при підготовці вчителів початкової школи; 

Л. Є. Пєтухова [345] розглядає особливості підготовки вчителів початкової 

школи в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища; 

І. М. Шапошнікова [447] вивчає проблему технологічності в системі фахової 

підготовки вчителя початкової школи. У своїх працях науковці приділяють 

увагу вимогам до сучасного вчителя, зокрема вчителя початкової школи, 

його особистості, його професійних якостей та підготовки. 

На думку науковців, сучасний учитель початкової школи повинен мати 

глибокі знання вікових та індивідуальних особливостей учнів, уміти їх 

діагностувати. Він повинен ураховувати, що вступаючи до першого класу, 

діти мають різні стартові дані. Вони різняться між собою, перш за все, за 

віком. Вікова різниця між найстаршим і наймолодшим учнем класу 

становить майже один рік, що дуже важливо в молодшому шкільному віці. 

Та навіть якби в класі були зібрані діти, які народились в один день, то й тоді 
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вони не мали б однакового рівня розумового розвитку. Це зумовлено 

індивідуальними відмінностями та особливостями дітей і умовами 

дошкільного виховання [96; 451]. 

Відомо, що основу професійності складають моральні, духовні та 

інтелектуальні площини буття особистості вчителя початкової школи. Не 

випадково особистість розглядається науковцями як цілісність, в якій 

органічно сплетено прагнення до досконалості, духовність, моральна 

чистота, інтелектуальна свобода і відповідальність. Професійне становлення 

вчителя – постійне нарощування творчого потенціалу його особистості [186]. 

У сучасному інформаційному суспільстві, коли технології вимагають 

нової системи мислення, школа має навчити учнів комунікативності, вмінню 

працювати з будь-якою інформацією, вмінню мислити неординарно, гнучко, 

залежно від ситуації. Тому вчитель початкової школи повинен володіти 

інноваційними технологіями навчання, що вимагає реформування школи 

відповідно до закону України “Про загальну середню освіту”, Державної 

національної програми “Освіта” (Україна XXI століття), Національної 

доктрини розвитку освіти в Україні, Державної програми “Вчитель”, 

Концепції педагогічної освіти, Державного стандарту початкової 

загальноосвітньої освіти і забезпечує системне оновлення змісту та перехід 

на нову структуру навчання. 

Раніше учитель початкової школи сенсом своєї праці вважав передачу 

школярам певної суми знань. Сьогодні він повинен працювати в певній 

системі суб’єкт-суб’єктних стосунків. Це передбачає ставлення учителя до 

учня як до самоцінності і як до суб’єкта його власної навчальної діяльності. 

Тому основою професіоналізму вчителя початкової школи стає його 

суб’єктність, чинниками якої є висока осмисленість життя, мотивація з 

гуманістичною спрямованістю і внутрішнім локусом контролю та позитивна, 

гнучка, відкрита Я-концепція [69, с. 25]. 

Останнім часом багато науковців наголошують на тому, що сучасний 

учитель початкової школи повинен володіти ІКТ і використовувати їх у своїй 
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професійній діяльності (Р. С. Гурін [105], М. І. Жалдак [135], 

М. М. Левшин [210], І. В. Соколова [406], О. В. Суховірський [415] та інші). 

Такі вимоги зумовлені тим, що на розвиток професійних якостей учителя в 

сучасних умовах впливає процес інформатизації системи освіти та 

запровадження нових ІКТ у навчальний процес. 

Учені визначають такі основні завдання інформатизації освіти: 

формування інформаційної культури людини; забезпечення розвитку 

особистісних якостей людини, розкриття її творчого потенціалу; підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу на підставі запровадження ІКТ, 

надання діяльності творчого, дослідницького характеру; інтенсифікація 

методичної роботи та наукових досліджень. 

Серед нагальних проблем інформатизації освіти в навчальному процесі 

виокремлюють такі: формування інформаційної культури вчителя початкової 

школи; використання ІКТ; формування в учителів початкової школи навичок 

організації системної роботи з комп’ютерною технікою в конкретній 

предметній галузі; розробка нових ІКТ, їх психолого-педагогічних та 

психофізіологічних засад; підготовка педагогічних кадрів; удосконалення 

управління освітою; ресурсне забезпечення інформатизації освіти. 

Основою ІКТ є комп’ютерні навчальні системи: традиційні та 

інтелектуальні. 

Характерною особливістю традиційної системи є наявність однієї 

навчальної програми, що керує всією навчальною діяльністю; систему 

другого типу називають допоміжною [105, с. 7]. 

Л. Л. Макаренко зазначає, що комп’ютерна грамотність є складовою 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. На її думку, 

причинами низького рівня підготовки студентів та вчителів до використання 

комп’ютера є відсутність стійкої мотивації до застосування інформаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності, а також усвідомлення 

потреби займатися цією діяльністю, необізнаність та недооцінка 

можливостей використання інформаційних технологій у професійній 
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діяльності вчителя; недостатня увага педагогічних ВНЗ до забезпечення 

майбутніх учителів відповідною матеріально-технічною та методичною 

базою; недосконалість чинних навчальних програм вищої школи, які не 

враховують специфіку роботи майбутніх учителів в умовах інформаційного 

суспільства [224, с. 8]. 

О. В. Суховірський визначив критерії готовності вчителя початкової 

школи до використання інформаційних технологій: рівень навичок 

кваліфікованого користувача комп’ютерної техніки; рівень знань 

особливостей використання комп’ютерної техніки в початковій школі; рівень 

умінь використовувати комп’ютерну техніку на уроці в початковій школі, 

здійснювати пошук інформації, отримувати нові знання та здійснювати 

самоосвіту засобами ІКТ, створювати власні дидактичні матеріали засобами 

ІКТ, діагностувати рівень навчальних досягнень учнів засобами ІКТ, 

здійснювати організаційну діяльність та планування роботи засобами ІКТ, 

використовувати ІКТ для наукової діяльності та під час підготовки 

дипломної роботи [415, с. 10]. Учений вважає, що “вищий рівень готовності 

вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій надалі 

визначатиме процеси розвитку інформаційного суспільства, інтенсифікацію 

інтеграції інформаційних технологій у життєдіяльність людини, а отже, і 

загальний рівень інформатизації суспільства” [415, с. 12]. 

І. В. Соколова зауважує, що успішній професійній діяльності вчителя 

сприяє його професійна компетентність у галузі комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологій. Дослідниця визначила складники 

інформаційної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови: знання та 

вміння. Знання: психолого-фізіологічних основ сприйняття аудіовізуальної 

інформації людиною; інформаційних комп’ютерних технологій 

(програмоване комп’ютерне навчання та контроль, гіпертекст, гіпермедіа, 

мультимедіа, комп’ютерне моделювання); інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання (аудіо-, відеокурси, відеотелевізійні курси, 

відеокомп’ютерні курси, CD-Rom курси, електронна пошта, телеконференції, 
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відеоконференції, електронні конференції); інтерактивних технологій 

навчання; дидактичних умов використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі, зокрема в процесі вивчення та навчання іноземної 

мови; специфіки ДН та технологій організації самостійної роботи; 

особливостей організації та підтримки інформаційного середовища в закладі 

освіти. 

Уміння: діяти відповідно до типових правил користування 

інформаційними технологіями, працювати в глобальній і локальній мережах 

та з комп’ютерними програмами; використовувати сучасні джерела та засоби 

обробки інформації (електронні посібники, перекладачі, бази даних 

бібліотек, теле-відеоконференцій, електронної пошти, пошукових систем, і як 

результат – вибір необхідної галузі знань); уважно стежити за презентованою 

інформацією про сучасні технології; орієнтуватися в потоці інформації; 

користуватися послугами, що надаються світовою комп’ютерною мережею 

Internet; використовувати мультимедійні засоби в процесі навчання або 

підвищення рівня професійної компетентності; сприймати, визначати 

необхідні джерела інформації під час застосування довідкових джерел, 

знаходити і передавати (переробляти) нову інформацію; використовувати 

нові технології (знаходити інформацію в базах даних, гіпертекстах; 

оцінювати власний досвід використання інформаційно-комунікаційних 

технологій; спостерігати за розвитком сучасних інформаційних технологій і 

брати в ньому участь як користувач; працювати в мережі Internet 

(формулювати пошуковий запит, знаходити необхідний документ, відсилати 

пошту, користуватися бібліотечними каталогами, довідковою інформацією, 

працювати з періодикою, брати участь у міжнародних телекомунікаційних 

конкурсах і проектах, публікувати результати власних досліджень) [406, 

с. 223–224]. 

М. М. Левшин визначив такі три компоненти моделі інформаційної 

культури вчителя початкової школи: 
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1. Поняття інформатики як компонент інформаційної культури 

(інформація та інформаційні процеси, основні алгоритмічні структури, 

розуміння будови і функціонування персонального комп’ютера, розуміння 

сутності формалізації суджень, знання про метод математичного 

моделювання, семіотичні знання (знак, значення, мови, види мов), цілісне 

бачення світу, поняття про мови програмування). 

2. Методи пізнання (загальнопізнавальні вміння і навички): 

моделювати (будувати) інформаційні моделі, інтерпретувати, 

систематизувати, (структурувати) планувати, семантизувати, 

алгоритмічні вміння, вміння логічно мислити, синтаксичні вміння). 

3. Уміння використовувати інформаційні технології (комп’ютерна 

грамотність): використання персонального комп’ютера як знаряддя, вміння 

користуватися різними програмно-педагогічними системами, вміння 

користуватися системами телекомунікацій) [210, с. 91]. 

Використання такого універсального підходу забезпечує інваріантність 

змістових ознак моделі, її загальнокультурну роль, проективну сутність для 

всієї освітньої вертикалі (на кожному ступені навчання засвоюються одні і ті 

ж змістові елементи, різниця полягає лише в мові опису розглядуваного) та 

людинотворчий вектор. 

У зв’язку з цим запропонована М. М. Левшином модель [210] є 

орієнтиром у реалізації завдань формування інформаційної культури 

учителів початкової школи. 

Спеціальні вимоги до вчителя початкової школи закладено в зміст 

освітньо-професійної програми напряму підготовки “Початкова освіта” як 

складової галузевого стандарту вищої освіти. Цей процес включає 

оволодіння змістовим і процесуальним компонентами педагогічної 

діяльності, знаннями логіки навчальних дисциплін; уміннями оперувати 

категоріями діалектики та основними поняттями, які є концептуальним 

каркасом педагогічної науки, перетворювати педагогічні теорії в метод 

пізнавальної діяльності; навичками самоосвіти та підвищення рівня 



91 

 

 

кваліфікації, ділового, міжособистісного та педагогічного спілкування; 

рефлексивними вміннями. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 01. 06. 2013 р. № 665 

“Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) 

педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів” для 

вчителя початкової школи визначено завдання та обов’язки, зміст знань, 

кваліфікаційні вимоги [293]. 

У сучасних дослідженнях для характеристики професіограми вчителя 

початкової школи досить широко використовують компетентнісний підхід, 

який передбачає цільову орієнтацію підготовки, формування професійної 

компетентності як інтегрованої характеристики, яка визначає здатність 

вирішувати завдання професійно-педагогічної діяльності з використанням 

знань, досвіду, цінностей та нахилів особистості. 

У педагогічній літературі часто використовують терміни, які вже стали 

звичними – “компетенція” та “компетентність”. Компетентністю називають 

здатність (уміння) діяти на основі одержаних знань, компетенціями – 

особистісні якості, необхідні для виконання певних функцій, розв’язання 

певних задач саме в певній галузі [33; 44; 47; 66; 74; 76; 103; 396; 459; 454; 

465; 466 та ін.]. 

Компетентність стосується людини, розкриває аспекти її поведінки та 

забезпечує професійно якісне виконання роботи. Компетенція стосується 

роботи, характеризує сферу професійної діяльності, в якій працівник є 

компетентним. Опановані працівником компетенції набувають статусу його 

професійної компетентності. 

Єврокомісія запропонувала такі ключові компетентності, якими 

повинен володіти кожен європеєць: компетенція в галузі рідної мови; 

компетенція в галузі іноземних мов; математична, фундаментальна, 

природничо-наукова та технічна компетенції; комп’ютерна компетенція; 

навчальна компетенція; міжособистісна, міжкультурна та соціальна 
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компетенції, а також громадянська компетенція; компетенція 

підприємництва; культурна компетенція. 

До вчителя початкової школи Рада Європи назвала п’ять базових 

компетенцій: 

1. Політичні та соціальні компетенції, пов’язані з відповідальністю, 

участю у спільному прийнятті рішень, функціонуванні та розвитку 

демократичних інститутів. 

2. Компетенції, що стосуються життя в полікультурному суспільстві, 

покликані перешкоджати виникненню ксенофобії поширенню клімату 

нетерпимості та сприяють розумінню відмінностей і готовності жити з 

людьми інших культур, мов і релігій. 

3. Компетенції, що визначають володіння усним і письмовим 

мовленням, важливим для роботи та громадського життя до такої міри, що 

тим, хто ними не володіє, загрожує ізоляція від суспільства. Зростає значення 

володіння кількома мовами. 

4. Компетенції, що пов’язані із зростанням інформатизації суспільства. 

Володіння ІКТ, здатність критично ставитися до інформації, що 

поширюється засобами масової інформації та через Інтернет. 

5. Компетенції, що реалізують здатність і бажання вчитися все життя 

не тільки на професійному рівні, а й у особистому та суспільному житті [306, 

с. 23–24]. 

Є й інші класифікації компетентностей вчителя початкової школи, 

розроблені тією чи тією країною відповідно до своїх потреб, традицій, 

особливостей, своїх освітніх цілей. Так, Австрія визначила такі 

компетентності: предметна, особистісна, соціальна, методологічна; Бельгія – 

соціальні, позитивне ставлення, здатність діяти й думати самостійно, 

мотиваційні, ментальна рухливість, функціональність; Фінляндія – 

пізнавальна, уміння оперувати в умовах змін та мотивованість, соціальна, 

особистісні, творчі, педагогічні та комунікативні, адміністративні, уміння 

діяти паралельно в різних напрямах; Німеччина – інтелектуальні, практико-
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знаннєві, навчальні (інструментальні), ціннісно-орієнтаційні. У цьому 

випадку мова йде про загальні, ключові компетентності, які становлять 

основний набір найзагальніших понять, які необхідно деталізувати в 

комплексі знань, умінь, навичок, цінностей та відношень за навчальними 

галузями й життєвими сферами молодої людини [310, с. 11]. 

Компетентнісний підхід в освіті полягає у підвищенні ролі 

мотиваційного, інтелектуального, комунікативного, морального, 

когнітивного та інформаційного освітнього компонентів. Крім того, 

важливим завданням сучасної освіти є визначення складових компетентності, 

що забезпечують якість освіти. Саме тому, на думку вчених Н. М. Бібік, 

О. В. Овчарук, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, А. В. Хуторського та інших, 

необхідно переорієнтувати навчальні програми та педагогічні технології на 

компетентнісний підхід, а це вимагає перегляду специфіки формування 

освітнього середовища професійної підготовки. Адже саме компетентнісний 

підхід забезпечує формування фахової компетентності як інтегрованого 

багаторівневого утворення в цілісній професійній структурі особистості 

вчителя початкової школи, спрямовує на досягнення поставленої мети, є 

показником сформованості професійно необхідних знань, умінь, навичок, 

якостей, цінностей і практичного досвіду самостійної та пошуково-дослідної 

роботи [468, с. 231]. 

Науковці Я. Я. Болюбаш, Л. І. Даниленко, І. Г. Єрмаков, В. В. Олійник, 

С. Ф. Клепко вважають, що професійно-педагогічна компетентність учителя 

є інтегральною якістю особистості, що має свою структуру, яка дає змогу 

фахівцеві найбільш ефективним способом здійснювати свою освітню 

діяльність, а також сприяє його саморозвитку та самовдосконаленню як в 

системі підвищення кваліфікації, так і в системі неперервної освіти [468, 

с. 231]. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2013 р. 

№ 665 “Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) 

педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів” 
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[293] головними складовими компетентності педагогічних і науково-

педагогічних працівників є професійна, інформаційна, комунікативна та 

правова. Оскільки в полі зору нашого дослідження є професійно-педагогічна 

компетентність учителя початкової школи, проаналізуємо його трактування у 

цьому наказі. 

Професійна компетентність педагога – якість дії працівника, що 

забезпечує ефективність вирішення професійно-педагогічних проблем і 

типових професійних завдань, що виникають у реальних ситуаціях 

педагогічної чи науково-педагогічної діяльності, і залежить від його 

кваліфікації, загальноприйнятих цінностей моралі та етики, володіння 

освітніми технологіями, технологіями педагогічної діагностики (опитування, 

індивідуальні та групові інтерв’ю) та психолого-педагогічної корекції, 

життєвого досвіду, постійного вдосконалення та впровадження в практику 

ідей сучасної педагогіки, методів навчання та викладання навчальних 

дисциплін і предметів, використання наукової літератури та інших джерел 

інформації для створення сучасних форм навчання, впровадження оціночно-

ціннісної рефлексії [293]. 

В окремих дослідженнях [74; 317; 352; 392; 468], професійно-

педагогічну компетентність учителя початкової школи визначено як 

об’єднуючу ланку інваріантних ознак фахівця, а саме такі її ознаки: 

 здатність до професійної рефлексії; 

 володіння системою професійно-моральних цінностей і пріоритетів 

(готовність до співпереживання, толерантність, відповідальність); 

 мотивоване бажання до безперервного професійного 

самовдосконалення; 

 здатність до системного бачення педагогічної реальності й 

системної дії в професійно-педагогічній ситуації; 

 уміння знаходити нестандартні рішення професійно-педагогічних 

задач. 
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Отже, в своїй структурі професійно-педагогічна компетентність 

учителя початкової школи має такі компетентності: психологічна, 

інформативна, комунікативна, методична, дидактична, самоосвітня, 

управлінська, правова та інші. 

Дослідниця І. В. Онищенко, проводячи аналогію між професійною та 

фаховою компетентністю вчителя початкової школи, досить вдало 

обґрунтовує основні їх компоненти, зокрема: 

1. Мотиваційний компонент забезпечує позитивну мотивацію учителя-

початківця до прояву і розвитку професійно-педагогічної компетентності, що 

виражається в інтересі до педагогічної діяльності, бажанні працювати 

вчителем початкової школи, потребі в самоосвіті, саморозвитку. 

2. Змістовий компонент: володіння науковими професійно-

педагогічними знаннями (психолого-педагогічними, методичними, 

спеціальними, загальноосвітніми, управлінськими, інформаційно-

технологічними), здатність педагогічно мислити на основі системи знань та 

досвіду пізнавальної діяльності. 

3. Операційно-діяльнісний компонент: уміння практично вирішувати 

педагогічні завдання, фаховий досвід, творчі здібності, володіння 

педагогічними технологіями та педагогічним менеджментом, фахове 

мислення. 

4. Особистісний компонент: любов до дітей, доброта, альтруїзм, 

емпатійність, толерантність, моральна чистота, комунікабельність, 

конгруентність, активність, самостійність, ініціативність, креативність, 

гнучкість мислення. 

5. Рефлексивний компонент: рефлексивні вміння особистості, що 

дозволяють ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, 

реалізовувати рефлексивні здібності, забезпечувати процеси самопізнання, 

саморозвитку й самовдосконалення [317, с. 98–99]. 

Н. Ю. Бутенко у складі професійно-педагогічної компетентності 

вчителя початкової школи пропонує виокремити такі компоненти: гуманно-
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особистісна орієнтація; системність бачення; технологічність; здатність 

інтегрувати власний та чужий педагогічний досвід; креативність та 

рефлективність [53, с. 33–37]. 

А. А. Орлов у теорії та практиці професійної діяльності вчителя 

початкової школи виділяє такі основні компоненти професійно-педагогічної 

компетентності: етичні установки вчителя, систему психолого-педагогічних 

знань, систему галузевих знань, загальну ерудицію, засоби розумових та 

практичних дій, професійно-особистісні якості [66, с. 12]. 

На нашу думку, всі ці компоненти повною мірою розкривають 

структуру професійної компетентності вчителя початкової школи та 

сприяють чіткому розумінню шляхів її розвитку. 

Професійна компетентність учителя початкової школи розвивається в 

умовах врaxувaння мoтивaцiйнoї сфери його ocoбиcтocтi; caмoocвiти, 

виxoвaння тa caмoвиxoвaння; iндивiдуaлiзaцiї й дифeрeнцiaцiї навчання, 

оптимізації змісту нaвчaльнoгo прoцecу; прoфeciйнo-oрiєнтoвaного xaрaктeру 

прoцecу навчання; вiдпoвiдноcті змісту навчання ocoбиcтим iнтeрecaм 

cтудeнтiв; мiжпрeдметності зв’язків; стимулювання їх потреб у розширенні 

світогляду тощо. Це загальновизнані шляхи розвитку кoмпeтнeнтнocтi, що 

стають підґрунтям для пошуку нових інноваційних умов для досягнення 

поставленої мети освіти [468, с. 235]. 

До вчителя початкової школи в умовах ДН ставлять загальні та 

спеціальні вимоги. На думку В. Т. Жураковського, загальними вимогами до 

вчителя є: 

 фахова компетентність – знання у фаховій галузі, нестандартне 

мислення, володіння інноваційною тактикою і стратегією, методами 

вирішення творчих завдань; 

 педагогічна компетентність – знання педагогіки та психології, 

медико-біологічних аспектів інтелектуальної діяльності, володіння 

сучасними методами, засобами, технологіями навчання; 
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 соціально-економічна компетентність – знання історії та 

функціонування сучасного суспільства, а також соціології, економіки, 

менеджменту і права; 

 комунікативна компетентність – володіння державною та 

іноземними мовами, сучасними інформаційними технологіями, ефективними 

методами і прийомами міжособистісного спілкування; 

 високий рівень професійної та загальної культури – сформований 

світогляд, стійка система духовних, культурних, моральних цінностей у їх 

національному та загальнолюдському розумінні [140, с. 4]. 

Якщо розглядати ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи як перепідготовку або підвищення кваліфікації, то наведені вимоги до 

випускників ВНЗ можна вважати необхідними, але недостатніми для 

характеристики компетентності вчителя початкової школи. Ці вимоги варто 

взяти за основу, але доповнити та сформулювати на вищому науковому рівні. 

На наш погляд, до цих вимог необхідно додати готовність проектування 

освітньої діяльності та використання комунікативних умінь. 

Отже, професійно-педагогічна компетентність сучасного вчителя 

початкової школи – це інтегроване професійно особистісне утворення, в 

якому внутрішні ресурси людини, її особисті якості та здібності є 

джерелом й критеріями ефективної фахової діяльності. Це властивість 

особистості, яка володіє комплексом професійно значущих якостей, має 

високий рівень науково-теоретичної і практичної підготовки до творчої 

педагогічної діяльності та ефективної взаємодії з учнями в процесі 

педагогічної співпраці на основі впровадження сучасних технологій для 

досягнення високих результатів. 

До структури професійно-педагогічної компетентності вчителя 

початкової школи входять: 

 теоретико-методична (здатність використовувати сучасні технології 

ДН в освітньому процесі, працювати з електронною поштою, форумом, 

чатом, знаходити необхідну інформацію в Інтернеті та ін.; поглиблене знання 
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предметів початкової ланки, постійне поповнення знань для успішного 

вирішення професійних завдань, наявність змістового, процесуального й 

особистісного компонентів; знання основних законів України, наказів та 

розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Конвенцію про права 

дитини, основ загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для 

вирішення педагогічних, методичних, організаційних завдань і т. п.); 

 психолого-педагогічна компетентність (грамотність, мовленнєві 

навички, толерантність, здатність до емпатії, прояву поваги прав і свобод 

людини, здатність аналізувати і коригувати власну освітню діяльність, 

навички самопрезентації; здатність опрацьовувати навчально-методичні 

матеріали, використовувати в освітньому процесі сучасні педагогічні 

технології, надавати допомогу та підтримку колегам (одногрупникам)). 

На основі проведеного аналізу наукових джерел, виділяємо комплекс 

вимог до вчителя початкової школи в умовах ДН. Учитель повинен: 

 знати психолого-педагогічні основи ДН, правила мережевого 

етикету, основні алгоритмічні структури, будову і функціонування 

персонального комп’ютера, семіотичні знання (знак, значення, мови, види 

мов), поняття про мови програмування (когнітивний аспект); 

 вміти створювати та підтримувати психологічний комфорт, 

вирішувати конфліктні ситуації, грамотно викладати думки усно та 

письмово, користуватися різними програмно-педагогічними засобами, 

системами телекомунікацій, моделювати, інтерпретувати, систематизувати, 

планувати, семантизувати, логічно мислити (операційний аспект); 

 володіти технікою самоаналізу розвитку, рефлексією власної 

діяльності, технологіями та прийомами спілкування, зокрема “на відстані”, 

арсеналом методів і прийомів сучасних педагогічних та інформаційних 

технологій (творчий аспект); 
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 бути компетентним, грамотним, авторитетним, відповідальним, 

комунікативним, приємним у спілкуванні, доброзичливим, толерантним, 

вільнодумцем, схильним до інновацій (аксіологічний аспект). 

Очевидно, що комплекс названих основних вимог до готовності 

вчителів початкової школи має бути реалізований в системі неперервної 

освіти. 

 

1.4. Готовність вчителя початкової школи до дистанційного 

навчання у системі неперервної освіти як ціннісно-смислова інтегральна 

властивість особистості 

 

Аналіз наукових праць [105; 210; 224; 293; 382; 406; 415] показав, що 

основною вимогою до вчителів початкової школи є сформована готовність 

до професійної діяльності. Визначити сутність та структуру готовності до ДН 

допустимо через розкриття загальних понять “готовність”, “готовність до 

навчання”, “готовність до дистанційного навчання”. 

Укладачі “Психологічного словника” трактують готовність так: 

1) озброєність знаннями, вміннями, навичками; 2) готовність до екстреної 

реалізації наявної програми дій; 3) згода, рішучість до будь-якої дії [369, 

с. 58]. 

На думку А. Ф. Линенко, готовність – це цілісна інтегрована якість 

особистості, що характеризує її емоційно-когнітивний та вольовий стан у 

момент початку певної діяльності [214, с. 126]. 

Дослідник В. А. Крутецький вважає, що готовність до навчання – це 

синтез властивостей особистості та її цілеспрямоване вираження [197, с. 107]. 

Готовність як “установка особистості до здійснення певної діяльності, 

спрямованої на задоволення актуальної потреби” була визначена 

Д. М. Узнадзе [427, с. 72]. 

Р. С. Нємов виділяє такі основні складові “готовності до навчання” у 

школі:  
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1. Особистісно-мотиваційна готовність. Вона виявляється у потребі в 

знаннях, уміннях та прагненні учня до їх удосконалення, крім того, високий 

рівень розвитку потреби в досягненні навчальних успіхів, у спілкуванні з 

людьми, наявність працездатності, адекватної самооцінки і оптимального 

рівня домагань. 

2. Інтелектуально-пізнавальна готовність – розвиток під час навчання 

основних психічних процесів сприйняття, уваги, уяви, пам’яті, мислення та 

мови за параметрами довільності, опосередкованості. 

3. Практична готовність – розвиненість власне практичної діяльності 

учня з матеріальними предметами, включаючи засоби навчання [298, с. 343–

344]. 

За І. М. Шапошніковою [448], готовність майбутнього вчителя 

початкових класів до педагогічної діяльності базується на психологічній, 

педагогічній і предметній підготовці, яка насамперед передбачає 

сформованість особистісних якостей педагога. 

Це вимагає високого рівня педагогічної професійності вчителя, його 

духовного розвитку, світосприйняття та світорозуміння, особистісної 

екзистенції. 

Педагогічна професійність – складне особистісне утворення, сутнісну 

характеристику якого не можна обмежувати лише набором властивостей і 

якостей особистості вчителя або засобів, що впливають на школяра. 

Показником педагогічної професійності є комплексна характеристика вимог 

до особистості вчителя, специфіки його професійно-педагогічної діяльності, 

особливостей соціальних умов і ментальних установок. Такою комплексною 

характеристикою професійності сучасного вчителя початкової школи є 

морально-психологічна готовність до педагогічної діяльності. 

Про морально-психологічну готовність до педагогічної діяльності 

свідчить: 

 ідейно-моральні та професійно-педагогічні погляди і переконання; 

 професійна спрямованість психічних процесів, самовладання; 
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 педагогічний оптимізм; 

 працездатність, налаштованість на педагогічну діяльність; 

 здатність до подолання труднощів; 

 самооцінка результатів праці, педагогічна рефлексія; 

 потреба в професійному самовихованні і самовдосконаленні, що 

забезпечує високі педагогічні результати. 

Морально-психологічна готовність утворює ядро професійного образу 

сучасного вчителя і основу його педагогічної професійності. Сутністю цього 

феномену є функціонально-смислові зв’язки між професійними установками, 

переконаннями і діяльністю, між інтелектуальним, емоційно-вольовим і 

психофізичним компонентами в структурі педагогічної професійності. 

Інтелектуально-емоційно-вольові складові є фундаментом професійно-

моральних якостей; органічну взаємодію між педагогічним мисленням і 

почуттями. Емоційне сприйняття мети діяльності утворює основу вольової 

поведінки, а оцінювання особистісного сенсу і відповідні переживання 

забезпечують переведення смислу діяльності в особистісний план, 

формування стійких властивостей особистості. 

Органічний характер зв’язків між осмисленням професійно-етичного 

значення діяльності та переживанням є тією умовою, яка визначає 

відпрацьовування механізму засвоєння духовно-інтелектуальних та 

професійно-моральних цінностей, формування ідеалу і стилю діяльності 

вчителя, смислового наповнення його культурних світів. Складність у 

забезпеченні таких зв’язків визначає поліаспектність змісту морально-

психологічної готовності, структурними компонентами якої є: 

 мотиваційний (професійні установки, інтереси, прагнення до 

педагогічної діяльності); 

 морально-орієнтаційний (професійний обов’язок і відповідальність, 

інтерес і любов до дітей, педагогічний такт, педагогічна вимогливість, 

товариськість, віра в можливості і здібності кожної дитини тощо); 
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 пізнавально-операційний (професійна спрямованість психічних 

процесів: сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, уяви; творчі здібності, дії 

тощо); 

 емоційно-вольовий (емоційна спрямованість, професійний оптимізм, 

ініціативність у педагогічній роботі, наполегливість у вирішенні навчально-

виховних завдань, самовладання, здатність керувати настроєм своїм та інших 

тощо); 

 психофізіологічний (професійна діловитість, працездатність, 

прагнення наполегливо і до кінця доводити почату справу, активність і 

саморегуляція, врівноваженість і витримка, динамічний темп роботи тощо); 

 оцінно-рефлексивний (самооцінка власної підготовки та 

відповідності розв’язання педагогічних завдань апробованим способам, 

професійна рефлексія). 

Усі складові морально-психологічної готовності до педагогічної 

діяльності є основою професійного образу сучасного вчителя початкової 

школи [215, с. 196–198]. 

Для ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

необхідно виокремити специфічні компоненти готовності до ДН в умовах 

функціонування інформаційно-освітнього середовища, під яким 

А. В. Смирнов розуміє “сукупність умов, що сприяють розвитку процесів 

інформаційної взаємодії між студентами, педагогом і комп’ютером” [400, 

с. 152]. У ДН з’являється новий тип взаємозв’язку “викладач – комп’ютер – 

студент”. Інформаційно-освітнім середовищем учений називає “засоби і 

технології збору, накопичення, передачі, обробки та розподілу навчальної 

інформації, засоби подачі знань, забезпечення зв’язку і функціонування 

організаційних структур педагогічної діяльності” [400, с. 152]. Отже, 

особливо значущим є інформаційне забезпечення дистанційного освітнього 

процесу і технологічного забезпечення функціонування комп’ютерної 

техніки, для здійснення взаємодії “викладач-студент”, “студент-студент”.  
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В основу концепції використання ІКТ в освіті вчені О. О. Андрєєв [11], 

В. П. Беспалько [28], Я. О. Ваграменко [54], Є. І. Машбиць [234], 

А. В. Смирнов [400] та інші покладають діяльнісний підхід до навчання, 

тобто провідним компонентом є навчальна діяльність, а машинний 

компонент – інструмент її ефективної реалізації. 

Психолого-педагогічні дослідження (А. Ю. Кравцова [193], 

М. В. Моісеєва [241], Є. С. Полат [337], А. В. Смирнова [400] та ін.), виконані 

в галузі теорії навчальної та професійної діяльності, показали, що найбільш 

оптимальною є триступенева модель освоєння ІКТ в освіті: 

 перша ступінь – розвиток елементарної комп’ютерної грамотності 

та інформаційної культури (ІКТ-компетентність); 

 друга ступінь – засвоєння нових знань за допомогою комп’ютера; 

 третя ступінь – студент вчиться будувати і керувати 

найважливішими виробничими процесами та громадськими видами 

діяльності людини за допомогою комп’ютерного моделювання. На цій стадії 

комп’ютерні засоби використовують для розвитку навичок неперервної 

освіти [400, с. 150]. 

Психолого-педагогічній літературі [78; 80; 91; 149; 302, 309] відомі 

різні визначення складових “готовності до певного виду діяльності”: 

психологічна, мотиваційна, пізнавальна, теоретична, практична, операційна, 

вольова та інші). Вважаємо, що різноманіття компонентів готовності можна 

синтезувати до трьох основних: мотиваційно-ціннісний, когнітивний 

(знання) та операційний (вміння та навички), що враховують специфіку 

освітньої системи, її практично-орієнтованої спрямованості та дозволяють 

забезпечити єдність і цілісність формування готовності до ДН вчителів 

початкової школи в системі неперервної освіти. 

Охарактеризуємо кожний компонент готовності вчителів початкової 

школи до ДН у системі неперервної освіти та обґрунтуємо необхідність 

кожного із них. 
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Мотиваційно-ціннісний компонент. Аналіз психолого-педагогічної 

літератури [396; 445; 456] показав, що без позитивної мотивації неможливо 

досягти високих результатів у розвитку особистості, а отже, й у ефективній 

професійній діяльності. Психологічний словник визначає мотивацію як 

“складний процес, який потребує аналізу й оцінки альтернатив, вибору й 

прийняття рішень. Мотиви зумовлюють визначення цілі як суб’єктивного 

образу бажаного результату очікуваної діяльності, дії” [350, с. 165]. 

Передумовою розвитку мотиву є інтерес. Саме він визначає стан мотивів та 

цілей. О. М. Леонтьєв пропонує для пробудження інтересу створити мотив, а 

потім відкрити тим, хто навчається, можливість знаходження цілі. Через 

формування мотиву педагогічної діяльності можна сформувати професійний 

інтерес. Учений підкреслює, що “процес виникнення нових мотивів та нових 

видів діяльності визначається зсуненням мотивів у напрямку усвідомлення 

цілі” [211, с. 146]. 

Ціль займає особливе місце в діяльності. У психолого-педагогічній 

літературі [149; 201; 350] розглядають діапазон цілей від засвоєння 

конкретних тем навчальної програми (найближчі цілі) до формування вмінь 

виконувати професійну діяльність (віддалена мета). У рамках нашого 

дослідження віддалена мета – формування позитивного ставлення вчителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти, що сприяє 

ефективному використанню технологій ДН у професійній діяльності, 

найближчі цілі – розв’язання тих навчальних завдань, виконання яких 

розвиває окремі якості особистості. Якщо вчитель усвідомлює найближчі та 

віддалені цілі підготовки до використання технологій ДН у професійній 

діяльності, то це свідчить про сформованість у нього мотиваційно-ціннісного 

компонента готовності. Усвідомлений мотив спонукає фахівця прагнути до 

самоосвіти, самовдосконалення й використання технологій ДН при 

вирішенні професійних завдань. 

Мотивація вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної 

освіти – це, насамперед, пізнавальна мотивація, що є основою активного 
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навчання тих, хто навчається, каталізатором процесу навчання та сприяє 

пошуку нових ідей в опануванні теорією і технологією ДН, оволодінню 

новими знаннями, вміннями й навичками засобами самоосвіти на 

самоцінному рівні. У цьому проявляється зв’язок мотиваційно-ціннісного з 

когнітивним та операційним компонентами готовності. 

Когнітивний компонент готовності передбачає у вчителів початкової 

школи наявність професійних психолого-педагогічних та методичних знань, 

що включають знання з проблем ДН, зокрема, психолого-педагогічні знання 

включають знання особливостей застосування технологій ДН у професійній 

діяльності педагога. Методичні знання – це знання про загальні способи та 

методики організації навчально-виховного процесу з використанням 

технологій ДН та сучасних ІКТ. Знання з технології ДН складають знання із 

програмного та апаратного забезпечення технологій ДН. Когнітивний 

компонент характеризує обсяг знань та інноваційний стиль мислення. У 

структурі когнітивного компонента виокремлено шість показників 

(професійні знання), якими повинен володіти сучасний учитель початкової 

школи при ДН у системі неперервної освіти. 

1. Гностичний показник професійної діяльності – знання сучасних 

підходів до застосування технологій ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи; видів діяльності учасників навчального процесу 

в умовах ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи; 

програмного забезпечення для діагностики, контролю та оцінювання 

навчальних досягнень тих, хто навчається. 

2. Проектувальний показник професійної діяльності – знання: 

теоретичних основ ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи; особливостей проектування дистанційних курсів в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи; психолого-педагогічних 

аспектів використання ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. 
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3. Конструктивний показник професійної діяльності – знання: 

застосування технологій ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи; спеціального програмного та апаратного забезпечення з 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

4. Організаційний показник професійної діяльності – знання: 

організації та здійснення ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи; технологій організації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

5. Комунікативний показник професійної діяльності – знання: 

можливостей технологій ДН для спілкування, організації взаємодії, спільної 

діяльності в системі неперервної освіти вчителів початкової школи; правил 

електронного листування та спілкування в системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

6. Креативний показник професійної діяльності – знання: можливостей 

технологій ДН у реалізації нестандартних занять в системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи; можливостей технологій ДН у підготовці, 

проведенні олімпіад та конкурсів в системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. 

Операційний компонент відображає практичну готовність учителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти. Це організація 

практичної навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається, з 

опанування змісту освіти. Цей компонент є одним із головних складових 

дидактичного процесу, його можна визначити як процесуальний, методичний 

[466, с. 233]. Процесуальність цього компонента відображається у формах 

підготовки вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти. 

До структури операційного компонента входить шість показників (комплекс 

майстерних дій і операцій), пов’язаних із використанням технологій ДН у 

професійній діяльності. Вміння педагога засвідчують свідоме оволодіння 

технологіями ДН. 
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1. Гностичний показник професійної діяльності – уміння й навички 

здійснювати пошук шляхів підвищення якості використання технологій ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи; використовувати 

універсальні та спеціальні технології ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

2. Проектувальний показник професійної діяльності – уміння й навички 

проектувати дистанційні курси в системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи; планувати діяльність суб’єктів освітнього процесу з 

використанням технологій ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. 

3. Конструктивний показник професійної діяльності – уміння й 

навички інтегрувати у ДН мультимедійні технології, спеціальне апаратне та 

програмне забезпечення; розробляти навчальні ресурси, засоби оцінювання 

навчальних досягнень суб’єктів освітнього процесу за допомогою технологій 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

4. Організаційний показник професійної діяльності – уміння й навички 

організовувати власну діяльність та діяльність інших суб’єктів освітнього 

процесу при ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи; 

здійснювати діагностику, контроль діяльності суб’єктів освітнього процесу 

та оцінювати їхні навчальні досягнення в системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. 

5. Комунікативний показник професійної діяльності – уміння й навички 

здійснювати організацію та модерацію електронного спілкування в 

індивідуальній, парній та груповій діяльності суб’єктів освітнього процесу 

засобами ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи; 

встановлювати взаємовідношення між суб’єктами освітнього процесу 

засобами ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

6. Креативний показник професійної діяльності – уміння й навички 

вести дослідницьку діяльність, використовуючи засоби ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи; пропонувати власні 
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оригінальні підходи до використання ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи; ставити перед собою професійні завдання та 

творчо їх вирішувати, використовуючи технології ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи. 

Отже, структуру готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти репрезентують мотиваційно-ціннісний, когнітивний та 

операційний компоненти (рис. 1.5). 

 

 
Рис. 1.5. Структура готовності вчителів початкової школи до ДН у 

системі неперервної освіти 

 

Зв’язки між структурними компонентам готовності вчителів початкової 

школи до ДН у системі неперервної освіти, які зображено на рис. 1.5, 

свідчать про те, що успішне формування когнітивного та операційного 

компонентів можливе лише за наявності в педагогів позитивного ставлення 

Готовність 
вчителів 

початкової школи 
до ДН у системі 

неперервної 
освіти 
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операційнийкогнітивний 
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до технологій ДН, розуміння необхідності та доцільності їх використання у 

власній професійній діяльності, спрямованості на самовдосконалення та 

самостійне оволодіння новими технологіями ДН, а також адекватної оцінки 

власної діяльності в умовах ДН. Сформувати мотиваційно-ціннісний 

компонент готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти неможливо без відповідних знань та умінь. 

Отже, готовність вчителів початкової школи до ДН в системі 

неперервної педагогічної освіти визначаємо як інтегральну властивість 

особистості, що відображає цілісну взаємодію мотиваційно-ціннісного 

(поглиблення усвідомленості потреби в опануванні теорією і технологією ДН 

засобами самоосвіти на самоцінному рівні), когнітивного (сформованість 

особистісно присвоєних знань сучасних інформаційних технологій навчання, 

основ його організації в початковій школі, способів фахової діяльності на 

основі ІКТ в цілях професійного становлення та саморозвитку) й 

операційного (комплекс майстерних дій і операцій, пов’язаних із 

використанням технологій ДН у професійній діяльності) компонентів. 

 

1.5. Психолого-педагогічні засади організації дистанційного 

навчання вчителів початкової освітньої ланки: модельне уявлення 

 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи базується 

на принципах розвивального та особистісно орієнтованого навчання. 

Розвивальне навчання має на меті розвиток фізичних, пізнавальних, 

моральних та інших здібностей студентів на основі їхніх індивідуальних 

можливостей. Основою ж особистісно орієнтованого навчання є спільна 

діяльність викладача й студента, спрямована на індивідуальну 

самореалізацію студента та розвиток його особистісних якостей у ході 

засвоєння певної дисципліни [441, с. 29]. 

Питаннями розробки психолого-педагогічних та дидактичних основ 

розвивального та особистісно орієнтованого навчання займалися 
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Л. С. Виготський [78], П. Я. Гальперін [90], В. В. Давидов [78], 

О. М. Леонтьєв [211] та ін. 

З метою індивідуалізації навчального процесу Л. С. Виготський 

запропонував два рівні інтелектуального розвитку учня, студента. На його 

думку, існує рівень актуального розвитку – уже досягнутий студентом рівень 

розвитку, що визначається за допомогою інтелектуальних задач, які він може 

повністю самостійно, без допомоги викладача розв’язувати, та рівень 

потенційного розвитку, який досягається студентом у співробітництві з 

викладачем, спільному розв’язанні інтелектуальних задач певної складності, 

що перебувають у зоні його інтелектуальних можливостей або в зоні 

найближчого розвитку. Поняття зони найближчого розвитку для організації 

навчального процесу має вирішальне значення. За Л. С. Виготським, тільки 

те навчання є ефективним, яке випереджає розвиток учня (студента), 

орієнтується на його завтрашній день [78]. 

Окрім організації навчальної діяльності студента та передачі знань і 

досвіду, викладач виконує й інші функції: планування, зокрема постановка 

мети й завдань; організація взаємодії між студентами; регулювання 

(стимулювання інтересу та підтримка мотивації у студентів); контроль 

процесу навчання, оцінка та аналіз результатів діяльності. 

В організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи є аналіз та визначення мети й основних завдань навчання, 

конкретизація поставленої мети та проектування навчально-пізнавальної 

діяльності вчителів початкової школи. Для підвищення ефективності та 

функціональності ДН для кожного дистанційного курсу необхідно виконати 

прогностичну оцінку та спланувати роботу вчителів початкової школи за 

обсягом навчальної інформації й за часом, потрібним для її опанування. 

Зміст навчання має бути мінімально достатнім і відповідним чином 

структурованим за навчальними програмами. 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

відбуваються на базі використання засобів ІКТ, це вимагає додаткових умінь 
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у викладача для їх використання. Процес спілкування вимагає від викладача 

вміння користуватися електронною поштою та володіти писемним 

мовленням, уміння організовувати колективну роботу, використовуючи 

можливості чатів, форумів тощо. 

Розглянемо більш детально специфіку організації навчального процесу, 

оскільки це є основою ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. 

Н. І. Муліна [288, с. 84] зазначає, що такі специфічні риси ДН, як 

гнучкість, ресурсомісткість, індивідуалізованість та інтерактивність 

викликають певні зміни в характері взаємодії викладача й студента, що 

приводить до нового розподілу їхніх функцій порівняно з традиційним 

навчанням. В організації навчальної діяльності студентів при ДН 

створюються умови для реалізації вільного графіка навчання; місце 

знаходження кожного із студентів та викладача не має значення, як і час 

занять. Єдиним обмеженням за часом можуть бути планові конференції з 

використанням технологій, які дозволяють спілкуватися в режимі реального 

часу та проводити консультації, обговорення й презентації. Разом з тим, 

практична реалізація можливості організації самостійного навчання зазвичай 

вимагає додаткового попереднього навчання студентів щодо раціональної 

самоорганізації процесу власного навчання. 

Конкретна реалізація процесу навчання передбачає попереднє 

визначення рівня знань студентів шляхом їх тестування й подальшої 

диференціації, що дозволить індивідуалізувати й оптимізувати власне процес 

навчання. Організація й управління самостійною роботою учасників ДН 

здійснюється за допомогою календарного планування та поетапного 

контролю виконання завдань і робіт тощо. 

При ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

характерним є віддалення від викладача в просторі й часі, проте вони мають 

можливість спілкуватися з ним, а також з іншими суб’єктами навчального 

процесу за допомогою інформаційних технологій. Контакти між викладачем і 
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вчителем початкової школи мають здійснюватися з ініціативи і викладача (за 

навчальним планом, графіком), і самого вчителя початкової школи (у разі 

потреби). Спілкування між вчителями початкової школи може здійснюватися 

у будь-який зручний для них час. Важливо, щоб зворотний зв’язок був 

оперативним, змістовним та регулярним. Способи реалізації контактів 

можуть бути різними, але сьогодні найбільш перспективним є спілкування 

засобами глобальної мережі Інтернет. 

Для доступу до навчальних ресурсів при ДН та для суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в системі неперервної освіти вчителів початкової школи можна 

використовувати інші засоби, ніж при традиційному навчанні. Так, для 

роботи з навчальними матеріалами вчитель початкової школи використовує 

автоматизовану навчальну програму, а для взаємодії з іншими суб’єктами 

навчання – різноманітні можливості мережі Інтернет, зокрема електронну 

пошту, чати, конференції, форуми тощо. Зазначені навчальні програми 

надають широкі можливості для самостійного інформаційного пошуку, 

користування навчальними, довідковими та іншими матеріалами. Нові засоби 

телекомунікацій мають низку переваг перед традиційними засобами: висока 

швидкість обміну інформацією, великий обсяг передачі навчальної 

інформації, можливість обробки та зберігання одержаної інформації, 

масовість доставки. 

Учитель початкової школи стає активним суб’єктом навчання. В 

умовах ДН значно підвищується його самостійна пізнавальна діяльність 

щодо керування власною діяльністю та контролю за її результативністю. 

Н. І. Муліна зазначає, що “ДН характеризується максимальним 

ступенем самокерування та самоконтролю з боку студента” [288, с. 93]. 

У психологічній структурі навчальної діяльності виділяють такі 

компоненти: мотивація; навчальне завдання; навчальні дії; контроль, який 

переходить у самоконтроль; оцінка, що переходить у самооцінку [149, 

с. 196]. 
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Головним чинником, що впливає на продуктивність навчального 

процесу, є мотивація. З педагогічного погляду, мотивація – це загальна назва 

процесів, методів, засобів спонукання студентів до активної пізнавальної 

діяльності, глибокого засвоєння змісту навчання [353, с. 360]. З 

психологічного погляду, мотивацію складають потреби, мотиви, відчуття, 

бажання, інтереси студентів, що стимулюють, спонукають його виконувати 

відповідну діяльність [227]. 

Як відзначають В. О. Сластьонін та В. П. Каширін, усе розмаїття 

мотивів навчальної діяльності можна уявити у вигляді трьох 

взаємопов’язаних груп: 

1) безпосередньо “спонукальні” мотиви, засновані на емоційних 

проявах особистості: новизна, цікавість, зовнішні привабливі атрибути, 

бажання отримати похвалу, нагороду, тривога перед викладачем та інші; 

2) перспективно-спонукальні мотиви, засновані на розумінні 

значимості знань узагалі та навчального предмета зокрема: усвідомлення 

світоглядного, соціального, практично-прикладного значення предмета, 

поєднання навчального предмета з майбутнім самостійним життям; 

3) інтелектуально-спонукальні мотиви, засновані на отриманні 

задоволення від самого процесу пізнання: інтерес до знань, допитливість, 

прагнення розширити власний культурний рівень, оволодіти певними 

вміннями й навичками, захопленість самим процесом розв’язання навчально-

пізнавальних завдань [398, с. 321]. 

На думку Г. І. Щукіної, пізнавальний інтерес формується в процесі 

навчання через предметний зміст діяльності та стосунків, що складаються 

між учасниками навчального процесу. Цьому сприяє широке використання 

чинника новизни знань, елементів проблемності в навчанні, використання 

відомостей про сучасні досягнення науки й техніки, показ суспільної та 

особистісної значимості знань, умінь і навичок, організація самостійних 

робіт творчого характеру, організація взаємонавчання тощо [461]. 
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Найбільше проблем та нерозв’язаних питань в організації ДН у системі 

неперервної освіти пов’язано з процесом стимулювання навчальної 

діяльності вчителів початкової школи, оскільки викладач за відомих 

обставин позбавлений особистісного контакту із вчителем початкової школи. 

Тому важливою стає внутрішня мотивація вчителя, його свідомий вибір роду 

занять, наполегливість і цілеспрямованість у досягненні поставленої мети. 

ДН забезпечує високий рівень мотивації навчальної діяльності завдяки 

вільному й гнучкому за часом та місцем доступу до навчальної системи; 

активному характеру взаємодії студента з комп’ютером; можливістю вести 

діалог з викладачем або з іншими студентами; різноманітності викладу 

навчальної інформації; наявності звукового та відео супроводу навчальних 

матеріалів тощо [118]. 

Комплекс завдань дистанційного курсу, який залучає вчителів 

початкової школи до процесу розв’язання персонально значимих проблем, 

дозволяє також достатньою мірою підтримувати їхню внутрішню мотивацію. 

На думку Г. С. Костюка та Г. О. Балла [371, с. 87], до особливостей, які 

сприяють зміцненню позитивного ставлення студентів до програмованого 

навчання, треба віднести нову форму викладу навчального матеріалу, чітке 

визначення навчальних завдань, індивідуальний темп роботи, індивідуальне 

виправлення помилок. Забезпечення зворотного зв’язку в різних його формах 

є важливою складовою успіху навчання й підтримки позитивного ставлення 

студентів до нього. 

Психологи вважають, що систематичне інформування студента про 

досягнуті ним успіхи дає значний мотиваційний ефект, зміцнює його віру у 

власні сили і прагнення вчитися [371, с. 87]. 

Оскільки ДН характеризується відсутністю візуального контакту з 

іншими суб’єктами навчання, що може призвести до зниження інтересу 

студентів до навчання, зменшення активності їх роботи та послаблення 

мотивації, то з метою запобігання подібних психологічних проблем 

викладачеві необхідно формувати в студентів позитивне ставлення до 
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предмета; чітко формулювати мету; давати настанови на успіх. Можливість 

задовольнити індивідуальні потреби кожного реалізується в дистанційному 

курсі через надання викладачем консультацій та додаткових завдань 

студентам, які бажають знати більше. Крім того, корисними виявляються 

неформальні дискусії в групі за тематикою курсу [288, с. 131]. 

У процесі навчання необхідно стимулювати інтерес учителів 

початкової школи до предмета через різноманітність презентацій матеріалу 

та стилів роботи, пропонувати завдання, які потребують активної участі 

кожного. 

Навчальне завдання як компонент навчальної діяльності розглядається 

як складна система інформації про певне явище, об’єкт, процес або система 

дій, у якій чітко визначено лише частину відомостей чи дій, а інша невідома. 

Вона може бути знайдена лише на основі розв’язання завдання або 

знаходження відомостей, сформульованих так, що між окремими поняттями, 

положеннями наявні неузгодженість, протиріччя, які потребують пошуку 

нових знань, аргументів, доведень, перетворень тощо [149, с. 200]. 

Специфіка навчального завдання полягає в тому, що, розв’язуючи його, 

той, хто навчається опановує загальний спосіб розв’язання завдань певного 

класу. Навчальні завдання в процесі ДН не відрізняються від завдань у 

традиційному навчальному процесі. Детально питанням структури 

(особливостями) навчальних завдань займалися Л. М. Фрідман [437] та 

Є. І. Машбиць [233]. 

Наступний компонент навчальної діяльності в системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи – навчальні дії, які відбуваються 

відповідно до усвідомленої мети. Якщо мотив відповідає на питання “Заради 

чого виконується діяльність?”, то мета відповідає на питання “Що повинно 

бути отримано в ході конкретної дії?”. 

С. Д. Смирнов відзначив, що “спонукає діяльність мотив, а мета її 

спрямовує” [401, с. 40]. 
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З позиції суб’єкта діяльності (студента) в навчальній діяльності 

виділяються дії цілепокладання, планування, виконавчі дії, дії із 

самоконтролю та самооцінки. Кожна з них співвідноситься з певним етапом 

навчальної діяльності та реалізує його [149, с. 210]. 

Відзначаємо, що і для викладачів, і для вчителів початкової школи 

необхідною умовою для ДН у системі неперервної освіти є комп’ютерна 

грамотність, зокрема початкові вміння роботи з клавіатурою, уміння 

працювати в середовищі сучасної операційної системи Microsoft Windows, 

працювати з файлами, запускати програми, а також початкові вміння 

працювати з мережею Internet. Така підготовка не потребує багато часу, але її 

нестача може різко знизити мотивацію до самостійної пізнавальної 

діяльності студентів. 

Розглянемо, як організовувати процес взаємодії між суб’єктами 

навчання. О. М. Леонтьєв у своїх дослідженнях детально розробив теорію 

діяльності та визначив навчання як спільну комунікативну діяльність учителя 

й учня, спрямовану на передачу інформації [211]. 

З наукових джерел [288; 469] відомо, що є два види взаємодії викладача 

та студента: безпосередня – віч-на-віч (відбувається в традиційному навчанні 

за умов одночасної присутності студента й викладача в спільному 

навчальному середовищі) та опосередкована (здійснюється за допомогою 

певних інформаційно-телекомунікаційних засобів: мережі Інтернет, 

телефону, електронної пошти тощо). 

Н. І. Муліна називає види опосередкованої взаємодії та класифікує їх 

залежно від технології, що застосовується для подолання розриву в часі та 

просторі [288, с. 43]. Дослідниця виділила такі види опосередкованої 

взаємодії: 

 “реальна опосередкована взаємодія” – учитель та студенти 

спілкуються одночасно, але вони роз’єднані в просторі; 
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 “взаємодія, опосередкована комп’ютером” – у багатьох випадках 

спілкування не відбувається в реальному часі й відповідь партнера може бути 

відстрочена в часі; 

 “повністю опосередкована взаємодія” – передбачає одночасну 

віддаленість студента від вчителя в часі й просторі [288, с. 43–44]. 

М. Мур виокремлює три типи взаємодії за ознакою “учасник 

взаємодії”: студент – зміст навчального курсу, студент – викладач, студент – 

студент [469, с. 19–23]. 

Зауважимо, якщо при традиційному навчанні домінує така 

послідовність “викладач – зміст навчального курсу – студент” (за 

Ю. Швабом), то при ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи ця послідовність змінюється: “студент – зміст навчального курсу – 

викладач”. Перший тип взаємодії “студент – зміст навчального курсу” 

спрямований на опанування студентом певного обсягу знань та відображає 

головну мету навчання. 

Як відзначає М. Мур [469, с. 19–23], інтенсивна та регулярна взаємодія 

другого типу “студент – викладач” сприяє підвищенню ефективності 

взаємодії типу “студент – зміст навчального матеріалу”. Взаємодії між 

студентами він групує за такими показниками: індивідуальна або групова 

взаємодія (студент – студент, студент – студенти відповідно); взаємодія під 

керівництвом викладача або без нього; синхронне або асинхронне навчання 

(опосередковане спілкування в режимі реального часу або відстрочене). 

Отже, на основі проведеного аналізу виділяємо такі особливості 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: 

 зміщення пріоритетів із викладання на самостійну пізнавальну 

діяльність учителів початкової школи; 

 необхідність формування готовності вчителів початкової школи до 

ДН у системі неперервної освіти (обов’язкова комп’ютерна грамотність 

суб’єктів освітнього процесу); 
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 зміна способів взаємодії між суб’єктами освітнього процесу, 

зумовлена появою відповідних засобів технологій ДН і приводить до змін 

безпосередньо в організації навчального процесу; 

 гнучкість місця проживання кожного із суб’єктів освітнього 

процесу (не має ніякого значення), часу проведення занять (можливість 

організовувати його в зручний для кожного час). 

Разом з тим, назвемо проблеми, які виникають під час організації ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи: проблема подолання 

психологічної ізольованості, проблема ефективного керування навчальною 

діяльністю та ефективності зворотного зв’язку в дистанційному курсі, 

проблема психологічної непідготовленості вчителів до роботи, що потребує 

підвищеної уваги, чіткості виконання окремих дій та операцій, самостійного 

прийняття рішень тощо. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури відзначимо 

переваги ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: 

1. Свобода і гнучкість. Можливість навчатися одночасно в різних 

місцях, на різних курсах не тільки в одному, а й у декількох університетах чи 

навіть країнах. 

2. Індивідуальність. Самостійний вибір студентами темпу навчання, 

вибору розділів, які варто було б повторити або вилучити. 

3. Створення власного графіка навчання студентами у звичній для них 

обстановці і в зручний час. 

4. Навчання інкогніто (не розголошуючи свого імені) через певні 

обставини (вік, стан, посаду і т. д.), зареєструвавшись під іншим іменем. 

5. Отримання освіти особам з особливими потребами. 

6. Набуття студентами таких якостей, як самостійність, мобільність і 

відповідальність. 

7. Порівняно з іншими формами навчання дистанційно навчатися 

може більше людей різних вікових груп. 
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8. Просте формування віртуальних спільнот: викладачів, студентів 

тощо завдяки використанню сучасних інтернет-технологій, за допомогою 

яких між викладачами стає можливим обговорення певних проблем, 

вирішення спільних завдань, обмін досвідом чи інформацією тощо [128]. 

Недоліки ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи: 

1. Немає прямого очного спілкування між вчителями початкової 

школи та викладачем. Подання матеріалу позбавлене емоційного 

забарвлення, важко створити творчу атмосферу в групі тих, хто навчається. 

2. Необхідна наявність відповідного технічного та програмного 

забезпечення, можливість доступу до інформації та використання засобів ДН. 

Користувач повинен бути забезпеченим комп’ютерною технікою та доступом 

до Інтернету. 

3. Високі вимоги до визначення завдань навчання, адміністрування 

процесу. 

4. Ключовою проблемою є проблема аутентифікації користувача при 

перевірці знань, оскільки неможливо точно сказати, хто на іншому кінці 

дроту. Поки ще не запропоновано оптимального технологічного рішення, 

більшість дистанційних програм використовують очну екзаменаційну сесію. 

Одним із варіантів вирішення такої проблеми є встановлення веб-камер там, 

де знаходиться той, хто навчається, та відповідного програмного 

забезпечення. 

5. Обов’язкова наявність ряду індивідуальних психологічних умов. 

Результат ДН залежить від самостійності та свідомості того, хто навчається, 

жорсткої самодисципліни. 

6. Відсутній постійний контроль над тими, хто навчається; 

відчувається нестача практичної роботи. 

7. Великі затрати на проектування та створення системи ДН, 

організацію курсів ДН і купівлю необхідного обладнання. 
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8. Розроблення курсів ДН – дуже трудомісткий процес, створення 

однієї години інтерактивного мультимедійного матеріалу займає понад 1000 

годин роботи професіоналів. 

До тимчасових труднощів в організації запровадження ДН у системі 

непевної освіти вчителів початкової школи можна віднести: 

1. Недостатні навички роботи з ПК тих, хто навчає, і тих, хто 

навчається, відсутність досвіду ДН. 

2. Обмежена кількість методичних рекомендацій для підготовки та 

проведення ДН. 

3. Слабкий розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури в 

Україні. 

4. Проблема пошуку кадрів. Для ДН необхідні висококваліфіковані 

фахівці. 

5. Неповна інтерактивність матеріалів курсів ДН. Зараз змістовою 

основою курсів є лекції: текстові матеріали та прості графічні об’єкти 

(фотографії, малюнки тощо). 

6. Малий відсоток випускників, які отримали освіту, навчаючись 

дистанційно [128]. 

Отже, вивчивши науково-педагогічну літературу та досвід організації 

ДН в різних закладах освіти встановлено, що ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи, як і традиційне, реалізується в системі, що 

складається з таких елементів: мета, зміст, методи навчання, засоби 

навчання, організаційні форми навчання, суб’єкти навчання. Визначено 

особливості кожного з елементів цієї системи для ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи. До особливостей організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи відносимо: необхідність 

цілісного врахування в процесі організації ДН змістового компоненту 

навчання, організаційно-методичного, комунікаційного й контролюючого; 

визначення оптимальної взаємодії між ними. 
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Одне із основних завдань нашого дослідження передбачає 

проектування моделі ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. Це дозволить ним отримати нову інформацію про освітній процес, 

виявити закономірності дистанційної взаємодії та визначити шляхи її 

подальшого удосконалення. 

Для побудови й опису моделі ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи розглянемо тлумачення ключового поняття “модель” (від 

лат. modulus – міра, зразок). Традиційний підхід до визначення цього поняття 

передбачає образ, аналог будь-якого об’єкта або явища, у більшості випадків 

схожого за поведінкою, властивостями та прототипом. У інших випадках під 

моделлю розуміють “реально створений об’єкт, який у тих чи інших 

характеристиках відображає об’єкт, що реально існує, і дозволяє дослідити 

його” [50, с. 36]. 

Найбільш точне визначення моделі подає В. А. Штофф: уявна або 

матеріально реалізована система, яка, відображаючи або відтворюючи об’єкт 

дослідження, здатна замінити його так, що її вивчення дає нам нову 

інформацію про цей об’єкт [457, с. 19]. 

Із гносеологічної точки зору модель є “представником”, “замінником” 

оригіналу в пізнанні та на практиці. Вона виконує пізнавальну функцію, 

виступаючи засобом пояснення, передбачення та евристики. Однак моделі 

можуть бути не тільки одним із засобів відображення явищ та процесів 

реальності, а й критерієм перевірки наукових знань. 

У нашому дослідженні ми приймаємо визначення моделювання як 

опосередкованого методу пізнання, що передбачає наявність проміжної 

ланки – моделі [413]. 

О. А. Братко наукове моделювання визначає як: “науковий метод 

дослідження різних систем шляхом побудови моделей цих систем, що 

зберігають деякі основні особливості предмета дослідження та вивчення 

функціонування моделей з перенесенням одержуваних даних на предмет 

дослідження” 48, с. 50. 
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Дослідники 55; 457 зазначають, що при моделюванні важлива 

категорія мети, від якої значною мірою залежить призначення створюваної 

автором моделі та визначення тих зв’язків і відношень, що характеризують 

модель. 

Мета – це безпосередній мотив свідомої діяльності, яка 

характеризується наявністю передбачень у свідомості, мисленні та в 

результатах діяльності тих, хто навчається; це один із способів досягнення 

бажаного результату. Існує й таке визначення цього поняття: усвідомлений 

образ, що передбачає свідомий результат. Як безпосередній мотив мета 

спрямовує й регулює поведінку як внутрішній закон, якому людина 

підпорядковує свою волю. 

Необхідною умовою успішного виконання моделлю пізнавальних 

функцій є вимога її об’єктивної відповідності оригіналу. Американський 

учений М. Вартофський визначив, що “будь-яка сутність може розглядатися 

як модель тоді і тільки тоді, коли можна виділити спільні для них релевантні 

властивості, тобто властивості, завдяки яким одна сутність схожа на іншу” 

[55, с. 34]. 

Форми моделювання, які застосовують у науковому пізнанні, 

різноманітні і залежать від використовуваних моделей та сфери їх вживання. 

За характером моделей розрізняють моделювання предметне та знакове; за 

способом застосування моделі є дослідні та дидактичні; за характером 

відображення – структурні та функціональні. На практиці виділяють такі 

типи (види) моделей: пізнавальні (евристичні); моделі майбутнього; моделі 

бажаного; заданого стану. 

Моделювання складних соціальних проблем поєднує в собі всі три 

типи моделей та їх евристичні, прогностичні та прагматичні функції. 

М. Вартофський запропонував загальнонауковий підхід до типології 

моделей в теорії педагогічного моделювання [55]. Він розробив типи 

моделей та поділив їх залежно від ступеня екзистенціальних зобов’язань, 
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тобто можливості представляти (репрезентувати) сутнісні характеристики 

об’єкта. 

Дослідник трактує модель як найбільш загальний вид репрезентації, а 

репрезентацію та побудову моделей розглядає як специфічно людський 

спосіб пізнання: “... загальним для моделей є те, що вони навмисно 

створюються як репрезентаційні артефакти та функціонують у своїх формах, 

за допомогою чого людська свідомість може охопити свої власні творіння” 

[55, с. 15]. 

У сучасних умовах найбільш узагальнений підхід до моделювання 

пов’язаний із розвитком системних досліджень та їх об’єднанням 

методологією моделей, у результаті чого сформувалася особлива сфера 

модельного пізнання – системне моделювання. Теоретично ця сфера знання 

спирається на загальнометодологічні та універсальні установки, розроблені в 

дослідженні М. Вартофського [55]. 

Об’єктами системного моделювання стали складні соціально-

економічні процеси та людський фактор. 

І. А. Зязюн та Г. М. Сагач на основі гуманістичної парадигми освіти до 

дидактичних моделей визначили такі основні вимоги: 

 об’єктивність (відображати реальність); 

 суб’єктивність (відображати об’єкт з урахуванням тезаурусу 

реципієнта); 

 нормативність (відображати бажане); 

 інтерактивність (передбачати діалог); 

 адаптивність (пристосовуватись до індивідуальних особливостей 

людини, передусім до рівня її досвіду); 

 відкритість (передбачати проектно-технологічну нормотворчість 

діяльності реципієнта) [151, с. 67]. 
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Побудова дидактичної моделі дозволяє отримати нову інформацію про 

стан об’єкта, виявити взаємозв’язки та закономірності, які не вдається 

виявити іншими способами аналізу. 

За функціональною ознакою дидактичні моделі поділяються на 

описові, пояснювальні та прогностичні: 

1. Описова модель – будь-який опис об’єкта. 

2. Пояснювальна модель відповідає на питання: “Що і як 

відбувається?”. 

3. Прогностична модель описує майбутню взаємодію об’єкта, тобто 

відповідає на питання, які зміни відбуваються при впливові на 

досліджуваний об’єкт. 

Зауважимо, що прогностична модель зовсім не зобов’язана включати в 

себе пояснювальну модель. Нерідко вдається отримати задовільний 

результат на основі емпіричних узагальнень, використовуючи тільки дані 

описової моделі. 

Концептуальною моделлю називається змістовна модель, при 

формулюванні якої використовуються теоретичні концепти та конструкти 

предмета дослідження. Під концептуальною моделлю розуміють змістовну 

модель, яка базується на певній концепції. 

У педагогічному моделюванні найчастіше використовують структурно-

функціональні моделі. При побудові структурно-функціональних моделей 

об’єкт, зазвичай, розглядають як цілісну систему, яку необхідно розділити на 

складові частини, компоненти, елементи, підсистеми тощо. Компоненти 

системи зв’язуються структурними зв’язками, які описують взаємодію, 

логічну та тимчасову послідовність вирішення окремих завдань. Структурно-

функціональні зв’язки доцільно відображати у вигляді різного роду схем, 

рисунків та діаграм. За допомогою таких схем можна аналізувати діяльність 

та призначення окремих підсистем по відношенню до цілого, оцінювати 

взаємозалежність окремих елементів. 
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Використання принципу системності при розробці моделі ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи зумовлено методичною та 

теоретичною відірваністю дослідження навчального процесу вищої школи. 

Системний опис розглядає ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи як явище багатопланове та передбачає різноспрямовану 

характеристику: 

1) як якісна одиниця системи, що має свої специфічні закономірності; 

2) як частина видової макроструктури, закономірностям якої вона 

підпорядковується (тут системою є утворення, в якому досліджується ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи); 

3) у плані мікросистем, закономірностям яких вона підпорядковується; 

4) у плані її зовнішніх взаємодій, тобто разом з умовами її існування. 

Аналіз наукових праць ([28], [32], [134], [165], [175], [180], [317], [388], 

[453]) про положення педагогічного моделювання дозволяє виділити такі 

концептуальні положення, які використовують багато дослідників при 

моделюванні різних педагогічних об’єктів і які використовуємо у нашому 

дослідженні: 

1. Вступ до побудови моделі. Визначаємо функції об’єкта, який 

моделюємо, його значення в системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. 

2. Побудова системи наскрізних компонентів максимально 

функціонально наповненої структури досліджуваного об’єкта. Визначаємо 

критерії, проводимо контролюючі заходи щодо функціонального наповнення 

структурних компонентів. 

3. Вивчення мінімально допустимого набору базових (статичних) 

складових системи. Встановлюємо взаємозв’язки (логічні, функціональні, 

семантичні, технологічні та інші) між компонентами системи. 

4. Розробка динамічної моделі об’єкта дослідження: 

 визначаємо закономірності функціонування системи; 
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 на основі теоретичного та емпіричного дослідження об’єкта 

встановлюємо відповідні відомості про об’єкт, зокрема поетапні, 

формулюємо проблеми, визначаємо завдання та предмет моделювання; 

 встановлюємо причинно-наслідковий зв’язок між компонентами 

системи; 

 описуємо та аналізуємо умови невизначеності функціонування 

модельованого об’єкта. 

Найчастіше процеси проектування та моделювання пов’язують з 

необхідністю вивчення педагогічних процесів, їх вдосконалення та 

модернізації; апробування тих чи інших нових підходів в освіті; активізації 

інноваційних процесів, що забезпечують розвиток системи неперервної 

освіти та її інститутів і т. д. 

Проектування моделі ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи дозволяє отримати нову інформацію про особливості 

дистанційної освітньої взаємодії, виявити її взаємозв’язки та закономірності, 

визначити шляхи подальшого удосконалення ДН у системі неперервної 

педагогічної освіти. 

Системний підхід у педагогіці дозволяє цілісно виявити інтегративні 

процеси, що відбуваються під час ДН. Саме цілісність та системність дають 

можливість визначити багатоаспектність ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

О. А. Комар у дослідженні “Теоретичні та методичні засади підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної 

технології” 183, с. 203–204 зауважує, що раціонально побудована модель 

змісту освіти повинна включати орієнтовний, виконавчий і контрольний 

компоненти. В орієнтовному компоненті в узагальненому вигляді повинна 

бути подана основна ідея змісту та вказані її основні позиції. Він включає 

також програму виконання дій, що забезпечує більш продуктивний підхід до 

усвідомлення змісту і сприяє формуванню у тих, хто навчається, зокрема у 

майбутніх учителів, певного типу мислення. Орієнтовний компонент 
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визначає мету, завдання, послідовність відповідних дій, швидкість їх 

включення в роботу.  

Виконавчий компонент – основний. Його зміст, як правило, 

представлено суттєво новою інформацією, яку повинні засвоїти студенти. 

Вона розкриває й ілюструє шляхи вирішення проблеми, демонструє процес 

заданих перетворень. При цьому передбачається не тільки засвоєння, а й 

узагальнення студентами цієї інформації. Узагальнене знання виконує 

організуючу й орієнтуючу функцію, підвищує якість знань, умінь, навичок. 

Контрольний компонент моделі призначений для визначення ступеня 

відповідності попередньому зразку всіх попередніх перетворень інформації 

(ідеальному або матеріальному). За його допомогою здійснюється необхідна 

корекція як орієнтовного, так і виконавчого компонентів. 

Зміст освіти повинен відображатись у моделі системно, логічно, 

спеціальними прийомами і частинами, що привертають увагу та викликають 

позитивні емоції тих, хто навчається. Він має бути спрямований на довільне 

запам’ятовування, що є основним у навчанні і вимагає не лише особливих 

зусиль, а й спеціальної організації мнемонічної діяльності. 

Спираючись на теоретико-методологічні положення, констатуємо, що 

моделювання ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

має передбачати культурні та організаційні підстави дистанційної взаємодії, 

системно-орієнтоване моделювання, яке охоплює всі компоненти цього 

процесу: а) мету, б) завдання, в) принципи, г) умови; д) функції; 

е) технології; є) засоби; ж) результат. 

Визначаючи концептуальні положення моделі ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи, ми зважали на такі 

методологічні засади: 

 системний підхід (В. П. Беспалько, М. К. Гончаров, І. Ф. Ісаєв, 

Є. І. Машбиць та ін.), який орієнтує на розкриття цілісності педагогічних 

об’єктів, виявлення в них різноманітних типів зв’язку та зведення їх в єдину 

теоретичну картину. Згідно з цим підходом ДН у системі неперервної освіти 
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вчителів початкової школи досліджують як цілісну систему, упорядковану 

множинністю взаємопов’язаних компонентів (мети, змісту, методів, засобів, 

форм і результатів навчання), що є цілісним утворенням; 

 концепція активізації пізнавальної діяльності (В. І. Лозова, 

С. Л. Рубінштейн, І. Ф. Харламов, Г. І. Щукіна та ін.) спрямована на 

отримання нових знань, нової інформації та реалізується в активних діях з 

метою отримання нових знань та свідомого використання їх на практиці. 

Пізнавальна активність проявляється у ставленні вчителя до змісту й процесу 

діяльності, у мобілізації вольових зусиль для досягнення навчальних завдань. 

Тобто пізнавальна активність пов’язана з інтересом до процесу навчання, 

потребою до розширення власного кругозору, активізація пізнавальної 

діяльності характеризується не тільки рисами самої діяльності, але й 

ставленням студентів до процесу діяльності. Отже, активність проявляється в 

стані готовності до самостійної діяльності, причому активність породжується 

суперечностями внутрішніми та зовнішніми. Ці аспекти є однією з умов 

успішності організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи; 

 особистісно орієнтований підхід (В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, 

О. М. Коберник, М. М. Левшин, П. М. Щербань, О. Г. Ярошенко та ін.), в 

основі якого лежать провідні ідеї гуманізації освіти, забезпечує широкий 

погляд на зміст освіти студентів-гуманітаріїв, способів навчальної діяльності, 

очікуваний результат; дозволяє сприймати викладачеві студента як 

комунікативну особистість, виявити і розкрити власні можливості, своє “Я”. 

Його сутнісними ознаками є суб’єкт-суб’єктне гуманне співробітництво всіх 

учасників виховного процесу; діагностично-стимуляційний спосіб пізнання; 

діяльнісно-комунікативна активність студентів, їх розвиток та саморозвиток; 

проектування викладачем (а пізніше і студентами) індивідуальних досягнень 

у всіх видах діяльності, сенситивних їх розвитку; врахування в змісті і 

методиках діапазону особистісних потреб і можливостей людини у здобутті 

якісної освіти. Умовою і результатом особистісно орієнтованого навчання є 
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сформованість у студентів (викладачів) бажання і здатності самостійно 

вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати нові знання, 

виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. За особистісно 

орієнтованого підходу до підготовки засобами ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи об’єктом формування стає особистий 

досвід, що виникає як результат індивідуально суб’єктного переживання 

змісту досліджуваного об’єкта; 

 діяльнісний підхід (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, 

П. Я. Гальперін та ін.): принцип єдності свідомості і діяльності, за яким 

механізмом формування внутрішнього світу людини є інтеріоризація та 

екстеріоризація досвіду, створення особистісного досвіду організації ДН, 

який може бути представлений у формі особистісних світоглядних 

диспозицій, ціннісних орієнтацій, що потребують рефлексії, осмислення й 

подальшого висновку. Засобом навчання і розвитку особистості стає активна 

творча діяльність щодо розробки змісту дистанційних курсів та їх навчально-

методичного забезпечення, у якій студент (викладач) не стільки засвоює 

готові знання, уміння та навички, скільки створює для себе систему знань, 

новий значущий досвід організації ДН. Цей підхід забезпечує розмаїття 

способів навчальної діяльності, очікуваний результат; дозволяє усвідомити 

студенту себе як професійну особистість, виявити і розкрити власні 

можливості, своє “Я”. Умовою і результатом такого навчання є 

сформованість у студентів (викладачів) бажання і здатності самостійно 

вчитися, застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути 

саморозвитку; 

 модульний підхід (А. М. Алексюк, А. І. Кузьмінський, 

В. О. Сластьонін, М. М. Фіцула та ін.): в основу модульної технології 

покладено максимальну програмованість, структурну чіткість у організації 

педагогічного процесу. Цілі навчання враховують можливості студентів 

(викладачів) і на кожному етапі навчання зумовлюють базовий рівень знань, 

умінь та навичок. Спираючись на автономні порції адаптованого навчального 
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змісту до інтелектуальних особливостей кожного, такий підхід дає змогу 

більш самостійно або цілком самостійно працювати із запропонованою 

індивідуальною програмою. Процес навчання на основі модульного підходу 

дозволяє: диференціювати та інтегрувати зміст навчання шляхом групування 

модулів навчального призначення, які забезпечують розробку змісту 

дисципліни в скороченому, повному або поглибленому варіантах й 

відповідне структуроване змісту, спрямоване на опанування знань, умінь, 

вирішення конкретних навчальних завдань. Студенти можуть самостійно 

здійснювати вибір певного варіанта залежно від рівня успішності навчання та 

забезпечувати індивідуальний темп просування за програмою. Отже, цей 

підхід передбачає організацію процесу підготовки студентів до ДН на основі 

створення навчальних модулів, акцентування поглядів на індивідуально 

орієнтований підхід до навчальної діяльності студентів. Має місце 

переорієнтація акцентів у навчально-виховному процесі, тобто головним стає 

процес спрямованого навчання, а не процес викладання 136, с. 154–157. 

Крім цього, нами були прийняті до уваги вимоги нормативних 

документів, що визначають сучасну неперервну освіту як соціокультурний 

простір розвитку особистості (Національна доктрина розвитку освіти 

України у ХХІ столітті, Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, Положення про 

дистанційне навчання, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 роки та ін.). 

Під час проектування моделі ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи нами було взято за основу модель організації ДН у ВНЗ 

(рис. 1.6) 372, с. 220–222. 
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Рис. 1.6. Модель організації дистанційного навчання 

(за С. А. Калашніковою та Ж. В. Талановою 372, с. 221) 
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Запропонована модель визначається безпосередньо закладом, який 

запроваджує цю форму. Здійснюється це на основі таких чинників: 

 профіль закладу (наприклад, педагогічний, технічний, медичний, 

військовий тощо); 

 особливості змісту навчання (технічні, суспільні, гуманітарні науки 

тощо); 

 потреби і специфічні характеристики (вікові, психологічні, 

фізіологічні тощо) контингенту тих, хто навчається; 

 фінансове та матеріально-технічне забезпечення; 

 кадрові ресурси та інше. 

Сукупність усіх вищезазначених чинників і визначає модель організації 

ДН як необхідну і достатню для ефективної реалізації у навчальному закладі. 

Розглянемо модель організації навчального процесу з використанням 

дистанційного формату з урахуванням провідного міжнародного досвіду у 

сфері ДН: 

1. Модель призначена для програм підготовки фахівців із вищою 

освітою освітньо-кваліфікаційного рівня – “магістр” на базі першої вищої 

освіти і, відповідно, будується з урахуванням, крім головних 

вищезазначених, таких чинників: 

 специфіка другої вищої освіти – отримання диплома про вищу 

освіту; 

 віковий склад аудиторії; 

 висока зайнятість осіб, які навчаються; 

 необхідність забезпечення контролю якості отриманої підготовки. 

Урахування цих чинників дозволяє визначити перелік параметрів, які 

мають бути покладені в основу цієї моделі організації ДН: 

 наявність настановної очної сесії; 

 наявність підсумкового очного контролю для кожної навчальної 

дисципліни; 
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 мінімально можливі термін та кількість очних сесій (наприклад, дві-

три однотижневі сесії протягом одного навчального року); 

 максимально можливе інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення процесу;  

 забезпечення практичності вивчення кожної навчальної дисципліни 

шляхом виконання індивідуальних робіт (проектів, завдань, есе тощо) із 

застосуванням набутих знань; 

 потижневе планування навчальної діяльності слухачів; 

 наявність прозорої системи оцінювання, зокрема визначеної 

максимальної оцінки для кожного виду навчальної діяльності. 

2. Модель призначена для короткотермінових програм підвищення 

кваліфікації фахівців (від одного тижня) і, відповідно, будується з 

урахуванням, крім головних вищезазначених, таких чинників: 

 специфіка підвищення кваліфікації – отримання відповідного 

документа про підвищення кваліфікації (свідоцтво, сертифікат); 

 висока самомотивація;  

 професійна зайнятість осіб, які навчаються; 

 обмежений контроль якості отриманої підготовки. 

Урахування цих чинників дозволяє визначити перелік параметрів, які 

мають бути покладені в основу цієї моделі організації ДН: 

 наявність настановної очної сесії; 

 наявність підсумкового очного контролю; 

 мінімально можливий термін очних сесій (дві одноденні сесії); 

 максимально можливе інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення процесу;  

 забезпечення практичності навчання шляхом виконання 

індивідуальних робіт (проектів, завдань, есе тощо) із застосуванням набутих 

знань; 

 потижневе планування навчальної діяльності слухачів; 
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 наявність прозорої системи оцінювання, зокрема визначеної 

максимальної оцінки для кожного виду навчальної діяльності. 

Запропонована модель організації ДН вимагає певних підходів у 

викладанні. 

На основі аналізу організації ДН у ВНЗ та з урахуванням можливостей 

застосування в системі неперервної освіти вчителів початкової школи нами 

розроблена модель ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи (рис. 1.7). Ця модель є основою для побудови педагогічних 

технологій, що відповідає вимогам технологічності. Запропонована модель є 

узагальненою і може бути деталізована. 

Ключовими ознаками спроектованої моделі ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи є: 

 забезпечення викладачів та вчителів початкової школи відкритим та 

зручним доступом до інформаційно-комунікаційних ресурсів; 

 здійснення постійного контролю за рівнем засвоєння навчального 

матеріалу; 

 забезпечення варіативного навчання за допомогою змодельованих 

навчальних дисциплін; 

 забезпечення можливості спілкування та отримання консультації у 

процесі навчання. 

Проектування моделі ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи передбачає перегляд її специфіки, розкриття структури, 

функції, аналізу закономірних зв’язків між компонентами запропонованої 

моделі, виявлення основних принципів її функціонування та визначення 

результату. 

Враховуючи вище запропоновані положення, модель представляємо у 

вигляді системи, яка відображає процес ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Модель ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 
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Процес проектування моделі ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи складається з трьох етапів: пошукового, інформаційного та 

заключного. 

Пошуковий етап – визначено форму майбутньої моделі, розглянуто 

сутність, зміст та структуру ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. 

Інформаційний етап – здійснювалася декомпозиція елементів моделі з 

метою встановлення зв’язків з певною послідовністю. 

Завершальний етап – спроектована модель у кінцевому варіанті, 

охарактеризована з урахуванням її призначення, принципів та логіки її 

будови. 

Мета моделювання: підвищення якості організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Модель складається з чотирьох компонентів. 

Перший компонент відображає сфери сучасної неперервної освіти 

вчителів початкової школи в системі ДН: здобуття формальної, 

неформальної та інформальної освіти (він є основою для побудови моделі); 

реалізацію методологічних підходів: андрагогічний (передбачає врахування 

суб’єктом учіння своїх потреб у свідомій активній діяльності щодо їх 

задоволення, що стає передумовою самостійного процесу розвитку 

професійно необхідних знань, умінь, здатностей і саморозвитку особистісних 

якостей), системний (використовується для теоретичного осмислення, 

обґрунтування цілісних систем і методів їх пізнання, визначення стану 

розвитку досліджуваних системних об’єктів), компетентнісний (визначає 

здатність особистості практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і 

досвід у різних ситуаціях), технологічний (підхід сприяє ефективності 

системи дистанційного навчання у неперервній освіті вчителів початкової 

школи) та особистісно-діяльнісний (умотивовує активне залучення індивіда 

до самостійної пізнавальної діяльності з метою свідомого опанування ним 

певного фаховоорієнтованого та соціокультурного досвіду). 
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Другий компонент моделі відображає теоретичні основи 

функціонування системи ДН учителів початкової школи, що реалізується 

через принципи функціонування системи, зміст ДН як засобу професійного 

становлення і розвитку вчителя, організаційно-педагогічні умови 

ефективності ДН та матрицю комунікативних зв’язків організатора ДН. 

Матриця комунікативних зв’язків організатора ДН відображає 

неперервну освіту на сайті системи (http://sno.udpu.org.ua) при якій 

здійснюється багатосторонній зв’язок між викладачами-тьюторами 

(організаторами) ДН та вчителями початкової школи, які виступають у ролі: 

– майбутніх педагогів як суб’єктів фахової підготовки – це як 

правило студенти педагогічних ВНЗ, які навчається за спеціальністю 

“Початкова освіта”, відповідного освітнього рівня (бакалавр, спеціаліст, 

магістр), але при цьому мають диплом молодшого спеціаліста та працюють 

за фахом; 

– вчителів початкової школи як об’єктів і суб’єктів формальної 

післядипломної освіти – це як правило вчителі, які дистанційно підвищують 

своєю кваліфікацію за фахом в обласних інститутах післядипломної освіти; 

– вчителів початкової школи як суб’єктів самоосвіти – це вчителі з 

досвідом роботи за фахом, які постійно здійснюють безперервний процес 

саморозвитку та самовдосконалення своєї освітньої діяльності шляхом 

цілеспрямованої самостійної пізнавальної діяльності. 

– вчителів початкової школи як суб’єктів самовиховання – це вчителі, 

які усвідомлено та цілеспрямовано працюють над собою для вдосконалення 

власних індивідуальних якостей, підвищення рівня культури та світогляду, 

для того, аби позбавитися від негативних рис характеру, сформувати 

особистість, яка б відповідала вищим ідеалам суспільства. 

Третій компонент моделі відображає навчально-методичну систему 

підготовки вчителів початкової школи до ДН, що здійснюється через 

навчально-методичне забезпечення процесу формування готовності вчителів 
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початкової школи до ДН та навчально-методичну підсистему професійно-

педагогічного вдосконалення організаторів ДН. 

Четвертий компонент моделі відображає результат: підвищення рівня 

професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової школи як 

наслідок функціонування системи ДН на високому рівні якості. 

Реалізація цих компонентів моделі здійснювалася в два етапи. 

У процесі реалізації першого етапу в учасників на відповідному рівні 

(низький, середній, достатній, високий) формується готовність до ДН у 

системі неперервної освіти (за компонентами: мотиваційно-ціннісним, 

когнітивним, операційним). 

Другий етап реалізації моделі відображає матрицю комунікативних 

зв’язків організатора ДН із вчителем початкової школи, який знаходиться в 

різних сферах неперервної освіти. В кінці цього етапу здійснюється 

діагностика рівня професійно-педагогічної компетентності вчителів 

початкової школи на відповідному рівні (низький, середній, достатній, 

високий) за діагностичними параметрами (теоретико-методичної та 

психолого-педагогічної підготовки). 

Не менш важливим аспектом проектування моделі ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи є функції, серед яких: 

 використання сучасних технологій в освітньому процесі; 

 формування контингенту учасників ДН у системі неперервної 

освіти; 

 управління ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи; 

 розподілення прав доступу до системи ДН; 

 контроль під час ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. 

Технологічну основу моделі ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи складають кейс-технології та інтернет-технології. ДН 
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побудоване на використанні мережі Інтернет для забезпечення вчителів 

початкової школи навчально-методичними матеріалами і для взаємодії. 

При проектуванні моделі ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи було враховано те, що вона повинна постійно розвиватися, 

коригуватися, уточнюватися відповідно до поставлених нових завдань. 

Побудова моделі дозволяє в узагальненому вигляді виокремити певні 

компоненти, при функціональній взаємодії яких виробляється оптимальний 

варіант досягнення мети. 

 

Висновки до розділу 1 

Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи – це міждисциплінарна педагогічна категорія, яка 

характеризує ступінь індивідуалізованості, інтенсивності й контрольованості 

підпорядкованій цілям професійного розвитку самостійної пізнавальної 

діяльність педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій за 

опосередкованої взаємодії (синхронної та асинхронної) з віддаленими один 

від одного учасниками навчального процесу під керівництвом викладача-

тьютора. 

Провідною передумовою становлення ДН в освіті є динаміка 

результатів науково-технічної революції, стрімкий розвиток на цій основі 

суспільства як інформаційного, швидке старіння знань, отриманих фахівцями 

в навчальних закладах та ін. В історичній ретроспективі ДН формувалося на 

базі здобутків заочної та кореспондентської форм навчання, але воно має й 

певну специфіку – передусім, це можливість підтримувати постійне 

спілкування суб’єктів освітнього процесу за допомогою сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечувати їх прямий доступ 

до бази знань, оптимізувати різновиди самостійної роботи та ін. Особливими 

сутнісними характеристиками ДН, науковці вважають його відкритий 

характер, доступність для широкого кола осіб (у тому числі дорослих як 

суб’єктів освіти, фахівців різних галузей, зокрема, педагогічної та ін.), значна 
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гнучкість (відповідно до мети і завдань у ДН мають місце різновиди 

комбінацій використання кейс-технологій, посібників, телебачення, радіо й 

мультимедійних матеріалів, форм і способів індивідуального спілкування 

викладача із студентом та ін.). 

Як предмет дослідження ДН в Україні ще перебуває в процесі 

наукового дискурсу. Дослідники успішно вивчають світовий досвід у галузі 

ДН, розробляють (насамперед в Інституті інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України) його загальну методологічну й теоретичну базу 

(закономірності, принципи і напрями використання в освітньому просторі), 

з’ясовують необхідні і достатні умови якісного функціонування центрів ДН, 

організації цього процесу у різнопрофільних вищих навчальних закладах 

(ВНЗ), накопичують відповідний практичний досвід та ін. Певні здобутки у 

цій сфері мають науковці педагогічних ВНЗ і інститутів післядипломної 

педагогічної освіти. Проте організація ДН у цих освітніх закладах країни ще 

не носить цілісного характеру. Як правило, його використовують локально у 

ролі: окремої форми професійно-педагогічної підготовки (переважно це 

післядипломна освіта, підвищення кваліфікації); педагогічної технології для 

підтримки викладання деяких дисциплін; засобу активізації просвітницької 

діяльності тощо. 

Серед тенденцій розвитку ДН у педагогічній теорії та практиці 

провідними є такі: поглиблення його зв’язку з модернізацією педагогічної 

освіти на сучасній науковій базі; проектування й реалізація в цілях 

“довічного навчання та виховання населення”; використання у ролі засобу 

забезпечення швидкої реакції на результати світових глобалізаційних та 

інших процесів; підвищення якості навчально-методичного забезпечення 

організації ДН. 

З’ясовано, що системними вимогами до вчителя початкової школи в 

умовах ДН є: інноваційна спрямованість його особистості та готовність до 

інновацій у професійно-педагогічному бутті; готовність до міжособистісного 

полілогу з організатором і суб’єктами навчального дистанційного процесу; 
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всебічна компетентність в питаннях психології і педагогіки професійної 

самоосвіти і самовиховання, психології особистості та теорії й технології ДН; 

здатність до розширення і поглиблення досвіду творчої саморозвивальної 

діяльності та ін. 

Сукупність названих вимог має пряме відношення до категорії 

готовності вчителя початкової школи до ДН в системі неперервної освіти, 

структуру якої визначаємо як інтегральну властивість особистості, що 

відображає цілісну взаємодію мотиваційно-ціннісного (поглиблення 

усвідомленості потреби в опануванні теорією і технологією ДН засобами 

самоосвіти на самоцінному рівні), когнітивного (сформованість особистісно 

присвоєних знань сучасних інформаційних технологій навчання, основ його 

організації в початковій школі, способів фахової діяльності на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій в цілях професійного становлення 

та саморозвитку) й операційного (комплекс майстерних дій і операцій, 

пов’язаних із використанням технологій ДН у професійній діяльності) 

компонентів. 

Виявлено основні особливості організації ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи: зміщення пріоритетів із викладання на 

самостійну пізнавальну діяльність учителів початкової школи; загострення 

потреби у формуванні готовності вчителів початкової школи до ДН 

(забезпечення їх обов’язкової комп’ютерної грамотності як суб’єктів 

освітнього процесу); зміна способів взаємодії між суб’єктами освітнього 

процесу, зумовлена появою відповідних засобів технологій ДН; гнучкість 

організаційних форм і методів відповідно до рівнів актуальної готовності 

педагогів до ДН, часу і місця проведення занять. Актуалізовано факт 

відсутності системного характеру ДН вчителя початкової школи як результат 

необґрунтованості відповідної системи у науково-педагогічній теорії. 

У цілях теоретико-методологічного обґрунтування системи ДН у 

неперервній освіті вчителів початкової школи спроектована її модель. Вона 

дозволила виявити взаємозв’язки всередині об’єкта моделювання, 
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відобразити їх у графічному вигляді, зосередити увагу на вирішенні 

основних завдань, логічно спрогнозувати ДН. Компоненти моделі є 

взаємопов’язаними між собою. Так, теоретичні основи функціонування 

системи ДН вчителів початкової школи визначалися на засадах 

методологічних підходів: андрагогічного, системного, компетентністного, 

особистісно-діяльнісного й технологічного. 

Навчально-методична система підготовки вчителів початкової школи 

до ДН проектувалася відповідно до теоретичних основ його функціонування. 

Отриманий результат є наслідком функціонування теоретичної і навчально-

методичної систем. Зовнішні зв’язки ДН як системи зумовлені стратегією 

розвитку педагогічної освіти в Україні у вимірах потреб суспільства у 

націєтворчості. Це її зв’язки з громадськими центрами освіти дорослих, 

педагогічної майстерності, компонентами загальної системи вищої освіти в 

країні, функціонування якої підпорядковується Закону України “Про вищу 

освіту”. 

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях [249; 251; 

257; 258; 259; 263; 271; 273; 274; 281].  
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ 

ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У розділі визначено загальну структуру професійно-розвивального 

дистанційного курсу як провідного цільового орієнтиру оновлення змісту 

підготовки вчителів початкової школи, цінностей змісту розробленого 

електронного навчального курсу “Основи дистанційного навчання в 

початковій освіті”, розкрито різні підходи до визначення поняття 

“педагогічна технологія дистанційного навчання”, технологічні засоби його 

організації в неперервному освітньому просторі та сучасні форми і методи 

майстерної організації ДН у педагогічній вищій школі. 

 

2.1. Загальна структура професійно-розвивального дистанційного 

курсу як цільовий орієнтир оновлення змісту підготовки вчителів 

початкової школи 

 

Для створення дистанційних курсів у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи, необхідно врахувати засади , що до організації 

ДН в педагогічній теорії та практиці. Це зумовлено різними цілями ДН та 

перевагою при організації ДН технічних вимог над педагогічними, що не 

сприяє ефективній організації ДН. 

Важливий внесок у розробку дистанційних курсів зроблено 

В. В. Олійником [314] та В. М. Кухаренком [120], які у працях, як і інші 

науковці, подають теоретичні аспекти та засади до організації ДН в різних 

установах системи освіти. 

У багатьох наукових роботах було використано моделювання для 

побудови дистанційних курсів. Так, за специфікаціями IMS дистанційний 

курс має таку структуру (рис. 2.1) [439]. 
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Рис. 2.1. Структура дистанційного курсу (за специфікаціями IMS [439]) 

 

Дистанційний курс складається з таких блоків: навчального, 

контрольного, блоку засобів спілкування та блоку додаткових матеріалів. За 

цією схемою, всі блоки органічно поєднані між собою. Але треба відзначити, 

що на рисунку немає дидактичного аналізу результатів проходження тесту. 

Так, у випадку, якщо студент не виконує успішно тест, то відбувається 

“механічне” повернення до вивчення матеріалів попереднього розділу. Блок 

засобів спілкування не показує як саме цей блок органічно поєднується з 

іншими. На нашу думку, схема недостатньо деталізована, за нею неможливо 
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ефективно організувати ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. 

Відзначимо також, що у запропонованому дистанційному курсі 

відсутній організаційний блок, який повинен ураховувати мету вивчення 

курсу, його загальний опис, рекомендації для його вивчення, оскільки значна 

частина курсу розрахована на самостійну пізнавальну діяльність студента. 

В. В. Олійник запропонував структуру дистанційного курсу у вигляді 

трьох блоків: 

1. Інформаційно-змістовий блок: 

 загальні відомості про курс, що вивчається; 

 навчальний план та навчальні програми; 

 підручники, навчальні посібники, збірники задач, довідники тощо; 

 плани семінарів (тьюторіалів); 

 перелік тем атестаційних робіт; 

 методичні рекомендації слухачам для організації самостійної 

роботи та виконання атестаційних робіт; 

 методичні рекомендації педагогам (тьюторам) щодо організації 

занять; 

 методичні рекомендації користувачам до роботи з комп’ютерами та 

телекомунікаційними мережами. 

Важливим також є те, що значну частку цього блоку становлять 

методичні рекомендації як елементи планування навчальної діяльності 

студента. 

2. Контрольно-комунікативний блок: 

 тести різного призначення та різних видів; 

 запитання до заліків та іспитів; 

 критерії оцінювання; 

 графіки консультацій та зустрічей з викладачем (тьютором), 

зокрема із використанням телекомунікаційних мереж. 
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3. Корекційно-узагальнюючий блок: 

 підсумкові результати навчальної роботи слухача;  

 результати діагностики навчально-пізнавальної діяльності;  

 аналіз результатів різних видів контролю [314]. 

Запропоновану структуру ми використаємо при організації 

експериментального етапу дослідження. 

В. І. Солдаткін [366, с. 214–215] запропонував структуру дистанційного 

курсу, яка складається з елементів, побудованих у вигляді піраміди, які 

відображені на різних носіях навчальної інформації (рис. 2.2). У структурі 

такого дистанційного курсу акцентується не на організації навчальної 

діяльності студентів, а на способах передачі навчального комплексу 

студентові. 

 

Рис. 2.2. Структура дистанційного курсу 

(за В. І. Солдаткіним [366, с. 215]) 

 

Діяльність студента складається з таких видів роботи: 

 робота з текстами, зокрема з електронними гіпертекстовими 

посібниками, відеолекціями, розміщеними на носіях інформації, 

додатковими ресурсами, розміщеними в мережі Інтернет; 
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 виконання тестових завдань, до яких входять і завдання для 

самоконтролю; 

 участь у мережевих групових заняттях; 

 виконання індивідуальних завдань за курсом; 

 проходження контрольних заходів, зокрема проміжної, поточної та 

підсумкової атестації [366, с. 214–215]. 

В. І. Солдаткін запропонував блочну організацію дистанційного курсу 

(рис. 2.3). Організаційний блок містить інформацію про мету курсу та 

організаційні сторони його вивчення, а саме: графік навчального процесу, 

оперативну інформацію та ін. Інформаційний блок представлений у вигляді 

структурованої навчальної інформації. Комунікативний блок відповідає за 

розв’язання питань педагогічного спілкування за допомогою текстового 

обміну. Спілкування реалізується у формі електронних семінарів, 

консультацій, телеконференцій тощо. Контрольний блок полягає в перевірці 

ходу та результатів теоретичного та практичного засвоєння студентами 

навчального матеріалу. Змістову частину блоку складають тестові завдання 

для підсумкового чи проміжного контролю [366, с. 224–225]. 

 

 

Рис. 2.3. Блочна структура дистанційного курсу 

(В – викладач, С – студенти) (за В. І. Солдаткіним [366, с. 225]) 

 

Науковці В. М. Кухаренко, О. В. Рибалко, Н. Г. Сиротенко [206], 

описуючи сутність поняття ДН та його психолого-педагогічні аспекти, 
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зауважують, що головним у ДН є спілкування студента з викладачем та зі 

своїми колегами, і тільки потім відзначають можливість прямого доступу до 

навчального матеріалу. 

В. М. Кухаренко [206] відображає структуру дистанційного курсу за 

рахунок різноманітних елементів (рис. 2.4), які активізують навчальну 

діяльність та спілкування студента: робота з глосарієм, робота в Інтернеті за 

рекомендованими посиланнями, чат, дискусія, використання гіпертексту для 

організації роботи зі сторінкою курсу, електронна бібліотека-хрестоматія 

додаткового матеріалу тощо. Як бачимо, рекомендації з навчання є 

складовою курсу, що свідчить про керування навчальною діяльністю під час 

ДН. 

 

 

Рис. 2.4. Структура дистанційного курсу 

(за В. М. Кухаренком [206, с. 222]) 
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В. М. Кухаренко [206] звертає увагу на значущість спілкування у 

дистанційному курсі, тому він надає великого значення тьютору та його 

професійним якостям: тьютор повинен володіти не тільки технологіями ДН, 

але головне – навичками фасилітації, тобто вміти робити процес навчання 

для студента легким та цікавим. Під час організації ДН обов’язковими є 

зворотній зв’язок та контроль і самим студентом, і тьютором. 

П. В. Стефаненко в докторській дисертації [413] розглядає 

дистанційний курс в межах модульної дидактичної системи на основі 

принципу індивідуалізації (рис. 2.5). Автор також указує на важливість 

інтерактивних дидактичних технологій. 

 

 

Рис. 2.5. Процес навчання в дистанційному курсі 

(за П. В. Стефаненком [412]) 
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Виходячи з принципу індивідуалізації, на початку навчання 

пропонується вхідний контроль для визначення базового рівня та 

психологічних якостей. Якщо рівень недостатній для початку навчання, 

студент вивчає або повторює базовий навчальний матеріал. Якщо вхідне 

тестування пройдено успішно, студент обирає індивідуальний модульний 

план і вивчає модуль, розподілений на навчальні елементи. Рівень засвоєння 

знань на рівні навчального елемента досягається на основі самоконтролю, на 

рівні модуля та модульної програми – у вигляді тестування або зовнішнього 

контролю. За підсумковим контролем визначають коефіцієнт засвоєння. 

Якщо він менший, ніж 0,7, пропонують повторне вивчення навчального 

матеріалу. 

Структура дистанційного курсу, описана О. В. Собаєвою [404], подібна 

до розглянутих вище досліджень (з іншими, але схожими формулюваннями): 

“Інформаційний блок”, “Блок самоконтролю”, “Питання теми”, “Основні 

терміни теми”, “Блок тематичного контролю”, “Література для самоосвіти”. 

Разом з тим, структуру доповнено блоками активізації пізнавальної 

діяльності: “Узагальнюючий блок”, “Проблемна ситуація”, “Проблемно-

ситуаційний блок”. 

Н. І. Муліна запропонувала свою схему дистанційного курсу (рис. 2.6), 

зокрема для вивчення іноземної мови [288]. 

Дистанційний курс Н. І. Муліної складається з модулів, кожен з яких 

поділяється на п’ять розділів відповідно до вивчення іншомовного матеріалу 

та видів мовленнєвої діяльності з необхідними навчальними матеріалами й 

завданнями. Після завершення роботи над модулем студент повинен скласти 

тест. 

З урахуванням структурно-функціонального підходу дистанційний 

курс складається з блоків: 

1. Навчальний блок містить навчальний курс англійської мови, тести 

для контролю рівня сформованості мовних навичок і вмінь студентів. 
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Рис. 2.6. Структура дистанційного курсу для вивчення іноземної мови 

(за Н. І. Муліною [288, с. 100]) 

 

2. Комунікативний блок забезпечує можливість здійснення 

навчального діалогу студента з викладачем, який веде курс, та спілкування з 

іншими учасниками курсу. 
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3. Інформаційно-довідковий блок має на меті надавати інформацію на 

запит студента та складається з граматичного довідника, вказівок для 

виконання окремих завдань та інших додаткових матеріалів [288, с. 99–101]. 

Структура дистанційного курсу, за Н. І. Муліною, розкриває не 

реалізацію самого процесу навчання, а організацію його на базі використання 

технічних засобів. Про це свідчать такі елементи схеми, як “Головне меню”, 

“Особистий номер” тощо. 

Окрім зазначених підходів в організації ДН, відзначимо наукові 

розробки науковців Є. С. Полат [118] та О. О. Андрєєва [11]. 

Є. С. Полат розроблено структуру дистанційного курсу (рис. 2.7) [118, 

с. 77], проте виділяючи структурні компоненти курсу, вона не вказує на 

зв’язки між ними. На жаль, така структура не дає відповіді на питання: “Як 

організовувати дистанційне навчання?”. 

 

 

Рис. 2.7. Структура дистанційного курсу (за Є. С. Полат [118, с. 77]) 

 

На думку Є.С. Полат, наявна сьогодні у світовій практиці мережа 

відкритого й ДН базується на шести відомих моделях, що використовують 

різноманітні традиційні засоби й засоби нових інформаційно-комунікаційних 
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технологій: телебачення, відеозапис, друковані посібники, комп’ютерні 

телекомунікації, змішані [118]. 

Модель 1. Навчання за типом екстернату. Навчання орієнтоване на 

екзаменаційні вимоги вищої школи, призначене для студентів, які з певних 

причин не можуть відвідувати очні навчальні заклади. Так, у 1836 р. було 

засновано Лондонський університет, основним завданням якого в той час 

була допомога та проведення екзаменів на здобуття атестатів для студентів, 

які не відвідували звичайні навчальні заклади. Такі форми навчання 

зберігаються й сьогодні. Це фактично заочна форма навчання. 

Модель 2. Університетське навчання (на базі одного університету). 

Студенти в цьому випадку навчаються не очно, а на відстані, заочно або 

дистанційно, за допомогою нових інформаційних технологій, включаючи 

комп’ютерні телекомунікації. Такі програми освіти розроблено в багатьох 

провідних університетах світу. Широкий вибір спеціальностей для системи 

ДН для всіх охочих надають Шеффілдський університет у Шотландії, 

Оксфордський і Кембриджський університети у Великобританії. Новий 

університет Південного Уельсу в Австралії проводить заочне й ДН для 5000 

студентів, тоді як очно в ньому навчаються 3000 студентів. Студентам 

надають, окрім друкованих посібників, електронні ресурси, розроблені 

провідними фахівцями цих університетів. Останніми роками для організації 

ДН використовують інтернет-технології. 

Модель 3. Навчання, що ґрунтується на співробітництві кількох 

навчальних закладів. Співробітництво кількох освітніх організацій у 

підготовці програм ДН дозволяє зробити їх більш професійно якісними й 

здешевити. Таку практику реалізовано, наприклад, у міжуніверситетській 

телеосвітній програмі Кеприкон (Caprcorn Interuniversity Tele-ducation 

Program, 1990), у розробці якої взяли участь університети з Аргентини, 

Болівії, Бразилії, Чилі й Парагваю. Іншим прикладом співробітництва в 

розробці й використанні таких програм є програма “Співдружність в освіті” 

(Commonwealth of Education, 1992). У 1987 р. спільними зусиллями на основі 
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телекомунікацій було організовано мережу ДН для всіх країн Британської 

Співдружності націй. Перспективна мета цього проекту – дати можливість 

кожному громадянинові країн Співдружності, не залишаючи своєї країни, 

власної домівки, здобути будь-яку освіту на базі коледжів та університетів, 

які функціонують у цих країнах. 

Модель 4. Навчання у спеціалізованих освітніх закладах. Спеціально 

створені для заочного й ДН освітні заклади орієнтовані на розробку 

мультимедійних курсів. До їх компетентності входить оцінка знань і 

атестація тих, хто навчається. Найбільшим таким закладом є Відкритий 

університет у Лондоні, на базі якого в останні роки дистанційно навчається 

велика кількість студентів не лише з Великобританії, але й з інших країн 

Співдружності. Прикладом такого університету може бути національний 

технологічний університет у США (штат Колорадо), який спільно з 40 

інженерними коледжами готує студентів з різних інженерних 

спеціальностей. У 1991 р. університет об’єднав ці 40 коледжів 

телекомунікаційною мережею ДН, тісно співпрацюючи з урядом штату, 

сферою бізнесу. Плату за навчання здійснюють ті організації, фірми, де 

працюють студенти. 

Модель 5. Автономні навчальні системи. Навчання в таких системах 

повністю ведеться за допомогою телебачення або радіопрограм, електронних 

носіїв інформації та додаткових друкованих посібників. Це програми 

самоосвіти. Прикладом такого підходу до навчання на відстані є американо-

самоанський проект та проект навчання математики нікарагуанського радіо. 

Модель 6. Неформальне, інтегроване навчання на основі 

мультимедійних програм. Це також програми самоосвіти. Вони орієнтовані 

на навчання дорослої аудиторії – людей, які з певних причин не змогли 

здобути шкільну освіту. Такі проекти можуть бути складовою офіційної 

освітньої програми й інтегруватися в цю програму (приклади таких програм 

є в Колумбії). Вони можуть бути спеціально орієнтовані на певну освітню 

мету (наприклад, Британська програма грамотності) чи спрямовані на 
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профілактичні програми здоров’я, наприклад, програми країн, що 

розвиваються. 

Як бачимо, наведені моделі не повною мірою враховують мету й 

завдання навчання, мету замовника, вони кваліфіковані за критерієм 

розробника ДН, з урахуванням його вимог і переважно визначають зовнішню 

сторону організації. На думку замовника, важливими є якість навчання та 

гарантоване отримання очікуваних послуг і не так важливо, хто буде 

організовувати навчання – консорціум університетів, окремий ВНЗ чи 

віртуальне представництво. 

В системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

найважливішою є внутрішня сутність організації ДН, його педагогічна 

складова. Проаналізувавши та порівнявши критерії мети навчання моделей, 

запропонованих Є. С. Полат [118], зауважимо таке: модель 1 може бути 

використана у випадку браку ресурсу у ВНЗ і в студента; моделі 2, 3, 4 – як 

окремі форми для реалізації всіх типів ДН; моделі 5, 6 – для реалізації 

корпоративного навчання, самоосвіти та просвітницької діяльності. 

О. О. Андрєєв виділяє такі дидактично-функціональні блоки для 

дистанційного курсу: 

1. Організаційно-методичний блок містить інформацію про мету, 

завдання дисципліни, її зв’язки з іншими дисциплінами, які входять до 

навчального плану, коротку характеристику змісту тем навчальної програми, 

порядок та рекомендації до вивчення дисципліни, огляд літератури й форми 

звітності та контролю, порядок взаємодії з викладачем. 

2. Інформаційно-навчальний блок складається з модулів, кожен з яких 

за обсягом складає навчальну тему. Кожен модуль супроводжується тестами 

для самоперевірки, а цілий блок – підсумковим тестом за курсом. 

3. Підсумковий контроль здійснюється шляхом виконання 

підсумкового тесту та екзамену, який проводиться за допомогою 

відеокоференцзв’язку [9, c. 36]. 
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В. В. Олійник запропонував структуру дистанційного курсу у вигляді 

трьох блоків: інформаційно-змістовного; контрольно-комунікативного; 

корекційно-узагальнюючого [314]. 

1. Інформаційно-змістовний блок містить загальні відомості про курс, 

навчальний план та програми; підручники, навчальні посібники, збірники 

завдань, довідники тощо; плани семінарів (тьюторіалів); перелік тем 

атестаційних робіт; методичні рекомендації слухачам для організації 

самостійної роботи та виконання атестаційних робіт; методичні рекомендації 

викладачам в організації занять; методичні рекомендації студентам для 

роботи з комп’ютерами та телекомунікаційними мережами. 

Вважаємо, що цей блок є дуже важливим, оскільки він поєднує в собі 

виконання водночас організаційної та навчаючої функцій ДН. Наявність 

методичних рекомендацій свідчить про те, що діяльність студента повинна 

бути ретельно спланованою. Навчальна інформація в цьому блоці може бути 

представлена на різних носіях, зокрема в підручниках, посібниках чи у 

вигляді програмного забезпечення. 

2. Контрольно-комунікативний блок містить різноманітні тести, 

запитання до заліків та іспитів, критерії оцінювання, графіки консультацій та 

зустрічей із викладачем (тьютором), зокрема з використанням 

телекомунікаційних мереж. 

Цей блок має на меті виконання навчальної, контролюючої, 

комунікативної, організаційної, рефлексивної функцій ДН та встановлення 

оптимального зворотного зв’язку між учасниками ДН. На нашу думку, 

функції, покладені на цей блок, необхідно розвести на кілька блоків, оскільки 

комунікативна функція повинна забезпечувати оперативний зворотній 

зв’язок, поопераційний (у ході вивчення навчального матеріалу, виконання 

певних практичних робіт) і відстрочений (з метою поетапного оцінювання 

рівня сформованості знань студентів), а контролююча функція, у свою чергу, 

полягає у відборі тестових питань, визначенні критеріїв оцінювання, 

перевірці рівня досягнення поставленої навчальної мети.  
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3. Корекційно-узагальнюючий блок призначений для педагогічного 

моніторингу процесу ДН. До нього входять: підсумкові результати 

навчальної роботи слухача; результати діагностики навчально-пізнавальної 

діяльності; аналіз результатів різних видів контролю.  

Цей блок забезпечує виконання коригувальної, прогнозуючої, 

організаційної та інших функцій навчання. На основі відомостей цього блоку 

формується база даних кожного студента, доступ до якої мають викладачі 

відповідного предмета. Вважаємо доцільним поєднання корекційно-

узагальнювального та контрольного блоку, оскільки вони мають на меті 

виконання спільних функцій – контролюючої, рефлексивної, а також 

коригувальної та прогнозуючої. 

Зазначені блоки повною мірою відображають усі функції 

дистанційного курсу, але вважаємо за доцільне докладніше структурувати ці 

блоки з умовою детального опису їх компонентів та визначення 

послідовності їх функціонування. 

Опитування студентів ВНЗ, здійснене Г. О. Козлаковою, дозволило 

визначити такі “обов’язкові риси електронного навчального курсу: 

 для підвищення наочності електронний навчальний курс повинен у 

своїй структурі містити таблиці і схеми, бажано наприкінці кожного розділу; 

 за змістом він повинен відрізнятися розширеним поданням 

матеріалу (з більш детальним поясненням змісту шляхом системи посилань); 

 містити алгоритм, приклади розв’язування типових задач і опис 

лабораторних досліджень. 

Матеріал в електронному навчальному курсі належить подавати 

розділами. При оформленні курсу, для поліпшення запам’ятовування певних 

моментів, треба використовувати анімацію та спеціальні ефекти. До курсу 

повинні бути вмонтовані анімаційні моделі лабораторних досліджень, які 

уможливлять проведення лабораторних робіт віртуально” [174, с. 182] 

(рис. 2.8). 
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Рис 2.8. Експериментальна структура електронного навчального курсу з 

технічної дисципліни (за Г. О. Козлаковою [174, с. 183]) 

 

Проведене дослідження дає підстави зробити висновок, що 

запропонована структура електронного навчального курсу, створена з 

урахуванням поглядів студентів та може бути ефективно використана при 

організації ДН [174, с. 184]. 

Науковці А. М. Романов, В. С. Торопцов та Д. Б. Григорович вважають, 

що основною вимогою для комп’ютерної навчальної програми є виконання 

умови модульності, необхідності чіткого структурування навчального 

матеріалу. Це зумовлено тим, що використання гіпертексту повинно мати 

відокремленість змістових фрагментів тем, а розподіл навчального матеріалу 
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на блоки полегшує студентові за відсутності викладача його вивчення й 

дозволяє регламентувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію [375, с. 52]. 

Саме завдяки цьому дистанційний курс, на їхню думку, повинен мати 

модульну структуру (рис. 2.9). 

Вважаємо, що цей приклад організації ДН є найбільш прийнятним для 

використання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи, тому 

деякі структурні особливості приймаємо за основу. 

 

Рис. 2.9. Структура дистанційного курсу 

(за А. М. Романовим, В. С. Торопцовим та Д. Б. Григоровичем [375, с. 52]) 
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Найбільш вдало організація ДН у системі вищої освіти представлена у 

положенні про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та 

МОН України [358], в якому зазначається, що такий засіб передбачений для 

оволодіння студентами навчальним матеріалом під керівництвом викладача. 

Основними його характеристиками є: 

 структурованість навчально-методичних матеріалів; 

 логіка вивчення навчального курсу; 

 чіткий графік виконання студентами навчального плану; 

 налагоджена система інтерактивної взаємодії викладача і студента, 

студентів між собою, засобами ресурсів електронного навчального курсу та 

дистанційних технологій, протягом усього часу вивчення дисципліни; 

 якісно виконані навчальні матеріали, які дозволяють набути 

компетентностей, задекларованих у робочій програмі; 

 система контролю та оцінювання виконання всіх видів навчальної 

діяльності студентів (рис. 2.10). 

Аналіз запропонованих моделей показав, що більшість із них не 

враховують педагогічних умов, принципів організації навчального процесу, 

взаємодії суб’єктів навчання й здебільшого адаптовані до вимог технічних 

засобів навчання. Деякі моделі розкривають структуру дистанційного 

навчального курсу, але не відповідають на питання, як організувати процес 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Враховуючи вище запропоновані підходи, щодо організації ДН, 

зазначимо, що розробка дистанційного курсу в системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи має відповідати Положенню про атестацію 

електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України [358]. Тому 

візьмемо за основу це положення при створенні дистанційних курсів в 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 
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Рис. 2.10. Структура електронного навчального курсу 

(відповідно до Положення про атестацію електронного навчального 

курсу на рівні ВНЗ та МОН України [358]) 
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2.2. Зміст навчальної дисципліни “Основи дистанційного навчання 

в початковій освіті” 

 

Застосування технологій ДН в усіх сферах освітньої діяльності 

потребує від сучасного педагогічного ВНЗ створення відповідних умов для 

формування готовності майбутніх учителів початкової школи до ДН у 

системі неперервної освіти. У нашому дослідженні готовність учителів 

початкової школи до ДН розглядаємо комплексно як наявність знань, умінь, 

навичок навчатися дистанційно в системі неперервної освіти. 

Мета підрозділу: проаналізувати мету, завдання та змістове наповнення 

навчальної дисципліни “Основи дистанційного навчання в початковій 

освіті”, яка викладається учителям початкової школи в системі неперервної 

освіти (http://sno.udpu.org.ua/). 

Технології ДН, основу яких складають інформаційні та педагогічні 

технології, змінюють функції майбутнього вчителя початкової школи в 

освітньому просторі ВНЗ, підвищують вимоги до знань, умінь і особистих 

якостей. У зв’язку з цим актуальними стають питання формування в 

студентів готовності вирішувати навчальні та самоосвітні завдання, шукати, 

аналізувати і репрезентувати необхідну інформацію за допомогою 

комп’ютерних засобів та технологій. Тому існують об’єктивні підстави для 

становлення та розвитку в майбутнього фахівця структурних компонентів 

навчальної діяльності (навчальні завдання, навчальні дії, рефлексія, 

контроль), психологічної готовності (активність, наявність мотиву до 

самоосвіти, інтерес до навчально-професійної діяльності), а також 

компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. 

Загальний обсяг навчальної дисципліни – 90 годин, з них 6 годин 

лекцій, 14 – практичні заняття, 70 – самостійна робота. Формою 

підсумкового контролю є залік [Додаток А. 1]. 

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні готовності вчителів 

початкової школи до здійснення ДН у системі неперервної освіти. 

http://sno.udpu.org.ua/
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Основними завданнями навчальної дисципліни є підготовка майбутніх 

фахівців до успішного застосування технологій ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи. 

Відповідно до мети та завдань навчальної дисципліни “Основи 

дистанційного навчання в початковій освіті” з урахуванням комплексу вимог 

до вчителя початкової школи у процесі ДН [82] нами сформульовано вимоги 

до знань, умінь і навичок майбутніх учителів початкової школи, що повинні 

бути засвоєні та напрацьовані в процесі опанування дисципліни. 

Вивчивши теоретичний матеріал дисципліни, майбутній учитель 

початкової школи повинен знати: 

 сутність, види, функції, завдання, моделі та технології ДН на 

сучасному етапі; 

 розвиток ДН у педагогічній теорії та практиці; 

 умови організації ДН у педагогічному ВНЗ; 

 вимоги до використання технологій ДН; 

 основні принципи ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи; 

 форми та методи організації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

Виконавши завдання для практичних занять та самостійної роботи, 

майбутній учитель початкової школи повинен вміти: 

 орієнтуватися в моделях та технологіях ДН; 

 працювати в Інформаційно-освітньому середовищі УДПУ 

(http://dls.udpu.org.ua); 

 працювати із сайтом системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи (http://sno.udpu.org.ua); 

 організовувати та здійснювати ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи; 
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 розробляти анкети, глосарій, тести та заповнювати ними систему 

неперервної освіти вчителів початкової школи; 

 створювати електронні дидактичні засоби за допомогою 

гіпертекстових та мультимедійних технологій; 

 здійснювати пошук та відбір інформації в Інтернеті. 

Викладання навчальної дисципліни здійснюється в комп’ютерному 

центрі з використанням Інформаційно-освітнього середовища УДПУ 

(http://dls.udpu.org.ua). 

За своєю суттю Інформаційно-освітнє середовище УДПУ 

(http://dls.udpu.org.ua) представлене у вигляді web-сайту, організоване як 

системне багаторівневе об’єднання різних інформаційних ресурсів і сервісів, 

розраховане на певну аудиторію користувачів (професорсько-викладацького 

складу, студентів, учителів початкової школи) і призначене для аналізу, 

обробки, доставки інформації та надання доступу до різних сервісів на основі 

персоналізації за допомогою будь-якого пристрою, підключеного до мережі 

Інтернет. 

Відповідно до мети та завдань навчальної дисципліни “Основи 

дистанційного навчання в початковій освіті” визначено змістове наповнення 

курсу, в структурі якого виділено два модулі. 

Модуль І. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дистанційного навчання. 

Тема 1. Дистанційне навчання в сучасному освітньому просторі  

(2 год. – лекція та 2 год. – практична робота). 

Сутність та завдання дистанційного навчання на сучасному етапі. 

Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці. 

Технології дистанційного навчання. 

Студенти повинні знати: 

1) основні поняття: “дистанційне навчання”, “дистанційна освіта”, 

“неперервна освіта” та інше; 

2) мету та завдання дистанційного навчання; 
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3) характерні риси дистанційного навчання; 

4) історію розвитку дистанційного навчання у педагогічній теорії та 

практиці; 

5) недоліки та переваги дистанційного навчання. 

Студенти повинні вміти: 

1) орієнтуватися в етапах та фазах розвитку дистанційного навчання; 

2) орієнтуватися в технологіях дистанційного навчання (асинхронна, 

синхронна). 

Література: [251; 274; 359]. 

Тестування за темою [Додаток Б. 1]. 

Тема 2. Організація та здійснення дистанційного навчання у ВНЗ 

(2 год. – лекція та 2 год. – практична робота). 

Моделювання дистанційного навчання у ВНЗ. Системи дистанційного 

навчання. Умови реалізації дистанційного навчання у ВНЗ. 

Студенти повинні знати: 

1) структуру дистанційного курсу; 

2) характерні риси та функції систем дистанційного навчання; 

3) функції тьютора, організатора та адміністратора дистанційного 

навчання; 

4) умови реалізації дистанційного навчання в системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи. 

Студенти повинні вміти: 

1) орієнтуватися в моделях дистанційного навчання; 

2) орієнтуватися в системах дистанційного навчання; 

3) розрізняти фахівців дистанційного навчання. 

Література: [35; 259; 282]. 

Тестування за темою [Додаток Б. 2]. 

Змістовий модуль 2. Технологія дистанційного навчання у початковій 

освіті. 
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Тема 3. Основні компетенції вчителя початкової школи необхідні для 

дистанційного навчання (2 год. – лекція та 2 год. – практична робота). 

Інформаційна компетентність учителя початкової школи. Вимоги до 

учителя початкової школи у процесі використання технологій дистанційного 

навчання. 

Студенти повинні знати: 

1) завдання інформатизації освіти; 

2) критерії готовності вчителя початкової школи до використання 

інформаційних технологій; 

3) психолого-педагогічні основи дистанційного навчання; 

4) правила мережевого етикету; 

5) основні алгоритмічні структури; 

6) будову і функціонування персонального комп’ютера; 

7) семіотичні знання (знак, значення, мови, види мов), поняття про 

програмування (когнітивний аспект). 

Студенти повинні вміти: 

1) орієнтуватися в поняттях: комп’ютерна грамотність та інформаційна 

культура; 

2) створювати та підтримувати психологічний комфорт, вирішувати 

конфліктні ситуації, грамотно висловлюватися в усній та письмовій формі; 

3) користуватися різними педагогічними програмними засобами; 

4) користуватися системами телекомунікацій; 

5) моделювати, інтерпретувати, систематизувати, планувати, 

семантизувати, логічно мислити (операційний аспект). 

Література: [210; 257; 415; 448]. 

Тестування за темою [Додаток Б. 3]. 

Тема 4. Дидактичні основи організації дистанційного навчання у 

початковій освіті (2 год. – практична робота). 

Мета організації та здійснення дистанційного навчання в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи. Характеристика основних 
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принципів дистанційного навчання в системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. Форми та методи організації дистанційного навчання в 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Студенти повинні знати: 

1) мету та завдання організації дистанційного навчання в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи; 

2) основні принципи організації дистанційного навчання в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи; 

3) основні форми та методи організації дистанційного навчання. 

Студенти повинні вміти: 

1) орієнтуватися в формах та методах організації дистанційного 

навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової школи; 

2) працювати в чаті, форумі та вебінарі. 

3) орієнтуватися у методах контролю: тестування, анкетування, 

самоконтроль, метод рейтингових оцінок та проектно-комунікативні методи. 

Література: [263; 286; 499]. 

Тестування за темою [Додаток Б. 4]. 

Тема 5. Інформаційно-освітнє середовище УДПУ (http://dls.udpu.org.ua) 

(2 год. – практична робота). 

Загальна характеристика Інформаційно-освітнього середовища УДПУ 

на базі системи електронного навчання Moodle. Ознайомлення з домашньою 

сторінкою. Огляд та робота з дистанційними курсами. 

Студенти повинні знати: 

1) web-адресу сайту Інформаційно-освітнього середовища УДПУ, своє 

ім’я входу (логін) та пароль; 

2) загальні характеристики та основні елементи інтерфейсу web-сайту 

Інформаційно-освітнього середовища УДПУ на базі системи електронного 

навчання Moodle; 

3) структуру вікна електронного навчального курсу та можливості 

управління на web-сайті Інформаційно-освітнього середовища УДПУ; 
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4) особливості складання тестів та інші видів контролю в 

дистанційному курсі Інформаційно-освітнього середовища УДПУ. 

Студенти повинні вміти: 

1) орієнтуватися в Головному меню на web-сайті Інформаційно-

освітнього середовища УДПУ; 

2) працювати з темами дистанційного курсу Інформаційно-освітнього 

середовища УДПУ; 

3) орієнтуватися в блоках (навігація, адміністрування, новини, 

календар та інші) дистанційного курсу Інформаційно-освітнього середовища 

УДПУ; 

4) працювати з ресурсами або видами діяльності (форум, робоча 

програма, глосарій, лекція, практична робота, семінар, відеозаняття, 

завдання, ІНДЗ, опитування, література та інші) дистанційного курсу 

Інформаційно-освітнього середовища УДПУ; 

5) обмінюватися текстовими та файловими повідомленнями на web-

сайті Інформаційно-освітнього середовища УДПУ; 

6) складати тести та інші види контролю в дистанційному курсі 

Інформаційно-освітнього середовища УДПУ. 

Література: [155; 322; 425]. 

Тестування за темою [Додаток Б. 5]. 

Тема 6. Організація дистанційного навчання в системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua) (2 год. – 

практична робота). 

Структура web-сайту системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи. Дистанційне навчання в системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. Науково-методична робота в системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. Використання ресурсів в системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи. Створення персонального “хмарного” 

середовища для організації освітньої діяльності. 

Студенти повинні знати: 
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1) web-адресу сайту системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи, своє ім’я входу (логін) та пароль; 

2) загальні характеристики та основні елементи інтерфейсу web-сайту 

системи неперервної освіти вчителів початкової школи; 

3) правила форуму на web-сайті системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи; 

4) особливості використання ресурсів на web-сайті системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Студенти повинні вміти: 

1) орієнтуватися в Головному меню на web-сайті системи неперервної 

освіти вчителів початкової школи; 

2) працювати з дистанційними курсами на web-сайті системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи; 

3) організовувати діяльність на форумі системи неперервної освіти 

вчителів початкової школи; 

4) працювати в Бібліотеці на web-сайті системи неперервної освіти 

вчителів початкової школи; 

5) обмінюватися файлами у хмарному середовищі на web-сайті 

системи неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Література: [247]. 

Тестування за темою [Додаток Б. 6]. 

Основою викладання навчальної дисципліни є лекційні заняття. Крім 

лекцій, передбачені практичні заняття та семінари з найбільш важливих 

питань навчальної дисципліни. Аудиторні заняття доповнюють самостійна 

робота студентів над рекомендованою літературою, конспектами, 

електронними джерелами та індивідуальними завданнями, які визначає 

студентам викладач. 

Модуль ІІ. (2 год. – практична робота). 

ІНДЗ – створення вчительського блогу засобами BLOGGER 

(https://www.blogger.com). 

https://www.blogger.com/
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Блог має бути авторським та відображати досвід роботи в початковій 

школі (цікаві розробки уроків, конкурси, свята, фото- відео- галерею та ін.). 

Структура блогу: 

1. Головна (або про себе) (фото вчителя, фото закладу, фото кабінету 

(за бажанням), сюжетні фото (під час проведення уроку, гуртка та ін.), 

кредо). 

2. Творчий портрет (автобіографія, хоббі, фото, відео (якщо є) як 

ілюстрація особистості вчителя). 

3. Методична скарбничка (опис досвіду з теми, над якою працює 

вчитель, у вигляді презентації, майстер-клас, який ілюструє роботу вчителя, 

відео з посиланням на YouTube, друковані праці (якщо є), фото і відео 

матеріали (якщо є) про методичну роботу вчителя). 

4. Відкритий урок (конспекти уроків, позакласних заходів, власні 

(розроблені вчителем) презентації до уроків, фото, відео, як ілюстрація 

текстової інформації, а також програмне та дидактичне забезпечення). 

5. На замітку (гіперпосилання на програми, документи, підручники, 

фільми, майстер-класи, віртуальні бібліотеки, блоги, сайти, форуми та ін. 

(все з Інтернет, що може використати вчитель у початковій школі). 

6. Для учнів та батьків (досягнення вчителя та його вихованців 

(дипломи, грамоти, конкурси, малюнки), майстер-класи (свої (відео) чужі – 

посилання з зазначенням автора) цікаві для дітей з огляду на специфіку 

предмету: календар (плани, розклади, конкурси, події), календарне 

планування, електронний журнал, журнал класного керівника (якщо є для 

батьків), домашнє завдання до уроків (за потребою), нотатки-побажання, 

зауваження, відгуки учнів та батьків). 

7. Форум (обговорення нагальних питань вчительської громади з фаху 

(запитання-відповіді) рубрики (приблизні) “де знайти?”, “як організувати?”, 

“Що нового?”). 

При оформленні блогу знайте, що надмірне використання кольорів 

розпорошує увагу і заважає адекватному сприйняттю (передбачено 
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використання не більше чотирьох кольорів на одній сторінці, але можливі 

відтінки одного), не розпорошуйте інформацію, дотримуйтесь принципу 

чіткості та лаконізму. Кнопки сторінок, виведені на головну мають бути 

одного кольору. 

Фото, ілюстрації, малюнки вміщуйте по суті, зважайте, що велика 

кількість тексту на сторінці не читається, дрібні зображення не 

сприймаються. Пам’ятайте про авторські права та відповідальність за їх 

порушення [238; 242]. 

Підсумкове тестування [Додаток Б. 7]. 

У навчальній дисципліні “Основи дистанційного навчання в початковій 

освіті” використовується рейтингова система оцінювання знань студентів. За 

виконання практичного завдання, проходження тесту та ІНДЗ студенти 

здобувають певну кількість балів. Максимальну кількість балів, яку студент 

може здобути за тему – 10, ІНДЗ – 25 та підсумкове тестування – 15. 

На основі вище поданого інтерактивного наповнення навчальної 

дисципліни та технологічної сторони Інформаційно-освітнього середовища 

УДПУ (див. http://dls.udpu.org.ua), яка є однією зі складових системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи (див. http://sno.udpu.org.ua), 

відповідно до Положення про атестацію електронного навчального курсу на 

рівні ВНЗ та МОН України [358] для учителів початкової школи створено 

електронний навчальний курс “Основи дистанційного навчання в початковій 

освіті” (рис. 2.11). 

Розглянемо більш докладно зміст електронного навчального курсу. 

1. Інформаційний етап. Мета – допомогти студентам адаптуватися до 

нового виду діяльності, визначитися із вибором профілю навчання, зайняти 

своє місце в навчальній групі. 

2. Орієнтовний етап. Перед початком навчання проводиться вступне 

заняття, метою якого є ознайомлення студентів з дистанційним курсом та 

системою неперервної освіти вчителів початкової школи. 

 

http://dls.udpu.org.ua/
http://sno.udpu.org.ua/дистанційне-навчання
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Рис. 2.11. Веб-сторінка електронного навчального курсу 

“Основи дистанційного навчання в початковій освіті” 
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Знайомство з курсом “Основи дистанційного навчання в початковій 

освіті” передбачає такі етапи: 

1) реєстрація на сайті системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи (див. http://sno.udpu.org.ua) та активація доступу до курсу 

адміністратором; 

2) вивчення особливостей роботи із електронним навчальним курсом; 

3) характеристика основних елементів інтерфейсу електронного 

навчального курсу; 

4) спілкування між учасниками освітньої діяльності в електронному 

навчальному курсі; 

5) модульний та підсумковий контроль в електронному навчальному 

курсі. 

Під час опрацювання електронного навчального курсу в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи студентам пропонуються такі 

види ресурсів: веб-сторінка, завдання-відповідь у вигляді файлу, робочий 

зошит, глосарій, семінар, вебінар, тест, форум, чат та ін. 

3. Навчальний етап. На цьому етапі студенти виконують такі види 

роботи: 

1) опрацьовують навчальні модулі (рис. 2.11); 

2) переглядають відеоролики та презентації до тем (рис. 2.12); 

 

Рис. 2.12. Вікно відеолекцій 

http://sno.udpu.org.ua/дистанційне-навчання
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3) виконують ІНДЗ (рис. 2.13). 

 

 

Рис. 2.13. Вікно Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
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Увесь теоретичний матеріал з кожної теми оформлений у вигляді веб-

ресурсів. При необхідності студенти можуть користуватися глосарієм 

дистанційного курсу та електронними версіями посібників. Лекційний 

матеріал у запланований час демонструється студентам засобами інтернет-

конференції (використовується в курсі інтегрований модуль BigBlueButton) в 

режимі онлайн (див. рис. 2.12). За необхідності він зберігається, що дозволяє 

його повторно переглянути. 

4. Модульний контроль. Мета цього етапу полягає у перевірці, 

контролі та оцінці отриманих знань, умінь із кожної теми. 

Модульний контроль має дві складові: контроль самостійного 

виконання практичних завдань та складання тестів. 

У першому випадку студенти завантажують на сторінку електронного 

навчального курсу виконані практичні роботи у вигляді файлів, викладач 

перевіряє ці роботи, оцінює та аналізує, після чого результати розсилає 

студентам на доопрацювання, якщо це необхідно (рис. 2.14). 
 

 

Рис. 2.14. Вікно Практична робота 
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Тестування здійснюється за всіма темами [Додатки Б. 1 – Б. 6]. Кожен 

студент, складаючи тести із будь-якої теми, має одну спробу та 8 хв. часу, по 

закінченні якого він бачить кількість правильних відповідей та набраних 

балів. 

В електронному навчальному курсі “Основи дистанційного навчання в 

початковій освіті” тести з кожної теми містять по 10 питань, розроблених у 

закритій формі (вибір однієї або кількох відповідей) та на відповідність 

(вибір порядку слідування відповідей) (рис. 2.15). 

 

 

Рис. 2.15. Вікно Тестування 

 

5. Підсумковий контроль [Додаток Б. 7]. Мета цього етапу полягає в 

перевірці, контролі та оцінці отриманих знань, умінь із навчальної 

дисципліни в цілому. Під час цього етапу студенти складають тести закритої 

форми, які складаються із 15 питань. Кількість спроб – одна. 

6. Підведення підсумків, аналіз та рефлексія. Цей етап поєднує два 

взаємодоповнюючі процеси: аналіз діяльності студентів викладачем та 

іншими студентами, рефлексія (аналіз власної діяльності) студентів. 
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Викладач підводить підсумок вивчення дистанційного курсу, аналізує 

діяльність студентів, виставляє підсумкові бали. 

Самоосвітня діяльність вчителів початкової школи спрямована на 

вивчення основних особливостей застосування технологій ДН у неперервній 

освіті, на цій основі для навчальної дисципліни “Основи дистанційного 

навчання в початковій освіті” додатково розроблено методичні рекомендації 

“Основи організації дистанційного навчання у системі неперервної освіти” 

[275]. 

На нашу думку, навчальна дисципліна “Основи дистанційного 

навчання в початковій освіті” сприяє фундаменталізації освіти, розвитку 

системного мислення майбутніх фахівців, вивченню теоретичних, 

методологічних та практичних проблем формування, функціонування та 

розвитку системи неперервної освіти, забезпечує формування готовності 

майбутніх учителів початкової школи до здійснення ДН у системі 

неперервної освіти.  

Перспективи подальших досліджень вимагають апробації навчальної 

дисципліни “Основи дистанційного навчання в початковій освіті” з 

майбутніми вчителями початкової школи на всіх формах організації 

навчально-виховного процесу педагогічного ВНЗ із використанням сучасних 

технологій ДН. 

 

2.3. Сутність педагогічної технології дистанційного навчання як 

результат наукового дискурсу 

 

Сучасні умови ефективної реалізації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи вимагають розробки наукомістких технологій, які 

забезпечать передачу інформації не на рівні інтуїції, минулого досвіду, а на 

міцній основі сучасних наукових даних, технологізації та інформатизації 

освітнього простору. 
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Використання педагогічної технології ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи – це головний ресурс, що дозволяє підвищити 

ефективність її управління. 

Педагогічний потенціал ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи полягає, насамперед, у технологіях, засобах, формах та 

методах ДН. 

Для виділення ознак педагогічної технологій ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи спочатку звернемося до понять 

“технологія” та “технологія навчання”. Тлумачний словник термінів 

понятійного апарату інформатизації навчання подає таке визначення: 

“технологія – це сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, 

властивостей, форми об’єкта (матеріального або інформаційного) в процесі 

виробництва (матеріального об’єкта) або в процесі продукування 

(інформаційного об’єкта), а також наука про способи дії на матеріал 

(матеріальний об’єкт) або на інформаційний продукт (інформаційний об’єкт) 

відповідними знаряддями виробництва матеріального об’єкта” [423]. 

На думку Н. В. Борисової, “технологія – це не просто комплекс 

апаратних та навчальних матеріалів, це спосіб організації, образ думок про 

матеріали, людей, установи, моделі і системи типу “людина-машина” [46, 

с. 103]. 

Однак технологічне тлумачення терміна “технологія” “не суперечить 

завданням педагогіки: опису, поясненню, прогнозуванню, проектуванню, 

педагогічних процесів” [196, с. 318]. 

Технологія – це жорстко фіксована послідовність дій і операцій, тобто 

певний алгоритм вирішення проблеми, що гарантує здобуття очікуваного 

результату [401, с. 29]. 

Отже, у своєму дослідженні терміном “технологія” позначаємо 

алгоритм (чітку послідовність) дій для досягнення поставленої мети. 

Аналіз наукових праць [110; 307] показав, що поняття “технологія 

навчання” не є новим у педагогіці. Поряд із ним використовують такі 
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терміни: “педагогічні технології”, “технології освіти”, “технології в освіті” і 

т. п. 

Поняття “педагогічна технологія” походить від поняття “технології” на 

основі використання ІКТ із запровадженням заздалегідь спроектованого 

навчально-виховного процесу [225, с. 2]. 

Вчені Б. М. Бім-Бад, М. М. Безруких та Л. С. Глєбова терміном 

“педагогічна технологія” позначають “сукупність засобів і методів 

відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання і виховання, які 

дозволяють успішно реалізовувати поставлені освітні цілі. Педагогічна 

технологія передбачає відповідне наукове проектування, при якому мета 

формується достатньо однозначно та зберігається можливість об’єктивних 

поетапних вимірювань і підсумкової оцінки досягнутих результатів” [339, 

с. 191]. 

М. Д. Ярмаченко у педагогічному словнику дає подібне визначення і 

зауважує, що педагогічна технологія – поняття, що взаємодіє з дидактичним 

завданням. Якщо дидактичне завдання виражає цілі навчання і виховання, то 

педагогічна технологія – шляхи і засоби їх досягнення. Педагогічна 

технологія – це способи діяльності (дидактичні процеси), умови діяльності 

(організаційні форми навчання) і засоби її здійснення (цілеспрямована 

підготовка вчителя-педагога до занять і наявність відповідних ІКТ). На думку 

вченого, у дидактичному аспекті проектування педагогічної технології – це 

розробка прикладних методик, що описують реалізацію педагогічної системи 

за її окремими елементами. Вибір педагогічної технології визначається 

особливостями дидактичного завдання [340, с. 359]. 

Т. С. Назарова педагогічну технологію трактує як галузь знань, що 

включає методи, засоби навчання і теорію їх використання для досягнення 

навчальної мети. На її думку, терміни “педагогічна технологія” та “освітня 

технологія” є синонімами. “Педагогічну технологію” вона інтерпретує як 

“тактику реалізації освітніх технологій”, а “дидактичні технології” – як 
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“часткові методики навчальних предметів”, тобто часткові методики 

педагогічної технології [291, с. 21]. 

За Д. В. Чернілевським, педагогічна технологія є інтегральною 

системою, яка включає впорядковану безліч операцій і дій, що забезпечують 

педагогічне цілевизначення, змістові, інформаційно-предметні та 

процесуальні аспекти, спрямовані на засвоєння систематизованих знань, 

набуття професійних вмінь і формування особистісних якостей учнів, що 

визначено метою навчання [443, с. 53]. 

На думку І. В. Нікішиної, поняття “педагогічна технологія” вживається 

на трьох ієрархічно супідрядних рівнях: загальнопедагогічному або 

загальнодидактичному рівні (цілісний освітній процес у певному 

навчальному закладі на певному ступені навчання); конкретнометодичному 

рівні (“окрема методика”); локальному (модульному) рівні (окремих частин 

навчально-виховного процесу) [299, с. 15–16]. 

С. О. Сисоєва нараховує більше 300 підходів до визначення поняття 

“педагогічна технологія”: раціональний спосіб досягнення свідомо 

сформульованої освітньої (навчальної, виховної) мети; наука; педагогічна 

система; педагогічна діяльність; системно-діяльнісний підхід до освітнього 

процесу; мистецтво педагога; модель; засіб оптимізації та модернізації 

освітнього простору; процесуальний компонент освітнього процесу, 

інтегративний підхід в освіті тощо. Таке розмаїття думок зумовлено 

складністю та багатогранністю окресленої проблематики, адже досягнення 

педагогічних результатів залежить від чинників впливу, кожен із яких 

потребує спеціального дослідження [391, с. 128]. 

Ґрунтовний аналіз наукових джерел (І. М. Дичківська [124], 

Є. О. Єршова [132], М. М. Левшин [330], І. В. Нікішина [299], 

Є.С. Полат [303; 356] та ін.) показав, що дослідники характеризують поняття 

“педагогічна технологія” переважно як наукову категорію комплексно, з 

точки зору системного, синергетичного та діяльнісного підходів, зокрема як: 
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1) певну педагогічну категорію та як окрему систему конкретного 

дидактичного явища (системний підхід); 

2) певний алгоритм (тактику, стратегію) педагогічних дій, організацію 

педагогічної діяльності з метою досягнення поставлених дидактичних цілей, 

акцентуючи увагу на тому, що педагогічна технологія у зв’язку із суб’єктним 

чинником не може бути однозначно чітко запланованим та передбачуваним 

порядком дій (синергетичний підхід); 

3) комплексне ціле, яке складається з навчання і виховання, 

викладання та учіння, процесу навчання та змісту навчання. Підкреслюється 

наявність діяльнісного компонента – не просто алгоритму дій, а й умов їх 

реалізації (діяльнісний підхід). 

Проаналізувавши різні підходи до визначення поняття “педагогічна 

технологія” різними авторами, ми дотримуємося думки С. О. Сисоєвої та 

вважаємо, що однією з ознак педагогічної технології є можливість її 

відтворення. 

До структури педагогічної технології входять: змістова частина 

навчання, концептуальна основа, процесуальна частина – технологічний 

процес. 

Критерії технологічності. Будь-яка педагогічна технологія повинна 

відповідати основним методологічним вимогам: 

1. Концептуальність. Педагогічна технологія повинна бути визначена 

певною науковою концепцією, що включає філософське, психологічне та 

соціально-педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети. 

2. Системність. Педагогічна технологія повинна мати всі ознаки 

системи: логічність, взаємозв’язок всіх частин, цілісність. 

3. Керованість передбачає можливість діагностичного планування, 

проектування навчального процесу, поетапної діагностики, варіювання 

засобами та методами з метою корекції результатів. 
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4. Ефективність. Сучасні педагогічні технології повинні бути 

конкурентоспроможними, ефективними за результатами та доцільними за 

витратами, гарантувати досягнення навчальної мети. 

5. Відтворюваність передбачає застосування педагогічної технології 

в інших освітніх установах, іншими суб’єктами [391, с. 130]. 

Нині в освітньому процесі виявлено велику кількість сучасних 

педагогічних технологій. Дослідники в цій галузі частково узагальнили, 

класифікували та систематизували більшу частину, але проблема 

залишається актуальною. 

Нами було розглянуто різні класифікації та типи сучасних педагогічних 

технологій [431; 289; 339], але найбільш вдало, на нашу думку, зуміла 

класифікувати сучасні педагогічні технології Я. В. Вікулова [63] (рис. 2.16). 

Загальний аналіз наукових джерел показав, що серед вчених-педагогів 

у контексті підготовки майбутніх учителів, зокрема вчителів початкової 

школи, поряд із терміном “педагогічна технологія” вживається ще 

“технологія навчання”. 

Згідно з висновками ЮНЕСКО, технологія навчання – “системний 

підхід (метод) створення, застосування й визначення процесу навчання з 

урахуванням об’єктивних і суб’єктивних факторів” [399, с. 102]. 

О. І. Пометун розглядає “технологію навчання” як організацію 

“процесу навчання, що передбачає певну систему дій і взаємодій усіх, але, 

насамперед, активних елементів навчального процесу (його учасників)”, або 

ж – сукупність “способів (методів, прийомів, операцій) педагогічної 

взаємодії, послідовна реалізація яких створює умови для розвитку учасників 

педагогічного процесу і передбачає його певний результат”, де важливими є 

два аспекти: “технологія навчання детально описує систему дій не тільки 

вчителя, викладача, а й, насамперед, того, хто навчається, – …студента…; 

вона забезпечує, гарантує при коректному застосуванні досягнення 

визначених результатів” [364, с. 47]. 
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Рис. 2.16. Загальна класифікація сучасних педагогічних технологій 

(за Я. В. Вікуловою [63]) 

 

Правильний вибір та застосування сучасної педагогічної технології ДН 

є дуже важливим у неперервній освіті вчителів початкової школи. 
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Досить широко трактує термін “технологія навчання” Е. С. Рапацевич у 

“Сучасному словнику з педагогіки”. На його думку, “Технологія навчання – 

сукупність форм, методів, прийомів та засобів передачі соціального досвіду, 

а також технічне оснащення цього процесу. Технологія навчання 

(педагогічна технологія) в сучасному розумінні – це напрям у дидактиці, 

галузь наукових досліджень із виявлення принципів і розробки оптимальних 

навчаючих систем, конструювання відтворюваних дидактичних процесів із 

раніше заданими характеристиками” [335, с. 787]. 

Отже, поняття “технологія навчання” та “педагогічна технологія”, 

подані названими дослідниками, ідентичні за змістом, адже ключовими 

ознаками є системність у плануванні та реалізації всіх складових процесу 

навчання. 

Поняття “технологія освіти” утворилося наприкінці 60-х р. ХХ ст., 

коли у зарубіжній педагогіці з’явилося два напрями тлумачення терміна 

“технологія”: перший – технологія в освіті, тобто застосування технічних 

засобів та засобів програмованого навчання; другий – технологія освіти 

(педагогічна технологія, технологія навчання) як сукупність засобів 

упровадження позитивних результатів педагогічної діяльності, засіб 

підвищення ефективності навчального процесу [24, с. 244]. 

В. В. Воронов порівнює технологію і творчість на прикладі 

виробництва: імпровізація як вияв творчості на виробництві веде до 

порушення технології та появи браку; а імпровізація у педагогічній практиці 

неминуча: у педагогіці немає точних технологій, бо суб’єкти педагогічного 

процесу – живі люди. Це вимагає корекції технологічних дій і поведінки 

суб’єктів процесу навчання при загальному дотриманні принципів, норм, 

правил, закладених у технології навчання [75, с. 171]. 

Різниця між технологією виробничою та технологією педагогічною 

виявляється у людському чиннику й ускладнює саму технологічність 

(алгоритмічність) педагогічних дій: набагато простіше спроектувати і 

передбачити можливі недоліки, перешкоди, проблеми, що виникають у 
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роботі з механізмами, однак неможливо змоделювати абсолютно всі дієві 

реакції суб’єктів освітньої діяльності. 

Отже, існує три основні підходи до визначення поняття “технологія 

освіти”: системний, при якому технологія розглядається як система; 

технологія як метод, засіб навчання; технологія як алгоритм, тобто певна 

послідовність дій. 

На думку О. І. Пометун, термін “технологія” все частіше 

використовують дослідники проблем організації процесу навчання, більш 

глибоко вивчаючи роль і функції учня (студента або взагалі того, хто 

навчається), а також його взаємодії з іншими учасниками процесу навчання” 

[363, с. 47]. Отже, у контексті технології освіти йдеться про управлінські 

освітні орієнтири, яким мають підпорядковуватися інші компоненти освіти, 

насамперед, педагогічна технологія як складник ширшого поняття – 

технології освіти. 

Н. В. Борисова [46, с. 103] виділяє такі ознаки освітніх технологій: 

 детальний опис освітньої мети; 

 поетапне проектування способів досягнення заданих результатів; 

 системне застосування психолого-педагогічних і технічних засобів 

представлення, сприйняття, переробки навчальної та соціокультурної 

інформації; 

 системне використання зворотного зв’язку з метою коригування та 

оцінки ефективності освітнього процесу; 

 гарантованість досягнутих результатів; 

 відтворюваність процесу незалежно від майстерності педагога; 

 оптимальність витрачених ресурсів та зусиль. 

Аналіз наукових праць [101; 336] показав, що сутність поняття 

“технологія освіти” як педагогічної категорії – загального поняття – 

реалізується через конкретніші: “педагогічна технологія” та “технологія 

навчання”. За ієрархією ці категорії можна розташувати у такому порядку 
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(від найбільшого до найменшого): технологія освіти → педагогічна 

технологія → технологія навчання. 

Перед тим як встановити загальні ознаки педагогічної технології ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи, спочатку визначимо 

сутність понять “освітні дистанційні технології” та “технології дистанційного 

навчання”. 

Освітні дистанційні технології розкривають загальну стратегію 

розвитку єдиного освітнього середовища. Головна їхня функція – 

прогностична, один із видів діяльності – проектний, пов’язаний із 

плануванням загальних цілей та результатів, основних етапів, засобів і 

організаційних форм освітнього процесу, направлених на підготовку 

висококваліфікованих фахівців. Критерії освітніх дистанційних технологій 

зазвичай відображено в концепціях розвитку освіти. 

Через педагогічні технології ДН реалізується навчально-виховний 

процес не залежно від навчальної дисципліни. Ми розглядаємо педагогічні 

технології ДН в двох формах: 

 діяльність в системі неперервної освіти вчителів початкової школи, 

побудована на відповідних завданнях; 

 діяльність учителів початкової школи, побудована відповідно до 

системи неперервної освіти. 

Отже, відповідно до Положення про дистанційне навчання [359] 

вважаємо, що “технології дистанційного навчання – комплекс освітніх 

технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-

комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного 

навчання у навчальних закладах та наукових установах”. 

У дослідженнях [130; 160; 313; 393; 441 та ін.], присвячених організації 

ДН, найчастіше виділяють такі види педагогічної технології ДН, як: 

1. Кейс-технологія дістала свою назву завдяки комплекту засобів 

навчання, розміщеному в кейсі, який надається студентові з моменту його 

зарахування на навчання. Комплект зазвичай містить: методичні 
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рекомендації, спеціально розроблені навчальні посібники, довідники, аудіо- 

й відеоресурси, розміщені на різних носіях інформації та ін. Дидактичне 

забезпечення високої якості є достатнім для самостійної роботи з 

конкретного курсу. З кейс-технології ДН у більшості випадків 

розпочинається етап входження ВНЗ у систему дистанційної освіти. 

2. TV-технологія ДН передбачає застосування в навчальному процесі 

різних систем телебачення (аналогового, кабельного, супутникового тощо) та 

спеціальних освітніх програм. У 70-х роках минулого століття була 

телевізійна ейфорія. На цей засіб передачі інформації покладали великі надії 

в усіх галузях життя, зокрема в освіті, проте вже в 90-ті роки ХХ ст. стало 

зрозумілим, що сподівання не справдилися через відсутність особистісної 

орієнтації змісту навчання, жорстку регламентацію часу передач, відсутність 

якісного зворотного зв’язку, високу вартість ефірного часу та освітніх 

програм тощо. Все це ставить під сумнів доцільність застосування TV-

технології ДН у “чистому” вигляді. 

3. Мережева технологія ДН сьогодні є педагогічною технологією 

високого класу та рівня. Її основними принципами є застосування в навчанні 

телекомунікаційних мереж, зокрема Інтернету, найсучасніших 

інформаційних технологій подання, відображення, корекції, оновлення та 

зберігання навчальної інформації. Мережева технологія ДН – це основна 

педагогічна технологія освіти ХХІ століття. Вона має великі потенційні 

можливості, але її реальне впровадження в навчання вимагає значних 

організаційних зусиль, відповідних інтелектуальних ресурсів, матеріально-

технічного та фінансового забезпечення. 

4. Змішана технологія ДН передбачає обґрунтоване органічне 

поєднання елементів різних технологій в єдине ціле. Застосування в навчанні 

змішаних технологій можна розглядати як етап переходу від технології 

нижчого рівня до вищого. Поступово насичуючи кейс-технологію 

елементами Інтернет, ми її розвиваємо. 
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Найбільш перспективне застосування педагогічних технологій ДН 

пов’язано із розвитком ІКТ, застосуванням мультимедії при створенні 

програмно-методичного забезпечення та інтерактивної мережевої взаємодії 

(відео-конференції, форуми, вебінари та ін.). 

Виділимо декілька періодів розвитку ІКТ при ДН: 

1. Автоматизовані комп’ютерні технології навчання. Назва цієї 

технології застаріла, але вона поклала початок подальшому активному 

застосуванню комп’ютера в навчанні. Цей термін з’явився в період пошуків 

різноманітних підходів, алгоритмів навчання, розробки комп’ютерних 

навчальних та контролюючих програм. Поява персональних ЕОМ – 

комп’ютерів значно сприяла становленню та розвитку комп’ютерних 

технологій навчання. 

2. Мультимедійні технології навчання. Розширення функціональних 

можливостей комп’ютера, дозволило застосовувати різноманітні середовища 

для підготовки інформаційного та навчального матеріалу. З’явився новий 

термін – “мультимедійні технології навчання”. 

3. Мережеві комп’ютерні технології навчання. Особливістю сучасної 

неперервної освіти є розвиток засобів доставки інформації, можливість 

роботи в інтерактивному режимі, комплексне застосування різноманітних 

взаємодоповнюючих педагогічних технологій. Розвиток мережевих 

комп’ютерних технологій навчання дав новий поштовх для розвитку 

технологій ДН. З’явився термін “інтернет-навчання”. 

Отже, в основі виділених технологій навчання є комп’ютер, його 

розвиваючі з часом функціональні можливості в передачі та відтворенні 

інформації на великі відстані. 

Мережеві комп’ютерні технології навчання дозволяють принципово 

змінити ставлення вчителів початкової школи до здобуття освіти, 

необхідності безперервного підвищення свого освітнього рівня протягом 

усього життя. В цьому основний зміст нашої технології ДН. 
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Функціональні властивості сучасних комп’ютерних технологій 

дозволяють при ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

реалізувати такі можливості: 

 пошук, збереження, передача, аналіз та застосування навчальної 

інформації на практиці; 

 забезпечення неперервної освіти; 

 розвиток особистісно орієнтованого, додаткового та 

випереджаючого навчання; 

 розширення та удосконалення навчально-методичного 

забезпечення; 

 удосконалення програмного забезпечення; 

 підвищення активності суб’єктів; 

 індивідуальної траєкторії навчання; 

 розвитку самостійної пізнавальної діяльності; 

 підвищення мотивації; 

 незалежності освітнього процесу від місця та часу перебування; 

 створення єдиного інформаційного освітнього середовища. 

Основою педагогічної технології ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи є цілеспрямована, контролююча, інтенсивна 

самостійна робота. Визначними індивідуальними якостями вчителя 

початкової школи, який використовує педагогічні технології ДН, мають бути 

самоповага, цілеспрямованість, здатність до самоконтролю та самостійна 

пізнавальна діяльність. 

Основні положення педагогічної технології ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи можна визначити так: 

 соціально-психологічна потреба самостійного засвоєння та 

застосування знань повинна стати потребою сучасного вчителя початкової 

школи для підвищення його освітнього рівня; 
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 організація самостійної пізнавальної діяльності вчителів початкової 

школи повинна передбачати використання сучасних технологій навчання, що 

стимулюють їхній інтелектуальний розвиток; 

 система самоконтролю засвоєння знань та способів пізнавальної 

діяльності повинна супроводжуватися зовнішніми різноманітними формами 

контролю; 

 система повинна передбачати не тільки індивідуальні форми 

навчання, а й групові в режимі різних конференцій для спілкування із 

іншими учасниками освітнього процесу. 

За допомогою педагогічної технології ДН реалізується система 

неперервної освіти вчителів початкової школи. Технологія ДН повинна бути 

орієнтована на принцип науковості, на організацію навчального процесу з 

урахуванням емпіричних інновацій викладачів-тьюторів та направлена на 

досягнення високих результатів учителів початкової школи. Вона керує 

неперервною освітою та має в собі два взаємопов’язані процеси: організацію 

та контроль. Кожна складова педагогічної технології ДН навчання займає 

відповідне місце в системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Отже, у нашому дослідженні педагогічна технологія ДН – це 

найважливіший елемент механізму управління системою неперервної освіти 

вчителів початкової школи, який розкривається через комплекс освітніх 

технологій включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-

комунікаційні, що реалізуються у системі ДН: 

 система ДН має певну ступінь складності та належить до складних 

комп’ютерних систем; 

 система ДН має свою структуру та закономірності функціонування; 

 суб’єкти управління освітнім процесом (викладачі, адміністрація, 

об’єкти управління (вчителі початкової школи)) здатні формалізувати 

реальні процеси, представити їх у вигляді процедур та операцій, створити 
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інноваційне середовище для відтворення і забезпечити необхідний рівень 

управління освітнім процесом. 

Ознаки технологізації, які відрізняють сучасну систему ДН для 

неперервної освіти вчителів початкової школи від інших, такі: 

 розмежування, розподіл, розчленування процесу на етапи, процеси, 

операції; 

 координація та поетапність дій, спрямованих на отримання 

прогнозованого результату; 

 однозначність виконання завдань та операцій. 

У мережевих технологіях навчання всі ці ознаки чіткі. Наприклад, етап 

надходження в освітню установу ДН включає в себе: ознайомлення з 

параметрами та характеристиками освітнього закладу, вибір спеціальності, 

оформлення документів, оплата навчання. Етап навчання складається із 

отримання доступу до навчально-методичної літератури, відображеної на 

сервері, її вивчення, консультації електронною поштою, контрольні заходи. 

Розробка педагогічної технології ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи складається із кількох етапів: 

1. Теоретичний етап – визначення мети, об’єкта технологізації, поділ 

освітнього процесу на складові та виявлення взаємозв’язків. 

2. Методичний етап – визначення методів, засобів та форм навчання. 

3. Практичний етап – організація практичної діяльності та реалізації 

технології ДН. Технології ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи втілюються на практиці в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини (http://sno.udpu.org.ua). 

При проектуванні педагогічної технології ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи необхідно враховувати варіативно-

змістовий алгоритм взаємодії суб’єктів освітньої діяльності. Для 

педагогічного результату технологічного процесу велике значення має 

розробка навчально-методичних посібників, ступінь підготовки тьюторів, 

загальний розвиток кожного суб’єкта освітньої діяльності (особливо умінням 
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використовувати засоби інформаційних технологій) та матеріально-технічна 

база ВНЗ, який організовує неперервну освіту вчителів початкової школи. 

Наукове обґрунтування досвіду технологізації ДН в освітньому процесі 

дозволяє нам виділити ознаки педагогічної технології ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи: 

1. Цілісність. Педагогічна технологія ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи повинна представляти в інтегрованому вигляді 

систему цілей, методів, засобів, форм, умов навчання, забезпечуючи тим 

самим реальне функціонування та розвиток системи ДН. Система ДН має 

підсистеми: нормативно-правову, фінансово-економічну, маркетингову, 

матеріально-технічну та безпеки. 

2. Відтворюваність. Сучасна педагогічна технологія ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи повинна бути реалізованою в 

умовах ВНЗ при необхідному та достатньому мінімумі матеріальних засобів, 

людських ресурсів і часу; тиражованою, тобто її можна відтворити та досягти 

заданих результатів навчання студентів різних ВНЗ. 

3. Адаптивність. Пристосування педагогічної технології ДН до 

пізнавальних особливостей вчителів початкової школи. У системі ДН ця 

вимога розширюється до адаптації освітнього процесу, умов місця 

проживання та життєдіяльності, фінансовим можливостям та фізіологічним 

властивостям організму. Простіше кажучи, освітні послуги “йдуть” до 

людини, а не навпаки. 

4. Психологічна обґрунтованість. Зв’язок педагогічної технології із 

психологією. У системі ДН ця вимога набуває особливого значення через 

самостійність (ізольованість) пізнавальної діяльності та використання 

сучасних інформаційних технологій навчання. Ця обставина може мати 

негативні психофізіологічні наслідки для слухача. 

5. Економічна доцільність набуває першочергового значення в 

нинішніх умовах недостатнього фінансування в освітній сфері. 
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6. Науковість. Опора на останні досягнення педагогічної науки та 

експериментальна перевірка сучасних нововведень, результати досліджень 

суміжних із дидактикою галузей знань. 

7. Гнучкість. Забезпечує можливість оперативного та безперервного 

оновлення змісту ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи, модернізації курсів і дидактичних матеріалів до них. Реалізація цієї 

вимоги здійснюється у системі ДН. 

8. Контрольованість. Забезпечує оцінювання результатів реалізації 

педагогічної технології ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи на всіх етапах її застосування та здійснює оперативне коригування. У 

системі ДН до цього додається необхідність ідентифікації суб’єктів освітньої 

діяльності. 

Проте поставленим завданням найбільш відповідає трактовка 

педагогічної технології ДН як цілісної сукупності трьох взаємопов’язаних 

компонентів: концептуального, змістово-процесуального і професійного. 

1. Концептуальний утверджує творчий характер відповідної 

технології, відображаючи “ідеологію” її побудови і реалізації в контекстах 

професійно-педагогічної творчості і творчого саморозвитку вчителя 

початкової школи на засадах ІКТ. 

2. Змістово-процесуальний передусім передбачає наявність такого 

змісту професійно-культурного розвитку педагога засобами ДН, який є 

адекватним цілям неперервного фахового поступу впродовж життя. Цей 

компонент зумовлює проектування й реалізацію інноваційних форм 

(вебінарів, особистісно-розвивальних навчальних чатів, електронних 

форумів, телеесе та ін.) дистанційного навчального процесу, його методів 

(відеолекції, відеобесіди, відеопроблемний метод навчання, інтернет-

олімпіади, інтернет-конференції, інтернет-консультації та ін.). 

3. Професійний – корелюється з досягненням найвищого рівня 

професійної майстерності вчителя початкової школи, сформованості в нього 

значущих для професійного розвитку засобами ДН педагогічних здібностей і 
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педагогічної техніки, здатності до самоорганізації професійної самоосвіти і 

самовиховання. 

Така педагогічна технологія ДН орієнтує вчителів початкової школи не 

на засвоєння готових науково-теоретичних положень та конкретно-

прикладних рекомендацій, а на творчо-пошукову діяльність, здобування 

нових знань, моделювання процесів, явищ, проектування своєї професійної 

діяльності. 

 

2.4. Технологічні засоби організації дистанційного навчання у 

неперервному освітньому просторі 

 

Сучасна система ДН повинна відповідати організаційно-технічним 

потребам: підтримувати роботу програмного забезпечення в будь-якій 

мережі, на будь-якій платформі, мати Internet-сумісний інтерфейс та 

зберігати дані у стандартизованому форматі збереження навчальної 

інформації [32]. 

Науковці (Г. М. Кравцов та В. В. Одинцов) класифікували вимоги до 

систем ДН у: програмно-технологічні, функціональні, модульні, параметрові, 

експлуатаційні та програмної документації [194]. 

Технологічні вимоги зводяться до інтеграції, тобто до створення 

програмного середовища, яке забезпечує взаємопов’язане й узгоджене 

вирішення різних завдань навчального процесу: 

 обробка, зберігання та оновлення інформації; 

 доступ користувачам до інформації; 

 авторизований доступ до інформації та реалізація багаторівневої 

системи інформаційної безпеки; 

 адміністрування системи; 

 ефективне та швидке створення користувачами інформаційних 

ресурсів. 
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При цьому системою ДН можна організувати ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи, а саме: 

 забезпечити доступ до інтерактивних комплексів за допомогою 

мережі Internet; 

 розповсюджувати (пересилати) навчальний матеріал; 

 надавати персоніфіковані інтерактивні навчальні курси; 

 тестувати; 

 організовувати групову роботу у мережі; 

 нагромаджувати в базі даних навчальні інформаційні ресурси 

(підручники, курси, тести і т. ін.) в форматі IMS, здійснювати їх імпорт та 

експорт; 

 повідомляти користувачів про хід та результати навчання; 

 організовувати ДН згідно з навчальними планами; 

 відтворювати структуру віртуального навчального закладу 

(адміністратори, тьютори, студенти). 

Система ДН повинна створювати, використовувати та зберігати 

інформацію у XML форматі, що відповідає стандарту IMS [486] та має такі 

переваги: 

 структурування: XML-документи  контейнери, в яких можуть бути 

інші документи з довільною ієрархією; 

 можливості перевірки: будь-який XML-документ може містити опис 

своєї граматики, яку вивчає спеціальний додаток-аналізатор; 

 транспортабельність: XML може бути форматом обміну даними між 

різними платформами, що робить систему сумісною на синтаксичному рівні; 

 різні види відображення даних: після передачі даних на машину 

користувача XML дозволяє відобразити дані різними способами. 

Розкриємо основні наукові, технічні та економічні вимоги до систем 

ДН: 
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 інсталюється в сучасних операційних системах (Windows Server, 

Unix, Linux, MacOS); 

 документи зберігаються в базі даних (Microsoft SQL Server, Oracle, 

MySQL) у форматах XML, HTML, документах Microsoft Office та в ін.; 

 використовується архітектура Клієнт-Сервер; 

 експлуатується на сервері для роботи в локальній або глобальній 

мережі. 

Система ДН повністю забезпечує адміністрування, авторизацію 

користувачів, створення авторських дистанційних навчальних модулів, 

тестів, груп для ДН, керує навчальним процесом, проведенням модульного та 

підсумкового контролю, збереженням і статистичною обробкою результатів 

контролю та гарантує надійну систему безпеки. 

Система ДН має бути розроблена за об’єктно-орієнтованою 

технологією проектування і складатися з окремих програмних продуктів та 

модулів: 

1) база даних SQL Server  забезпечує збереження даних про 

користувачів, групи, авторські лекції, лабораторні роботи та тести, 

результати тестування, а також всі інші необхідні документи системи; 

2) система авторизації та безпеки  забезпечує реєстрацію 

користувачів, надання їм прав доступу до ресурсів системи, які надають 

права адміністратора, тьютора та студента, захист даних системи від 

несанкціонованого доступу; 

3) система управління процесом ДН  забезпечує формування груп 

для ДН, створення навчальних модулів із використанням бібліотеки 

авторських навчальних матеріалів, проведення навчання у групі, збереження 

результатів навчання кожного студента; 

4) спеціалізований мультимедійний редактор розробки авторських 

лекцій, лабораторних робіт та тестів  забезпечує створення за 
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міжнародними стандартами IMS, SCORM авторських навчальних модулів, 

які складаються з гіпертексту, графічної, відео- та аудіо інформації, анімації; 

5) бібліотека навчальних документів  забезпечує збереження 

авторських навчальних матеріалів у базі даних, збереження інформації про 

автора, використання їх у групах, захист їх від несанкціонованого доступу; 

6) система автоматизації перевірки тестів  забезпечує оцінювання 

відповідей учня на кожне питання тесту, збереження результатів 

проходження тестів, укладання рейтингу кожного учня, статистичну обробку 

результатів тестування у групі у вигляді рейтингових таблиць та графічних 

діаграм. 

Систему ДН супроводжують такі документи: 

1. Настанова з інсталяції системи ДН (електронний документ); 

2. Настанова адміністратора системи ДН (електронний документ). 

Параметри системи ДН мають відповідати вимогам міжнародних 

стандартів IMS, SCORM для системи ДН, зокрема для профільних 

дистанційних курсів навчання [491]. 

Система ДН повинна мати інструментальну платформу та 

підтримувати україномовний інтерфейс. 

Особливості системи ДН: 

 підтримка стандартного програмного забезпечення користувачем 

(веб-браузер); 

 наявність засобів авторизації доступу та багаторівневої системи 

безпеки; 

 наявність засобів створення навчальних матеріалів, тестів, груп 

студентів для навчання, адміністрування та управління процесом навчання; 

 наявність засобів підтримки через спеціалізований сайт її 

розробника. 

У системі ДН передбачений захист від некоректних дій користувача, 

зокрема передбачено запити підтвердження виконання тих команд, які 
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можуть привести до значних втрат часу або до втрати інформації. 

Система ДН повинна бути надійною, забезпечувати якісну роботу під 

обраною операційною системою. 

Зміст запропонованих вимог до системи ДН можуть бути використані в 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Для ефективної реалізації ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи важливими є такі базові компоненти: якісна мережева 

інфраструктура, сучасні відповідні завдання організації змісту навчального 

курсу, апаратно-програмні платформи та система управління навчальним 

процесом. 

ДН крім змістовної частини, повинне обов’язково включати 

організаційний компонент. Ці функції реалізують системи управління 

електронним навчанням, які слугують платформою для системи ДН. 

Урахувати наявні технологічні нюанси та можливості сучасних 

платформ допомогла поява таких стандартів, як E-Learning Framework, IMS 

Abstract Framework і Open Knowledge Initiative, які визначили перші кроки на 

шляху до створення сучасних платформ для системи ДН [387]. 

Традиційні платформи електронного навчання або системи управління 

навчанням (англ.: Learning Manager System, LMS – Системи Управління 

Навчанням) є оболонками для створення навчальних курсів та керування 

ними. Вони пропонують пакети інструментальних засобів, які підтримують 

створення онлайн курсів, їх обслуговування та подавання, засоби реєстрації 

слухачів і управління роботою з ними, адміністрування процесу навчання та 

генерування звітів про навчальні досягнення слухачів. 

В усьому різноманітті засобів організації електронного навчання 

можна виділити такі групи: 

1. Авторські програмні продукти (Authoring Packages) 

2. Системи управління навчанням (Learning Management Systems – 

LMS) 

3. Системи управління контентом (Content Management Systems – 
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CMS) 

4. Системи управління навчальним контентом (Learning Content 

Management Systems – LCMS). 

1. Авторські програмні продукти є найчастіше деякими локальними 

розробками, спрямованими на вивчення окремих предметів або розділів 

дисциплін. Викладач, використовуючи яку-небудь технологію (HTML, 

PowerPoint, TrainerSoft, Lectura) або просто створюючи електронний 

документ, розробляє учбовий контент. 

Недоліком таких продуктів є неможливість відстежувати і 

контролювати в часі процес навчання та успішність великої кількості 

студентів. Як правило, вони розроблені для створення уроків з негайним 

зворотним зв’язком зі студентом, а не для зберігання інформації про учбовий 

процес за тривалий час. Такі розробки є незамінним засобом для активізації 

та інтенсифікації подачі навчального матеріалу під час аудиторних занять, а 

також для самостійної роботи студентів. З іншого боку, відсутність 

зворотного зв’язку студентів та викладача сильно знижує ефективність їх 

використання. 

Розробка подібних курсів в основному ведеться викладачами-

ентузіастами та носить не систематичний характер. 

2. Системи управління навчанням зазвичай призначені для контролю 

великого числа студентів. Деякі з них орієнтовані на використання в 

навчальних закладах (наприклад, Blackboard, Moodle або WebCT), інші – на 

корпоративне навчання (Docent, Saba, Aspen). Їх загальною особливістю є те, 

що вони дозволяють відслідковувати за навчанням користувачів, зберігати їх 

характеристики, підраховувати кількість заходів на певні розділи сайту, а 

також визначати час, витрачений студентом на проходження певної частини 

курсу. Ці системи дозволяють користувачам реєструватися для проходження 

курсу. Зареєстрованим користувачам автоматично висилається різного роду 

інформація про поточні події і необхідну звітність. Студенти можуть бути 

організовані в групи. Крім того, тут присутня можливість перевірки знань та 
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он-лайн спілкування. 

3. Системи управління контентом представляють можливості 

розміщення електронних навчальних матеріалів у різних форматах та 

маніпулювання ними. Зазвичай така система включає інтерфейс з базою 

даних, що акумулює освітній контент, з можливістю пошуку за ключовими 

словами. Системи управління контентом особливо ефективні в тих випадках, 

коли над створенням курсів працює велике число викладачів, яким необхідно 

використовувати одні і ті ж фрагменти навчальних матеріалів в різних 

курсах. 

4. Системи управління навчальним контентом поєднують в собі 

можливості двох попередніх і є нині найбільш перспективними в плані 

організації електронного навчання. Поєднання управління великим потоком 

студентів, можливостей швидкої розробки курсів та наявність додаткових 

модулів дозволяє системам управління навчанням та учбовим контентом 

вирішувати завдання організації навчання у великих освітніх структурах. 

Велике значення для організації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи відіграє вибір електронного навчального 

середовища, що забезпечує організацію навчального процесу. До основних 

критеріями вибору системи управління навчанням та системи управління 

учбовим контентом можна віднести такі: 

1. Функціональність. Означає наявність в системі набору функцій 

різного рівня, таких як форуми, чати, аналіз активності студентів, управління 

курсами та слухачами а також інші. 

2. Надійність. Цей параметр характеризує зручність адміністрування 

таї простоту оновлення контенту на базі існуючих шаблонів. Зручність 

управління і захист від зовнішніх дій істотно впливають на відношення 

користувачів до системи та ефективності її використання. 

3. Стабільність. Означає ступінь стійкості роботи системи по 

відношенню до різних режимів роботи та ступеня активності користувачів. 

4. Вартість. Складається з вартості самої системи а також зі витрат на 
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її впровадження, розробку курсів та супровід. 

5. Наявність або відсутність обмежень по кількості ліцензій на 

слухачів (студентів). 

6. Наявність засобів розробки контенту. Вбудований редактор 

учбового контенту не лише полегшує розробку курсів, але і дозволяє 

інтегрувати в єдиному представленні освітні матеріали різного призначення. 

7. Підтримка SCORM. Стандарт SCORM є міжнародною основою 

обміну електронними курсами, відсутність в системі його підтримки знижує 

мобільність і не дозволяє створювати переносимі курси. 

8. Система перевірки знань. Дозволяє в режимі онлайн оцінити знання 

студентів. Зазвичай така система включає тести, завдання і контроль 

активності студентів на форумах. 

9. Зручність використання. При виборі нової системи необхідно 

забезпечити зручність її використання. Це важливий параметр, оскільки 

потенційні учні ніколи не стануть використовувати технологію, яка створює 

труднощі при навігації. Технологія навчання має бути інтуїтивно зрозумілою. 

У учбовому курсі повинно бути просто знайти меню допомоги, повинно бути 

легко переходити від одного розділу до іншого і спілкуватися з інструктором. 

10. Модульність. У сучасних системах ДН курс може бути набором 

мікромодулів або блоків учбового матеріалу, які можуть бути використані в 

інших курсах. 

11. Забезпечення доступу. Студенти не повинні мати перешкод для 

доступу до учбової програми, пов’язаних їх розташуванням в часі та 

просторі, а також з можливими чинниками, що обмежують можливості 

студентів (обмежені функції організму, ослаблений зір). Також, 

використання технологій “майбутнього”, які підтримуються обмеженим 

колом програмного забезпечення, суттєво знижує коло потенційних 

користувачів. 

Сьогодні основними організаціями, що ведуть розробки по напрямах 

інформатизації освіти та розвитку галузевих стандартів, є: ADL, AICC, ALIC, 
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ARIADNE, CEN/ISSS, EdNA, DCMI, DCMI, GEM, IEEE, IMS, ISO, 

PROMETEUS. Діяльність цих організацій спрямована на: 

 створення концептуальної моделі стандартизації в системі відкритої 

освіти (IEEE); розробку архітектури технологічних систем в утворенні AICC, 

IMS, ISO/IEC JTC1 SC36; 

 розробку внутрішніх стандартів і специфікацій для корпоративного 

навчання та перепідготовки персоналу компаній (AICC); 

 вирішення завдань в галузі телематики та мультимедіа в освіті для 

Європейської Спільноти (ARIADNE, PROMETEUS); формування 

навчального контенту для учбових закладів, орієнтованих на інтернет-

навчання (проект SCORM) і так далі. 

Найбільшою міжнародною асоціацією, що нині активно розвивається є 

консорціум IMS Global Learning Consortium. Діяльність консорціуму 

спрямована на розробку системи базових стандартів, що описують вимоги до 

елементів учбового процесу в середовищі нових освітніх технологій. Безліч 

створюваних специфікацій консорціуму включає: 

 стандартизація форматів, зберігання та пошук учбової інформації; 

 стандартизація принципів побудови систем управління навчанням; 

 стандартизація форматів обміну даних; 

 стандартизація інформації про учасників учбового процесу; 

 стандартизація елементів освітнього контенту учбових матеріалів; 

 стандартизація форматів і принципів розробки учбових матеріалів. 

Основним недоліком існуючих систем організації навчання є те, що в 

системах різних виробників деякі функції (наприклад, відстежування дій 

користувачів, обробка інформації про користувача, підготовка звітів про 

результати і так далі), здійснюються по-різному. Це призводить до 

збільшення собівартості навчальних матеріалів. Пояснюється це декількома 

причинами. 

По-перше, розробникам навчальних матеріалів доводиться створювати 
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окремі прикладні програми для різних систем організації навчання – для 

того, щоб навчальні матеріали, що розробляються ними, могли успішно 

використовуватися на різних платформах. 

По-друге, автори систем організації навчання часто бувають вимушені 

вкладати гроші в розробку власних засобів авторизації навчальних 

матеріалів. 

Нарешті, розробники, як правило, не мають можливості розподіляти 

витрати на розробку між користувачами і, крім того, вони обмежують збут 

своєї продукції споживачам, що зупинили свій вибір на якихось конкретних 

серіях їх виробів. 

Стандарти, що розробляються Консорціумом глобального навчання 

IMS (IMS Global Learning Consortium), допомагають уникнути цих труднощів 

та сприяють впровадженню технології навчання, заснованої на 

функціональній сумісності. Деякі специфікації IMS отримали всесвітнє 

визнання та перетворилися на стандарти для учбових продуктів та послуг. 

Основні напрями розробки специфікацій IMS – метадані, упаковка змісту, 

сумісність питань та тестів, а також управління змістом. 

Стандарти для метаданих визначають мінімальний набір атрибутів, 

необхідний для організації, визначення місцезнаходження та оцінки 

навчальних об’єктів. Значущими атрибутами навчальних об’єктів є тип 

об’єкту, ім’я автора об’єкту, ім’я власника об’єкту, терміни поширення та 

формат об’єкту. В міру необхідності ці стандарти можуть також включати 

опис атрибутів педагогічного характеру – таких, як стиль викладання або 

взаємодії викладача з учнем, отримуваний рівень знань і рівень попередньої 

підготовки. 

Створена IMS інформаційна модель упаковки змісту описує структури 

даних, покликані забезпечити сумісність матеріалів, створених за допомогою 

Інтернету, з інструментальними засобами розробки змісту, системами 

організації навчання (Learning Management Systems – LMS) і так званими 

робочими середовищами, або оперативними засобами управління 
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виконанням програм (run – time environments). Модель ВУС IMS створена 

для визначення стандартного набору структур, які можна використовувати 

для обміну навчальними матеріалами. 

Специфікація сумісності питань і систем тестування IMS описує 

структури даних, що забезпечують сумісність питань і систем тестування, 

створених на основі використання Інтернету. Головна мета цієї специфікації 

– дати користувачам можливість імпортувати та експортувати матеріали з 

питаннями і тестами, а також забезпечити сумісність змісту навчальних 

програм з системами оцінки. 

Специфікація управління змістом, підготовлена IMS, встановлює 

стандартну процедуру обміну даними між компонентами змісту навчальних 

програм та робочими середовищами. 

В результаті скоординованих дій споживачів та постачальників була 

сформована комісія – aicc.org. AICC – Aviation Industry CBT Comission, що 

розробила однойменний стандарт. AICC – перший і найбільш поширений 

стандарт обміну учбовими матеріалами. Стандарт AICC був побудований на 

основі обміну текстових файлів та не повною мірою відбиває нові 

можливості технологій Інтернет. Для створення нового стандарту був 

організований консорціум, в число учасників якого увійшли Apple, IBM, 

Oracle, Sun Microsystems, Microsoft, University of California – Berkley і т. п. 

Консорціум був названий IMS Global Learning Consorium. 

Метадані навчального об’єкту (Learning Object Metadata). Сфера 

застосування опис навчальних ресурсів. Організація розробник – IEEE 

Computer Society Standards ActivityBoard and IEEE Learning Technology 

Standards Committee. Мета стандарту – полегшити пошук, розгляд і 

використання навчальних об’єктів учителями, інструкторами або 

автоматично процесами в ході виконання програм, а також полегшити 

спільне використання таких об’єктів шляхом створення каталогів та сховищ. 

Стандарт пропонує базову схему, яка може використовуватися для створення 

практичних розробок, наприклад, з метою автоматичного адаптивного 

http://aicc.org/
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призначення навчальних об’єктів тим або іншим агентам програмного 

забезпечення. Стандарт не визначає, яким способом повчальні системи 

представлятимуть або використовуватимуть метадані навчальних об’єктів. 

Рішенням IEEE P1484.12.1 модель даних LOM схвалена як стандарт 13 

червня 2002. Стандарт практично ідентичний версії документу D6.4. При 

цьому важливо підкреслити, що стандарт IEEE LOM 1484.12 є складеним. 

Інші частини (1484.12.2 – зв’язування з ISO 11404), 1484.12.3 (зв’язування з 

XML) і 1484.12.4 (зв’язування з RDF) доки на ранній стадії розгляду. 

Використовується в проектах: CUBER, EASEL, ITALES, OR – WORLD, 

TRIAL – SOLUTIONS, UNIVERSAL. 

Метадані навчального об’єкту (Learning ObjectMetadata, LOM) – 

складова частина ініціативи SCORM. Остання специфікація опублікована в 

липні 2002 року. Мета цього стандарту – полегшення пошуку, розгляду, 

оцінки та використання навчальних об’єктів для учнів, учителів або 

автоматичних програмних процесів. 

Визначаючи загальну концептуальну схему даних, цей стандарт 

забезпечує зв’язування навчальних об’єктів. А оскільки метадані мають 

високу міру семантичної переносимості, трансформації цих зв’язків 

протікатимуть без утруднень. 

1. Навчальні об’єкти описуються елементами даних, згрупованими в 

категорії. Базова схема LOM версії 1.0 визначає дев’ять таких категорій: 

2. Загальна категорія об’єднує інформацію про учбовий об’єкт в 

цілому. 

3. Категорія життєвого циклу групує елементи про історію та 

поточний стан навчального об’єкту та тих, хто впливав на нього в ході 

еволюції. 

4. Категорія мета-метаданих містить інформацію про метадані. 

5. Технічна категорія групує технічні вимоги та характеристики 

навчального об’єкту. 

6. Освітня категорія об’єднує освітні та педагогічні характеристики. 
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7. Категорія прав містить дані про інтелектуальну власність та умови 

використання. 

8. Категорія зв’язків (реляцій) визначає поняття, що визначають 

взаємозв’язки між даним та іншими навчальними об’єктами. 

9. Категорія анотації уявляє коментарі до навчального використання 

об’єкту та дані про творців цих коментарів. 

10. Класифікаційна категорія визначає місце цього об’єкту в просторі 

тієї або іншої класифікаційної схеми. 

Всі разом, ці категорії утворюють базову схему LOM. З використанням 

класифікаційної категорії можливі різні типи розширень цієї схеми. 

Категорії групують елементи даних. Модель даних LOM має ієрархічну 

структуру і включає як агрегати елементів даних, так і прості елементи даних 

(листя на ієрархічному дереві). У базовій схемі версії 1.0 тільки прості 

елементи мають індивідуальні значення, визначені шляхом асоціації з 

простором значень і типом даних. Агрегати індивідуальних значень не 

мають. 

Для кожного елементу даних базова схема визначає: 

 ім’я; 

 пояснення (explanation) – визначення елементу даних; 

 розмір (size) – число дозволених значень; 

 порядок (order) – якщо порядок значень є важливим; 

 приклад. 

Для простого елементу також визначені: 

1. Простір значення (value space) – набір дозволених значень, зазвичай 

у формі словника або посилання на інший стандарт. 

2. Тип даних (datatype) – значення, яке може бути LangString, 

DateTime, Duration, Vocabulary, CharacterString або Undefined. 

Усі елементи даних не є обов’язковими, що означає, що будь-які 

значення елементів даних, відповідні п. 6 базової схеми, вважатимуться 
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відповідними формату LOM. 

Детальний опис стандарту LOM приведений в документі Draft Standard 

for Learning ObjectMetadata (IEEE 1484.12.1-2002,15 July 2002, 

http://ltsc.ieee.org/wg 12/). 

Для визначення можливих варіантів упровадження програмного 

комплексу для ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

проаналізуємо найбільш популярні системи управління навчанням та 

системи управління учбовим контентом, які відповідають вище вказаним 

вимогам. 

Існує багато систем управління навчанням для організації ДН, 

відмінних за технічними можливостями, наявністю та рівнем складності 

різних функціональних компонентів, діапазоном використовування, ціною і 

ціновою політикою, вимогами до устаткування, серед яких комерційні 

продукти, наприклад: WebCT, BlackBoard, Прометей, eFront, Metacoon, 

SharePoint LMS, Віртуальний Університет тощо, та вільно поширювані: 

Moodle, Claroline тощо. Більш скромним є перелік платформ, що 

підтримують усі етапи педагогічного процесу, тоді як при виборі системи 

дидактичний аспект повинен бути вирішальним. 

Проаналізуємо їх детально. 

1. “Moodle” [142] (розробник: компанія MOODLE PTY, Австралія) (в 

перекладі з англ. – модульно-динамічне, об’єктно-орієнтоване середовище 

для навчання) – програмний комплекс для створення курсів ДН та web-

сайтів, який працює з відкритим кодом IMS та SCORM. 

“Moodle” може бути встановленим на будь-який комп’ютер, який 

підтримує PHP та роботу із СУБД MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server. 

Платформою керує адміністратор, який призначається під час 

інсталяції та містить такі елементи: динамічні теми інтерфейсу 

(налаштування кольорів, шрифтів, розташування елементів інтерфейсу 

тощо); велику кількість модулів для розширення функціональності; широкий 

http://ltsc.ieee.org/wg
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вибір мов у інтерфейсі (35 мов, у тому числі і українська); програмний код, 

доступний для редагування. 

Статистика показує, що сьогодні вже зареєстровано близько 130 web-

сайтів “Moodle”, 4 млн. користувачів та 350 тис. курсів ДН. Це підтверджує, 

що платформу успішно використовують у всьому світі, вона є зручною та 

сучасною і містить набір інструментів, що дозволяє її редагувати. 

2. “WebCT” [509] (розробник: університет штату Британська Колумбія, 

Канада) – клієнт-серверна e-learning платформа із підтримкою системи 

управління реляційними базами даних. У ній передбачено засоби розробки 

мережевих курсів, самотестування і тестування студентів. Але ця платформа 

має і ряд недоліків, а саме: відсутня можливість створення індивідуальних 

планів навчання (для користувача, групи користувачів), не передбачені 

результати навчання в електронній відомості та в особистій справі, не 

врахована організація та проведення web-конференцій, доповідей, лекцій, 

навчальних семінарів тощо. Ліцензія видається на один рік. Вартість ліцензії 

від 4000 $, в залежності від кількості клієнтських місць. 

Система ДН на основі платформи “WebCT” успішно використовують в 

Університеті штату Техас (США), McGill (Канада) та ін. Але останнім часом 

“WebCT” технічно застаріла і не вдосконалюється. 

3. “BlackBoard” [474] (розробник: компанія BlackBoard Inc., США) – 

модульно-освітній портал, який передбачає організацію інтерактивного 

навчання, взаємодію та обмін інформацією між студентами і викладачами. У 

платформі можна створювати віртуальні навчальні курси, інтерактивні 

комплекси, забезпечувати віддалений доступ до освітніх ресурсів інших ВНЗ, 

здійснювати контроль за навчальним процесом, структурувати, керувати 

доступом, поповнювати навчальну базу, а також організовувати спілкування 

у реальному часі між учасниками. Недолік  ціна. Ліцензія надають на 12 

місяців. Вартість пов’язана з кількістю користувачів  приблизно від 38000 $. 
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Система ДН на основі платформи “BlackBoard” успішно 

використовується у комерційних освітніх закладах 60 країн світу, в тому 

числі і в Cornell University (США)  одному із найбільших ВНЗ США. 

4. “Прометей” [368] (розробник: ООО “Віртуальні технології в освіті”, 

Росія) платформа, за допомогою якої можна створити віртуальний 

університет та організувати ДН з великою кількістю студентів, 

автоматизуючи при цьому весь навчальний процес  від вступу до видачі 

диплома. “Прометей” має таку модульну архітектуру: навчальний портал, 

реєстрація, контроль оплати за навчання, керування групами, календарний 

план, бібліотеки, тестування, спілкування. 

Платформа відзначена сертифікатом Міністерства освіти Росії про 

відповідність вимогам до систем ДН. Налаштування інтерфейсу можливий 

п’ятьма мовами (російською, українською, казахською, англійською та 

іспанською). Переваги: простота освоєння та експлуатація; відсутність 

ліцензій на клієнтські місця; використання методики онлайн-навчання; 

висока продуктивність та масштабність відповідно до зростання кількості 

користувачів і навантаження; 10 видів тестів (можливість використання 

графіки та мультимедіа); мінімальні вимоги до сервера та клієнтських місць; 

дозволяє об’єднати декілька систем в єдине освітнє середовище; інтегрує з 

кадровими, бухгалтерськими, інформаційними ресурсами; встановлюється 

протягом одного дня. 

Систему ДН на основі платформи “Прометей” успішно 

використовують у державних та корпоративних установах, ВНЗ Росії, 

України та інших країнах СНД. 

5. “eFront” [481] (розробник: компанія EPIGNOSIS LTD, Греція)  

модульна web-орієнтована платформа для організації навчального процесу у 

ВНЗ, а також для підвищення кваліфікації, атестації та підбору працівників у 

різномасштабних організаціях. “eFront” перекладена на 41 мову і має 

можливість залучення до навчального процесу технології Wiki, RSS, чат, 

тематичні форуми та різноманітні типи тестових, навчальних завдань у 
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стандартних програмах MS Office та pdf. Графічний інтерфейс платформи 

відображає динаміку навчального процесу, що робить користування 

надзвичайно комфортним. “eFront” у базовій версії (Community Edition) 

розповсюджуються безкоштовно з відкритим вихідним кодом. Деякі 

особливості платформи включають сертифіковану підтримку формату 

SCORM. Концепції навчання, які використовуються в “eFront”, направленні 

на залучення клієнтів і збереження їхньої зацікавленості. 

Систему ДН на основі платформи “eFront” успішно використовують у 

Міністерстві внутрішніх справ Польщі, в комерційних компаніях та 

державних ВНЗ США, Греції, Австралії. 

6. “Claroline” [475] (розробник: дослідницький центр CERDECAM, 

Бельгія)  модульна платформа з відкритим кодом. Поширюється на основі 

GNU General Public License. Має простий інтерфейс для адміністрування з 

підтримкою 35 мов. 

Систему ДН на основі платформи “Claroline” успішно використовують 

у найбільших університетах Європи, Канади та Латинської Америки. 

7. “Metacoon” [493] (розробник: компанія Meta Ventis, Німеччина)  

модульна платформа, в основі якої принцип віртуального робочого столу, за 

допомогою якого студенти та викладачі можуть отримати швидкий доступ до 

системи обміну повідомленнями, розкладу занять, переліку навчальних 

дисциплін, фотогалереї, календаря подій та ін. 

Систему ДН на основі платформи “Metacoon” успішно використовують 

в університеті м. Веймар (Німеччина) та інших ВНЗ Європи. 

8. “SharePoint LMS” [507] (розробники: компанія Microsoft, США та 

Learningforce, Данія)  модульна платформа, що базується на технології 

Microsoft SharePoint. У ній передбачені різноманітні програмні інструменти 

для створення навчальних курсів та тестів, а також конвертер, який дозволяє 

імпортувати курси із інших LMS. 
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Систему ДН на основі платформи “SharePoint LMS” успішно 

використовують у Королівському університеті, South Cheshire Collage 

(Великобританія) та інших ВНЗ. 

9. “Віртуальний Університет” [367] (розробник: команда проекту 

“Система дистанційного навчання “Віртуальний Університет”, Україна)  

платформа корпоративного рівня, призначена для організації ДН 

співробітникам компаній та навчальних закладів будь-яких масштабів та 

рівнів. 

“Віртуальний Університет” працює на будь-якій операційній системі, 

яку встановлено на сервері. 

В основі нього закладені такі принципи: ієрархічність, модульність, 

паралельність, дистанційність, охоплення багатьох джерел навчальної 

інформації, економічність, технологічність, соціальна рівноправність, 

об’єктивність оцінки знань. 

У платформи простий інтерфейс, який може бути зрозумілий для 

користувача навіть із низьким рівнем комп’ютерної грамотності. 

Для організації навчального процесу використовується модульно-

інформаційний принцип із використанням інформаційно-логічної схеми 

дисципліни та з відображенням зв’язків із модулями інших дисциплін, що її 

забезпечують. 

Електронна бібліотека платформи дозволяє отримати доступ до будь-

яких матеріалів та документів. 

Для проведення діалогу між викладачем і студентами або між 

студентами організовуються чат, форуми, блоги. 

Система ДН на основі платформи “Віртуальний Університет” успішно 

впроваджена у Національному технічному університеті України “КПІ”, 

Бердянському університеті підприємництва і менеджменту та ін. 

Узагальнити порівняльні характеристики LMS для створення системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи допоможе таблиця 2.1. 
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Таблиця 2.1. 

Порівняльні характеристики LMS для створення системи неперервної 

освіти вчителів початкової школи 

№п/п Параметр 
Номер LMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Успішне використання в освітніх 

установах 
+ + + + + + + + + 

2. 
Інтеграція з інформаційним 

середовищем користувача 
+ +  + + +  + + 

3. Відкритий системний код +     +    

4. 
Наявність інструментів для створення 

курсів 
+ +  +  +  + + 

5. 
Підтримка курсів із стандартами SCORM + +  + + +  + + 

та IMS + + + + + + + + + 

6. Модульна структура + + + + + + + + + 

7. Web-орієнтована структура + + + + + + + + + 

8. Сервісна підтримка +  + + + + + + + 

9. Україномовний інтерфейс +   +  +   + 

10. 
Враховані методологічні та педагогічні 

особливості 
+   +     + 

11. 

Передбачено використання різних типів 

шрифтів, рисунків, анімацій, 

відеотрансляції тощо 

+ + + + + + + + + 

12. 

Наявність засобів комунікації: + + + + + + + + + 

обмін текстовими повідомленнями; + + + + + + + + + 

обмін файлами; + + + + + + + + + 

форуми; +  + + + + + + + 

відео-чат. +  + + + + + + + 

 

Аналізуючи кращі платформи для створення системи неперервної 

освіти вчителів початкової школи, ми встановили, що лідерами за кількістю 

користувачів є Moodle (безкоштовна) та Прометей (комерційна). 

У результаті аналізу та порівнянь вище вказаних платформ, керуючись 

педагогічними, дидактичними, організаційними, технічними, фінансовими 

особливостями ДН, ми дійшли висновку, що систему неперервної освіти 

вчителів початкової школи можна організувати за допомогою платформи 

“Moodle”. Тому проаналізуємо її більш детально. 
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Платформа працює у web-браузері. Не передбачає ніяких спеціальних 

вимог до устаткування та операційної системи. Є повністю безкоштовною 

[495]. Інсталюється практично на будь-якому сервері, з будь-якою 

операційною системою із використанням довільних баз даних. 

Є. М. Смирнова-Трибульська, розглядаючи організацію навчального 

процесу у системі ДН на платформі “Moodle” (рис. 2.17), виділяє компоненти 

та зв’язки, що повинні підтримуватися у ВНЗ за допомогою механізмів 

системи ДН. Технічне обслуговування системи не повинно викликати у 

користувачів жодних проблем. Тому бажано, щоб система за допомогою 

web-браузера обслуговувалася як студентами, так і викладачами, 

розробниками-авторами курсів, адміністраторами [403]. 

 

 

Рис. 2.17. Організація навчального процесу у системі ДН на платформі 

“Moodle” (за Є. М. Смирновою-Трибульською [403]) 

 

Платформа “Moodle” складається із 35 модулів. Проаналізуємо основні 

із них: 
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1. Модуль чату дозволяє здійснювати синхронну, плавну текстову 

взаємодію між учасниками навчального процесу з включенням малюнків; 

підтримувати смайлики, вбудований HTML, малюнки тощо; переглядати 

ведення чату. 

2. Модуль завдань надає можливість студентам завантажувати 

заплановані викладачем завдання із сервера (у будь-якому файловому 

форматі); перевіряти та оцінювати завдання; виконувати завдання із 

перевищенням ліміту часу (час запізнення студент повідомляє викладачеві); 

виконувати повторно завдання після оцінювання. 

3. Модуль форуму дозволяє обирати різні типи форумів (форум 

викладачів, форум новин курсів, форум для всіх бажаючих, однопотоковий 

форум користувачів); переглядати дискусії у залежності від часу, 

послідовності; коригувати дискусії шляхом зіставлення думок користувачів 

різних форумів. 

4. Модуль журналів надає можливість забезпечити конфіденційність 

роботи кожного користувача; відвести окремі сторінки для кожної 

навчальної групи; студентам створити на основі відкритого запитання, 

поставленого викладачем, власних сторінок; прикріплювати відгук викладача 

до сторінки та відправляти відповідне повідомлення. 

5. Модуль тестів дозволяє викладачеві заповнювати шаблон 

платформи різними групами завдань; поділяти тести на категорії за рівнем 

доступу; здійснювати автоматичне оцінювання тестів; хронометрувати час 

виконання тестових завдань; захищати відповіді від списування; 

підтримувати HTML-формат та малюнки; завантажувати тести із 

зовнішнього текстового файлу; обмежувати кількість спроб складання тестів. 

6. Модуль ресурсів забезпечує доступ до Web-ресурсів; сумісність 

роботи із програмами загального користування (Word, Excel, PowerPoint, 

Flash, Windows Media тощо); управління файлами сервера, які створено за 

допомогою Web-форм. 
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7. Модуль дослідження має вбудовані дослідження (COLLES, ATTLS) 

онлайн-класів; забезпечує доступ до суміжних досліджень. 

8. Модуль семінарів дозволяє викладачеві керувати процесом 

виконання та перевіряти завдання; автоматично визначати ранг кожного 

студента; вибирати шаблони алгоритму розв’язування завдань. 

Налаштування курсів надає можливість викладачеві: 

 обирати курси в залежності від розкладу і теми; 

 організовувати навчальний процес з обраної дисципліни на широкій 

варіативній базі (форуми, журнали, ресурси, дослідження, завдання, чати, 

семінари, тести); 

 змінювати домашню сторінку; 

 редагувати текст за допомогою вбудованого HTML-редактора; 

 переглядати концентровано і зберігати в окремому файлі результати 

оцінювання участі студентів у форумах, виконання тестів, завдань; 

 здійснювати повний доступ до звітів про діяльність користувачів, 

зокрема про затрачений час на виконання різних видів роботи, системи з 

кожного модуля; 

 зберігати в HTML чи простому текстовому форматі копії листів на 

форумах та відповіді викладачів; 

 варіювати системи оцінювання знань студентів; 

 архівувати курси. 

Важливо підкреслити, що “Moodle” дуже швидко розвивається. Групи 

фахівців із різних країн (у тому числі з України, Росії, Польщі, Австралії, 

Нігерії, Куби, Чехії, Канади і ін.) тестують та оцінюють нові версії 

платформи, пропонують концепції її розвитку, діляться досвідом 

використання у педагогічній теорії та практиці. 

Більшість ВНЗ України використовують “Moodle” як платформу для 

організації ДН: Національний педагогічний університет 

ім. М. П. Драгоманова (http://www.dn.npu.edu.ua/), Кіровоградський 



216 

 

 

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

(http://dl.kspu.kr.ua/), Криворізький державний педагогічний університет 

(http://kdpu.edu.ua/moodle/), Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Григорія Сковороди 

(http://phdpu.edu.ua:8080/login/index.php), Мелітопольський державний 

педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (http://do.mdpu.org.ua/), 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(http://dls.udpu.org.ua/) та ін. 

Але є й такі, що мають авторські системи ДН: це Національний 

технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 

(http://dl.kpi.kharkov.ua/), Херсонський державний університет 

(http://dls.kherson.ua/DLS/), Луганський державний інститут культури і 

мистецтва (http://u.lgiki.com.ua/), Сумський державний університет 

(dl.sumdu.edu.ua/) та ін. 

Для створення системи неперервної освіти вчителів початкової школи 

не менш важливим є використання Content Management Systems. 

Система управління контентом – це програмне забезпечення, яке 

дозволяє публікувати та змінювати опубліковану на сайті інформацію 

самостійно, без втручання розробників. При цьому від користувачів CMS не 

потрібно спеціальних технологічних знань. Але така система потребує 

навчання персоналу, яке стосується порядку роботи у відповідній CMS, а не 

вивчення нових технологій. 

Сайти, розроблені у CMS, мають дві складові: дизайн (зовнішній вид 

сайту, окремих сторінок, деяких блоків інформації) та вміст (контент). 

Більшість CMS можна розділити на Back-Office, тобто інфраструктурну 

систему, що забезпечує функціональність і зберігання інформації, і Front-

Office, інтерфейс з користувачем. 

У більшості сучасних CMS Back-Office базується на тій чи іншій 

системі управління базою даних, може включати сервера додатків і 

портальне рішення, а Front-Office має web-інтерфейс і допускає 

http://kdpu.edu.ua/moodle/
http://phdpu.edu.ua:8080/login/index.php
http://dls.udpu.org.ua/


217 

 

 

використання стандартних офісних пакетів редагування документів (текстові 

редактори, електронні таблиці, засоби створення презентацій, поштові 

системи). При цьому вся функціональність, складність розробки та 

адміністрування зосереджені в Back-Office, а для користувача властивості в 

Front-Office. 

Рішення використання CMS стає все популярнішим, що пов’язано 

насамперед зі зростаючими потребами суспільства, прагненням звести до 

мінімуму втрати при регенерації інформаційного наповнення та оперативно 

вносити зміни на існуючі ресурси. 

Зараз CMS це не тільки зручна оболонка-менеджер для користувача, 

але й потужний інструмент для веб-розробника (останнє справедливо далеко 

не для всіх систем). Завдяки таким системам, все рідше виникає необхідність 

у розробці веб-проектів “з нуля” – а підготовленому користувачеві або 

інтегратору досить просто вибрати, встановити і налаштувати існуючу 

систему, щоб швидко і без додаткових фінансових витрат одержати 

прийнятний результат професійного рівня. 

Використання системи управління контентом надає такі переваги: 

1. Оперативне оновлення інформації – інформацію публікує 

співробітник, що володіє інформацією, без додаткових посередників у 

вигляді технічних фахівців. 

2. Зниження вартості підтримки – оновлення інформація проводиться 

самостійно, немає необхідності оплачувати працю власного або зовнішнього 

web-майстра. 

3. Надання додаткових сервісів користувачеві – частина сервісів – 

пошук, форуми, опитування і т. д., вимагають інтерактивної взаємодії з 

користувачем. Вони вже реалізовані в рамках CMS. 

4. Зменшення термінів і вартості розробки – найбільш затребувана 

функціональність вже реалізована в CMS і може бути відразу використана. 

5. Підвищення якості розробки – при розробці повністю або частково 

використовуються готові модулі, які вже пройшли неодноразове тестування. 
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6. Зниження вартості подальших модифікацій – CMS дозволяють 

розділити дані та їх подання. Це дозволяє набагато простіше змінити 

зовнішній вигляд сайту, ніж у випадку зі статичним сайтом. 

Сучасна система управління контентом повинна дозволяти, не 

вдаючись до додаткового програмування, виконувати: редагування вмісту 

сторінок, включаючи додавання або видалення графіки; додавання нових 

сторінок; зміну структури сайту і різних мета даних; настройку 

реєстраційних форм; управління опитуваннями, голосуваннями і форумами; 

висновок статистики відвідувань; розподіл прав з управління сайтом серед 

користувачів. 

На сьогоднішній день існує декілька десятків CMS різного рівня 

складності, основною перевагою яких є зручність редагування і додавання 

інформації. Можливості таких систем, як правило, постійно 

удосконалюються. Більшість систем управління контентом, зокрема 

комерційних, використовують модульну архітектуру, яка дозволяє легко 

налаштувати функціональність системи відповідно до конкретних завдань. 

Нині в Україні широко використовується понад 50 безкоштовних і 100 

комерційних систем управління контентом. Безумовно, серед них є системи 

управління, спеціально розроблені під сайти певних масштабів і типів, однак 

всі ці CMS легко дозволяють редагувати інформацію, розміщену на сайті. 

Основними недоліками безкоштовної системи управління контентом є 

недостатня підтримка та велика затримка виходу оновлень, що робить її 

небезпечною. 

Виділяємо критерії, які варто враховувати при виборі системи 

управління контентом: 

1. Вартість. 

2. Юзабіліті. 

3. Функціональність системи. 

4. Наявність технічної підтримки. 

Наведемо короткий опис найпоширеніших систем управління 
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контентом. 

1. “Drupal” – система управління веб-сайтами (для досвідчених 

користувачів) з відкритим кодом, яка має офіційну підтримку. У стандартній 

інсталяції наявний великий набір модулів. Drupal можна використовувати 

при створенні соціальних мереж, порталів, інтернет-газет, різного роду 

блогів, тощо. По суті, Drupal – це навіть не CMS, а каркас (framework) для 

створення потужних налаштовуваних веб-сайтів (https://www.drupal.org). 

Гнучкість системи проявляється в умінні працювати з URL адресами, 

категоріями, словниками термінів, архівом і т. д. Щоправда, серед пересічних 

користувачів в Інтернеті є думка про складність цієї системи, про те, що вона 

потребує певних навиків у програмуванні. Її часто називають “CMS, що 

зроблена програмістами для програмістів”. 

2. “Joomla” – це одна з найбільш потужних і розповсюджених систем 

керування сайтом. Загальне поширення системи забезпечили: простота 

використання; надійність і легкість встановлення в сполученні з унікальною 

функціональністю; меню, що редагується повністю; багаторівнева 

аутентифікація користувачів і адміністраторів; можливість редагування й 

додавання нових розділів сайту; керування блоками сайту; чітка структура 

сайта; створення опису й списку ключових слів для кожної сторінки, що 

призводять до більш ефективного індексування; можливість програмування 

початку і закінчення публікації матеріалів за календарем; можна створювати 

закриті області сайта, доступні для обмеженої кількості користувачів; 

величезна кількість модулів; попередній перегляд перед розміщенням 

матеріалу; можливість розсилання новин; бібліотека зображень. 

Joomla дуже популярна CMS. По суті, є продовженням не менш 

знаменитої Mambo і розроблена тими ж людьми. Важкувата в освоєнні для 

новачків, сама важкувата і навантажує сервер при великій кількості 

відвідувачів сайту. При таких недоліках Joomla стала популярна завдяки 

хорошій підтримці розробниками і користувачами, а так само наявності 

величезної кількості додаткових модулів і тим оформлення для сайту. Так 

https://www.drupal.org/
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само нескладно встановлюється на сервер (http://joomla.org.ua). 

3. “WordPress” – конструктор сайтів із відкритим вихідним кодом, 

розповсюджується безкоштовно. Написаний на PHP, в якості бази даних 

використовується MySQL. Має вбудовану систему “тем” та “плагінів”, що 

дозволяє конструювати будь-які проекти (http://wordpress.co.ua). 

WordPress має такі переваги: 

1. Простий у використанні (для роботи із WordPress не обов’язково 

мати глибокі знання з веб-програмування. Це дозволяє простому 

користувачеві створити якісний сайт). 

2. Зручний у модернізації (система легко оновлюється без будь-якої 

інсталяції, сайт при цьому працює у тому ж режимі). 

3. Надійно безпечний (система має достатні рівні безпеки та відповідні 

засоби для їх покращення). 

4. Має велику кількість шаблонів та плагінів (система має широкий 

вибір безкоштовних шаблонів та плагінів). 

5. Швидкий у роботі (система займає мало місця на диску сервера та 

має оптимізовану систему програмного коду) [452]. 

4. “Textpattern” – досить зручна CMS для користувачів, які добре 

знайомі з HTML, CSS, SQL та PHP. Тобто необхідний деякий рівень базових 

знань, щоб впевнено використовувати цю систему. На відміну від WordPress, 

де інтерфейс не вимагає спеціальних знань, а наявність великої кількості тем 

оформлення дозволяє практично відразу ж запустити сайт. 

Система має широкий спектр застосування – від блогів до досить 

складних новинних ресурсів та корпоративних сайтів. Спочатку проект почав 

розробляти Dean Allen. Поточна стабільна версія – Textpattern 4.4.1. 

Textpattern виглядає як добре зроблена система для зручної публікації 

статей. Вона має зрозумілий адміністративний інтерфейс і здається простою 

у використанні, але поки значно поступається WordPress. Перевага – 

найлегша в розмірі. 
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Завдячуючи волонтерській підтримці, Textpattern доступний на 30 

різних мовах (в тому числі українській). 

5. “PHP-Fusion” – популярний конструктор для створення веб-сайтів, 

який є абсолютно безкоштовним та поширюється під ліцензією GNU General 

Public License. Однак, обрана нами версія 7 ліцензована відповідно до GNU 

Affero General Public License – вільна ліцензія на програмне забезпечення, 

видана Фондом Вільних Програм та орієнтована на серверні веб-програми та 

веб-застосунки. GNU Affero General Public License подібна до GNU General 

Public License за винятком того, що має додаткову секцію, яка надає право 

отримати сирцевий код зміненої програми користувачам, які використовують 

її через мережу. 

Оригінальна Affero General Public License (AGPLv1, Affero GPL) була 

створена компанією Affero в 2002 році на основі GNU General Public License 

версії 2. 

Розробник CMS PHP-Fusion – Nick Jones (https://www.php-fusion.co.uk). 

Так як система має відкритий вихідний код, її функціональність можна 

змінити або додати нові можливості, також PHP-Fusion має потужну 

вбудовану систему адміністрування. 

PHP-Fusion – багатофункціональний, простий у використанні та 

управлінні, розроблений мовою PHP та працює з базою даних MySQL. 

Контент багатомовний та має офіційну українську підтримку. Наявна 

зручна система шаблонів, яка дозволяє оформити сайт у будь-якому дизайні. 

PHP-Fusion має стандартний пакет модулів: новини, публікації, форум, 

фотогалерея, файловий архів, текстовий редактор, візуальний редактор, faq, 

чат, пошук, теми, приватні повідомлення, опитування. 

Узагальнити порівняльні характеристики CMS для створення системи 

непевної освіти вчителів початкової школи допоможе таблиця 2.2. 

Враховуючи позитивні переваги CMS PHP-Fusion, в якості оболонки 

для системи неперервної освіти вчителів початкової школи було вибрано цей 

контент, а саме: 
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Таблиця 2.2. 

Порівняльні характеристики CMS для створення сайту системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи 

№п/п Параметр 
Номер CMS 

1 2 3 4 5 

1. Успішне використання в освітніх установах + + + + + 

2. Відкритий системний код + + + + + 

3. Просте адміністрування системи   +  + 

4. Швидкодія у роботі +   + + 

5. Сервісна підтримка + + + + + 

6. Україномовний інтерфейс + + + + + 

7. Модульна структура + + + + + 

8. 
Передбачено використання різних типів шрифтів, 

рисунків, анімацій 
+ + +  + 

9. 
Можливість використання PHP-скриптів без 

додаткових плагінів 
+   + + 

10. 

Наявність базових компонентів комунікації: 

обмін текстовими повідомленнями; + + + + + 

форум;     + 

чат.     + 

 

1. Надійність і безпека (забезпечує високу ступінь надійності). 

2. Універсальність і гнучкість (дозволяє легко створювати абсолютно 

різні сайти). 

3. Швидкодія. 

4. Простота підтримки та обслуговування (дозволяє легко 

розширювати і допрацьовувати сайт). 

5. Вільна робота з власним кодом (створення своїх власних модулів). 

6. Семантика. 

Отже, при створенні сайту системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи з економічної точки зору, простоти програмування та 

підтримки було використано CMS PHP-Fusion. 

Зауважимо, що створення системи неперервної освіти для вчителів 

початкової школи та її використання в навчально-виховному процесі в 

освітньому закладі буде ефективним лише за умов формування відповідної 
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готовності педагогів і науковців до професійного використання засобів ІКТ, 

які є активними користувачами системи ДН. 

Отже, систематизація, структурування інформації та репрезентація її в 

інтерактивному вигляді дозволяє значно поліпшити доступ до інформаційних 

освітніх ресурсів вчителям початкової школи. Інформаційно-освітнє 

середовище в системі неперервної освіти вчителів початкової школи сприяє 

логічному впорядкуванню інформації, її систематизації та структуруванню, 

створює передумови для виходу на новий технологічний рівень отримання 

знань, який підвищує конкурентоспроможність між системами ДН інших 

освітніх установ. 

 

2.5. Майстерність вчителя початкової школи у вимірах 

удосконалення форм і методів організації його дистанційного навчання 

 

Орієнтація сучасних освітніх реформ на формування фахівця ставить 

відповідні вимоги до вчителя початкової школи, особливо в аспекті 

професійно-педагогічної майстерності. Пріоритет при цьому надається 

майстерності вчителя, його здатності до інновацій, експериментування, 

самопізнання, саморозвитку і самоактуалізації в фаховій діяльності. 

“Педагогічна майстерність, – зазначає І. А. Зязюн, – це комплекс 

властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня 

професійної діяльності на рефлексивній основі” [150, с. 30]. При цьому 

важливими властивостями особистості вчителя є гуманістична спрямованість 

його діяльності, професійна компетентність (професійні знання, високого 

рівня професіоналізм в педагогічній діяльності), педагогічні здібності 

(здатність до швидкого самовдосконалення), а також педагогічна техніка 

(спирається на знання і здібності, дає змогу виявити внутрішній потенціал 

учителя, гармонізує структуру педагогічної діяльності) [150, с. 30]. 

Сучасний вчитель початкової школи має бути творчою особистістю, 

яка характеризується високим ступенем розвитку спрямованості на 
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педагогічну діяльність, самореалізується у професійно-педагогічній 

діяльності, розвитком професійних якостей, творчих умінь, що сприяють 

успішності у педагогічній діяльності. Саме професійна майстерність в 

єдності з педагогічною компетентністю, власною творчою обдарованістю 

значною мірою визначають ефективність неперервної освіти вчителя 

початкової школи. Майстерність у фаховій діяльності вимагає від учителя: 

 здатності до модифікації, комбінування змісту навчального 

матеріалу в нестандартному напрямі; 

 готовності до розроблення оригінальних підходів у плануванні 

свого неперервного освітнього процесу; 

 володіння методами, прийомами, нестандартними формами 

організації та здійснення ДН тощо. 

Для забезпечення ефективності неперервної освіти вчителів початкової 

школи ДН має опиратися на інновації традиційного навчання та 

використовувати інформаційні мережі різного рівня. Однак, технологічні 

особливості ДН відрізняються своєю специфікою порівняно із традиційною 

формою навчання. Останнім часом в освітньому світовому просторі 

використовуються такі форми організації ДН: кейсове, телекомунікаційне та 

інтернет-навчання. Останнє є найбільш актуальним та є одним із завдань 

предмету нашого дослідженні. 

Форма організації навчального процесу – це процес навчання відносно 

місця, часу, кількості студентів, особливостей взаємодії учасників освітнього 

процесу (тобто викладача і студента), а також мети, змісту та різних 

технологій навчання. Форма навчання – це зовнішня сторона навчального 

процесу, яка відображає внутрішній зміст і взаємодію всіх його компонентів: 

мета, викладач та студент, зміст, методи, засоби. Методи і засоби навчання 

відносяться до педагогічного процесу. Вони можуть забезпечити досягнення 

необхідних цілей навчання, якщо буде в наявності необхідна для цього 

матеріально-технічна база, а викладачеві нададуть право вибору організації 

навчання, тобто форми (або види) занять. 
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Форми організації навчання становлять собою способи організації 

діяльності викладача й студентів, які здійснюється в установленому порядку 

та в певному режимі [434, с. 158]. У рамках організаційних форм 

реалізуються методи навчання, що мають відмінні риси між очним, заочним 

та ДН. 

У практиці педагогічних ВНЗ для традиційних форм здобуття освіти 

виробилися певні форми навчання, найбільш поширеними з яких є: лекції, 

семінари, лабораторні та практичні заняття, контрольні роботи, курсові, 

дипломні проекти, самостійна робота тощо [441, с. 298]. Зазначені форми 

можуть використовуватись і для ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи, але в цьому випадку вони мають свою специфіку. 

Є. С. Полат запропонувала таку класифікацію форм організації 

навчання з урахуванням технологічних можливостей ДН на базі Інтернет: 

телелекція і медіа-лекція (аудіо, відео, слайд-презентація, текстова з 

гіперпосиланнями на медіа-об’єкти); консультації (індивідуальні, групові; 

технічна база: електронна пошта, форуми, чати); семінари (аудіо-

конференція, відеоконференція, епістоконференція); проекти (групові, 

індивідуально-дослідницькі, творчі, інформаційні; технічна база: всі сервіси 

Інтернету); лабораторно-практичні заняття; індивідуальні (домашні) завдання 

(есе, реферати, задачі та ін.); контроль (онлайн-тестування, іспити, залік; 

потрібне спеціалізоване програмне забезпечення); ігри (навчальні, рольові та 

ін.); ситуаційний аналіз (кейс-стаді). Також до організації ДН ми відносимо 

такі форми: аудіографіка; цифрове телебачення та інші [357, с. 77]. 

Коротко розглянемо детально форми організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Лекція. У “Педагогіці вищої школи” [339, с. 129] зазначено, що це 

провідна форма навчання у вищій школі. Її дидактична мета – ввести 

студентів у наукову проблему, повідомити і розкрити основні питання теми, 

зосередити увагу на найскладнішому матеріалі, готувати їх до подальшої 

самостійної роботи. 
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Відповідно до мети на лекції не вдаються лише до передачі готової 

інформації (її студент може знайти самостійно в літературі), а зосереджують 

увагу на способах одержання наукового знання, еволюції науки, висвітленні 

різних точок зору на наукові проблеми, повідомленні нового, що ще не 

ввійшло до змісту підручників, власній оцінці викладачем конкретних подій і 

фактів. 

На лекції закладається орієнтовна основа дій студентів з подальшого 

формування знань і відбувається це при безпосередньому спілкуванні 

студентів з викладачем. 

При організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи лекції проводяться в синхронному та асинхронному режимі, 

фронтально та індивідуально. 

Лекції в синхронному режимі передбачають використання засобів 

комунікації в реальному часу, які дають можливість спілкуватися з іншими 

учасниками в режимі прямого діалогу, зокрема проводити викладачеві 

лекцію та задавати тим, хто навчається питання, які виникли щодо нового 

матеріалу. 

В асинхронному режимі подання лекції здійснюється у вигляді 

електронного ресурсу: текст лекцій, додаткові аудіо-, відео-, фото-, 

презентаційні матеріали з гіперпосиланням на медіа-об’єкти, які розміщені 

як файли. 

У кінці опрацювання такої лекції учасники освітнього процесу 

здійснюють активне обговорення на форумі не зрозумілих їм питань. 

Розглянемо деякі види лекцій, які можна використовувати при 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Модульна слайд-лекція – це демонстраційний набір мультимедійних 

слайдів із закадровим голосовим супроводом лектора, мета якої досягнути 

повного засвоєння навчального матеріалу в зручному темпі. При 

опрацюванні такої лекції вчитель початкової школи має можливість 
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затримувати будь-який її фрагмент, для того, щоб зафіксувати корисну 

інформацію, а також повторно прослухати лекцію з потрібної частини. 

Аудіолекція. Цей навчальний ресурс розрахований на слухове 

сприйняття навчального матеріалу, що дозволяє прослуховувати його в будь-

яких умовах. До недоліків варто віднести відсутність зорової опори. 

Лекція через відеоконференцію – передача голосового супроводу, 

відео-зображення та інших ресурсів. 

Переваги: 

 спілкування в режимі реального часу між вчителями початкової 

школи та викладачем; 

 відсутнє обмеження у кількості вчителів початкової школи – їх 

може бути від одного до кількох тисяч осіб; 

 можливість запису у вигляді файлу на комп’ютер та необмежений її 

перегляд. 

До недоліків відносимо дороге комп’ютерне обладнання та малу 

кількість часу на обдумування питань і відповідей (діалог, як правило, 

ведеться в досить швидкому темпі). 

Відеолекція. Більшість навчальних закладів, які здійснюють ДН 

студентів, дискредитували цей вид лекцій через те, що просто записували 

виступ лектора в спеціальній студії. Студенти іронічно називають ці лекції 

“говорячими головами” (talking heads), так як зйомка ведеться з однієї точки і 

показує тільки голову лектора, зрідка – записи, які він робить на дошці (але 

їх зазвичай погано видно). 

Зараз сучасна відеолекція має таку структуру: 

 заставку навчальної дисципліни; 

 вітальне слово лектора; 

 план лекції; 

 анімаційний матеріал, який з’являється на екрані в разі потреби. 
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На відеолекції використовується комп’ютерна графіка, комп’ютерні 

моделі, які чітко видно на екрані на відміну від записів крейдою на дошці. 

Зйомки лекції ведуться в “живій” аудиторії, і у студентів створюється ефект 

присутності. Вони можуть чути запитання, які ставить лектор, бачити 

реакцію залу. 

Електронна лекція. Поняття “електронна лекція” трактується в 

науково-педагогічній літературі по-різному. 

“Електронна лекція” – це програмна підтримка традиційної лекції, що 

дозволяє слухачам не конспектувати її під час читання, так як на екранах 

дисплея висвічуються тези. Крім того, програмне забезпечення дозволяє 

проводити наприкінці лекції тестування щодо засвоєння навчального 

матеріалу. 

Більшість науковців (М. Ю. Бухаркін, М. І. Нежурина, М. В. Моїсеєва, 

Е. С. Полат) вважають, що поняття електронної лекції містить інший зміст. 

Це – набір навчальних матеріалів у електронному вигляді. Зміст навчального 

матеріалу містить текст лекції, додаткові матеріали – тези з наукових статей, 

навчальних посібників і т. д., які оформлені у вигляді текстових файлів. 

Досвід проведення лекцій при організації ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи показав, що на практиці часто 

використовують текстові варіанти лекцій – “електронні лекції”, які мають 

такі переваги: 

 багаторазове звернення до незрозумілих термінів; 

 поєднання читання з обмірковуванням та аналізом; 

 зрозуміла структура, що дозволяє більш глибоко проникнути у зміст 

лекції; 

 використання мультимедійних елементів; 

 друкування будь-якого її фрагменту; 

 ставляться проблемні завдання різних рівнів складності. 
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Практичні заняття. Як зазначено в “Педагогіці вищої школи” [339, 

с. 133], це – форма організації навчальної діяльності студентів, що 

призначена для поглиблення одержаних на лекції теоретичних знань, 

формування навичок їхнього практичного застосування, формування умінь 

професійної діяльності, закріплення та поточної перевірки навчальних 

досягнень студентів. 

Практичні заняття надають студентам можливість розкрити свої 

знання, формувати професійну компетентність, одержувати інформацію про 

рівень навчальних досягнень і за необхідності оперативно їх коригувати. 

На практичних заняттях викладач виступає у ролі консультанта, котрий 

усіляко сприяє проявам самостійності та ініціативи студентів. 

Практичні заняття потребують від студентів відповідного рівня 

пізнавальної самостійності і розраховані на їх високу активність. Порівняно з 

лекціями практичні заняття проводяться з групами студентів значно меншої 

чисельності. 

Практичні заняття поділяють на семінарські та лабораторні. 

Семінари – заняття зі студентами, на яких вони ґрунтовно 

опрацьовують та обговорюють навчальний матеріал з конкретної теми. На 

семінарах відбувається спільне обговорення завчасно підготовлених запитань 

і завдань, мають місце співтворчість та колективний пошук розв’язання 

проблем. Семінари – основний вид практичних занять студентів, який 

характеризується різноманітністю форм проведення. Це семінари-дискусії, 

семінари-брифінги, брейн-ринги, наукові семінари; ділові ігри, ігрове 

моделювання та інші. 

Семінари, поряд із лекціями, відносяться до основних форм організації 

навчального процесу та реалізують три функції: пізнавальну, виховну та 

контрольну. Ці функції семінарів можна реалізувати і при організації ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Лабораторні роботи – заняття, специфіка підготовки і проведення 

яких потребує при наявності спеціального обладнання та використання 
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експерименту як головного методу навчання. Виконання лабораторної 

роботи може відбуватися у віртуальній лабораторії з дистанційним доступом. 

При організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи практичні заняття також проводяться в синхронному та асинхронному 

режимі у вигляді чату, форуму та вебінару. 

1. Чат (з англ. chat – “базікати”) – ресурс для миттєвого обміну 

текстовими повідомленнями в онлайн-режимі між викладачем та студентами. 

2. Форум – ресурс для організації спілкування між викладачем та 

студентами в асинхронному режимі, його учасники можуть через надсилання 

повідомлень обговорювати певні теми, читати та відповідати на 

повідомлення інших учасників. 

3. Вебінар – (з англ. “web” та “seminar” – “віртуальний семінар”) 

ресурс для організації семінарів з використанням технології відео-

конференції. При організації вебінару слухачі сприймають інформацію від 

викладача через веб-камери, ведуть з ним діалог, уточнюють в усній або 

письмовій формі незрозумілі моменти та відповідають на поставлені їм 

запитання. 

Для проведення чату, форуму та вебінару доречно використовувати 

ресурси MicrosoftPadlet (http://padlet.com/) – віртуальну стіну. 

Важливо підкреслити, що ці види діяльності можуть записуватися та 

згодом використані при організації ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. 

Вебінар має переваги перед чатом в тому, що у ньому в одному заході 

може бути задіяна велика кількість учасників, ніж у чаті. Обмеження 

кількості учасників зумовлено тільки можливостями того чи іншого 

технологічного рішення та умовами користування ними. 

Консультації. Під час ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи можна організовувати консультації індивідуальні та 

групові, які проводяться в синхронному (чат, вебінар) та асинхронному 

режимі (електронна пошта, форум). Для проведення консультації найбільш 

http://padlet.com/
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часто використовують форум, який відображає накопичувані теми у вигляді 

запитань та відповідей між суб’єктами освітньої діяльності. 

Консультації проводяться здебільшого при організації педагогічної 

практики, екзаменів, самостійної пізнавальної діяльності студентів над 

проектами, в тому числі і над дипломними. 

Проекти – це відповідні навчально-пізнавальні, наукові, творчі та 

ігрові види діяльність учасників освітнього процесу, що мають загальну 

мету, узгоджені методи, способи діяльності, які спрямовані на досягнення 

загального результату. 

В основі методу проекту закладений розвиток самостійної пізнавальної 

діяльності та критичного, творчого мислення, уміння самостійно 

конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному середовищі, 

побачити, сформулювати і вирішити проблему. Метод проектів – це спосіб 

досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми 

(технологію), яка повинна завершитися практичним результатом та 

відповідно бути оформленою. 

Метод проектів передбачає вирішення якоїсь проблеми, яка 

передбачає, з одного боку, використання різних методів, засобів навчання, а з 

іншого – необхідність інтегрувати знання, уміння їх застосовувати в різних 

галузях науки, техніки, технології, творчості. 

При організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи проекти переважно виконуються як індивідуальні навчально-дослідні 

завдання. Це, як правило, реферати, завдання, есе і т. п. 

Розглянемо детально ці види діяльності. 

Реферат – короткий письмовий виклад у текстовому вигляді 

опрацьованої теми, наукової роботи, повідомлення про підсумки 

педагогічної діяльності; доповідь на відповідну тему, яка розкриває зміст 

питань на основі аналізу інформаційних джерел. Як правило, реферат має 

науково-інформаційне призначення. Також він може містити, крім науково-
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об’єктивного висвітлення теми, аналіз і критику відповідних теорій та 

наукових досліджень. Такий реферат називають науковою доповіддю. 

Навчальні завдання – це вид пізнавальної діяльності, в якому 

виконуються теоретичні або практичні навчальні дії. Вони вимагають 

активізації знань та умінь, або актуалізації раніше засвоєного матеріалу. 

Також можуть бути завдання, що реалізують обидві функції. 

Есе – це письмовий твір, що має вільний характер та містить 

індивідуальний погляд на тему (проблему) із аргументацією власної точки 

зору. Есе, як правило, має наступну структуру: назва, вступ, що містить 

загальну тезу, короткий опис змісту, що стосується безпосередньо теми есе. 

Основна частина есе має містити головні ідеї та підставові факти, а також не 

менше двох-трьох аргументів на користь висловленої тези. Кожен аргумент 

має бути підтверджений не менш ніж двома конкретними історичними 

прикладами чи спиратися на історичні джерела, що дозволяють використати 

їх як основу для аргументу. Беручи до уваги різні позиції та точки зору, 

важливим є їх критичний аналіз, а також виявлення власного ставлення до 

досліджуваної проблеми. У висновках зазвичай подають узагальнення, що 

дозволяють підтвердити висловлену у вступі тезу, ідеї та факти основної 

частини [460]. 

Телеесе – це творчий вид освітньої діяльності при якому учасникам 

освітнього процесу перед відеокамерою необхідно викласти свою доповідь. 

Під час телеесе ведеться відеозапис, який може транслюватися в режимі 

онлайн, або бути записаним та згодом відтвореним. За результатами 

відеозапису робляться відгуки та виставляються бали. 

При ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

телеесе використовується під час педагогічної практики, зокрема проведення 

уроків з молодшими школярами. 

Організація ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи також передбачає застосування форм контролю. 
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Контроль. В освітньому процесі контроль має на меті перевіряти хід та 

результати теоретичного й практичного засвоєння студентами навчального 

матеріалу. Якість засвоєння навчального матеріалу під час ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи, як і за традиційною формую 

навчання, можна характеризувати за чотирма рівнями: рівень уявлення; 

рівень відтворення; рівень умінь та навичок; творчий рівень [432]. 

При організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи можна використовувати такі види контролю: заліки, екзамени, 

контрольні, курсові, дипломні роботи тощо. 

Серед форм контролю слід відзначити такі його типи: вхідний, 

поточний та заключний. 

1. Вхідний контроль дає можливість виявити рівень компетенції 

вчителів початкової школи з усіх модулів навчальної дисципліни, яка буде 

вивчатися. Його результати дають можливість учасникам освітнього процесу 

спланувати спільну роботу, діагностувати проблеми в знаннях, визначитися, 

на які теми потрібно виділити більше часу, тобто, сформувати індивідуальну 

освітню траєкторію. 

2. Поточний контроль здійснюється учасникам освітнього процесу з 

метою перевірки засвоєння навчального матеріалу, який вивчається. Він 

може здійснюватися також методом самоконтролю. Цей вид контролю 

зазвичай співвідноситься із завершенням теми навчальної дисципліни або її 

модуля. Такий контроль повинен обов’язково передувати переходу до 

вивчення нової теми, модуля і т. п. Його підсумки обов’язково повинні 

враховуватися у подальшій роботі. Поточний контроль під час ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи має важливий дидактичний 

аспект, постільки він дозволяє адекватно оцінювати навчальні результати та 

вчасно коригувати помилки. 

3. Заключний контроль проводиться в кінці вивчення навчальної 

дисципліни. Його завдання – визначити рівень засвоєння знань вчителів 

початкової школи та оцінити перспективи складання екзамену або заліку. 
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Однією з проблем ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи є здійснення поточного контролю. Незважаючи на те, що основою ДН 

у системі неперервної освіти вчителів початкової школи є самостійна 

пізнавальна діяльність (що, на нашу думку, передбачає досить високу 

мотивацію до навчання, прагнення самому отримувати знання і згодом їх 

застосовувати на практиці), значення контролюючої складової важко 

переоцінити. При проведенні різного роду тестів, екзаменів та заліків в 

умовах, коли суб’єкти освітньої діяльності не бачать один одного, можуть 

виникнути ситуації несумлінного ставлення студентів до виконуваної 

роботи. 

При ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

найбільше використовуються такі методи поточного контролю, як 

тестування, анкетування, самоконтроль, метод рейтингових оцінок та 

проектно-комунікативні методи. 

Тестування. При ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи тестування спрямоване для поглибленої перевірки опрацьованої теми 

або модуля навчальної дисципліни, ліквідації прогалин у знаннях, вміннях та 

навичках. 

Тестування допомагає швидко оцінити рівень засвоєння студентом 

знань та проаналізувати результати його діяльності. Основними перевагами 

здійснення тестування є швидкий зворотній зв’язок між користувачем та 

засобом, легкий доступ до опрацювання результатів, можливість 

багаторазового повторення, контроль за результатами засвоєння. 

Анкетування. Для проведення вхідного та поточного контролю при ДН 

у системі неперервної освіти вчителів початкової школи дуже зручно 

використовувати різноманітні анкети. Анкета є досить гнучким 

інструментом, оскільки питань можна задавати безліч. У системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи після освоєння кожної теми 

використовується анкета, в якій слухач робить самооцінку своїх навчальних 

досягнень за такими показниками: зрозумів (ла), можу вирішити самостійно; 
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зрозумів (ла), можу вирішити з підказкою; не зрозумів (ла), не можу 

вирішити. Анкета вирішує дві задачі. Перша – самооцінка слухача своїх 

навчальних досягнень у відповідності до змісту матеріалу. Друга – 

співвідношення самооцінки слухача та його реальних результатів 

викладачем. На основі отриманих даних викладач проводить коригувальні 

заходи. 

Самоконтроль. При ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи самоконтроль є одним із факторів, що розвиває самостійну 

пізнавальну діяльність. Самоконтроль, як метод, виникає при перевірці 

результатів завдань та критичній їх оцінці, він направлений на виправлення 

недоліків. Відповідальність та максимальна самостійність студентів є 

вирішальними факторами при організації ДН у системі неперервної освіти. 

Слухачам надається можливість багаторазового виконання тестів і 

самоконтролю до отриманих результатів відразу ж після їх виконання, 

враховуючи перегляд правильних та неправильних відповідей. Самоконтроль 

активізує навчально-пізнавальну діяльність. 

Метод рейтингових оцінок. Для підвищення мотивації в системі 

неперервної освіти ефективним є використання рейтингу, який надає 

стимулюючий вплив на підвищення ефективності навчання студентів, 

формування та підтримку мотивації, розвиток почуття відповідальності за 

отриманий результат. При ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи передбачено формування персональних рейтингів як по 

окремих завданнях і тестах, так і по навчальній дисципліні в цілому, що 

дозволяє організувати бально-рейтингову систему оцінювання. 

Проектно-комунікативні методи. При ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи ці методи дають можливість учасникам 

освітнього процесу краще пізнати один одного, детально перевірити рівень 

підготовки. Серед них можна виділити: 

 написання реферату по заданій темі; 
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 особисте інтерв’ю з викладачем (у синхронному або асинхронному 

режимі); 

 оцінка роботи слухача іншим слухачем (рівним по положенню), які 

навчаються в одній групі; 

 самооцінка. 

Всі перераховані методи організації контролю навчальної діяльності 

добре реалізуються при ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. 

Самостійна робота – це одна із форм організації традиційного 

навчання. Вона є основною під час ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. При цьому використовуються всі вище описані форми 

навчання. 

Самостійна робота може бути індивідуальною, парною та груповою. 

Для здійснення неперервної освіти вчитель початкової школи повинен 

володіти методами планування та організації самостійної роботи, навичками 

самоосвіти. 

Враховуючи вище описані форми організації ДН, у своєму дослідженні 

виділимо такі: 

1) самонавчання – взаємодія в системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи з навчальними ресурсами при мінімальній участі 

викладача; 

2) індивідуалізоване навчання – взаємодія вчителя початкової школи в 

системі неперервної освіти із викладачем чи з іншим учителем; 

3) фронтальне навчання – взаємодія вчителів початкової школи в 

системі неперервної освіти із викладачем, при якому вчителі не відіграють 

активної ролі у комунікації. Ці методи, властиві традиційній освітній системі, 

вони отримують нове значення на базі технологій ДН; 

4) навчання “групи групою” – активна взаємодія між всіма учасниками 

навчального процесу в системі неперервної освіти. Розвиток цієї форми 

пов’язаний із проведенням навчально-методичних семінарів та конференцій. 
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Отже, форми організації та методи контролю ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи спрямовані на забезпечення зворотного 

зв’язку, встановлення рівня засвоєння знань на всіх етапах навчання, 

визначення ефективності навчального процесу і його коригування на основі 

отриманої інформації. 

Застосовуючи ту чи іншу технологію, а в нашому дослідженні 

технології ДН, для розв’язання завдань неперервної освіти, суб’єкти 

освітньої діяльності використовують відповідні методи навчання. Тобто, ми 

реалізуємо навчання за певними технологіями насамперед через систему 

відповідних методів, які є ядром нашої технології. Новітнє суспільство 

спонукає сучасну педагогіку пропонувати і застосовувати нові методи 

навчання, які базуються на реальних стимулах поведінки людей, і ті з них, 

які відповідають завданням педагогічно доцільної організації 

життєдіяльності, в першу чергу використовують у педагогічній практиці, 

тобто при навчанні. 

О. Я. Савченко у дослідженні методів, технологій та засобів навчання 

наголошує на тому, методи як педагогічна категорія – багатовимірне поняття 

і можуть розглядатись з різних точок зору. Вона вважає, що “основною 

характеристикою методів навчання є способи організації пізнавальної 

діяльності учнів; метод передбачає послідовну спільну діяльність учителя й 

учнів, спрямовану на досягнення певної навчальної мети” [381, с. 264]. 

Цієї ж думки дотримується О. І. Пометун, яка в методиці викладання 

історії визначає метод навчання як “впорядкований спосіб взаємодії 

учасників навчального процесу, спрямований на досягнення цілей і завдань 

шкільної історичної освіти” [429, с. 109]. 

Аналіз наукових праць [212; 435; 462] дозволяє нам виділити метод 

навчання як педагогічну категорію, який надає теоретичне уявлення про 

систему норм взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, під час якої 

відбувається організація та регулювання, що забезпечує засвоєння змісту 

навчання і досягненням її мети. 
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І. Я. Лернер [212, с. 170] відзначає п’ять загально-дидактичних методів 

навчання: інформаційно-рецептивні, репродуктивні, проблемного 

викладання, евристичні, дослідницькі. 

Ним доведено, що методи навчання охоплюють всю педагогічну 

взаємодію між учасниками освітнього процесу. 

Ю. К. Бабанський [334, с. 180], узагальнюючи існуючі підходи до 

класифікації методів навчання, ділить їх на три групи: 

1) організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

(словесні, наочні, проблемно-пошукові, індуктивно-дедуктивні); 

2) стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

(пізнавальні ігри, навчальні дискусії, емоційний вплив педагогів, заохочення 

навчальної діяльності, покарання); 

3) контролю і самоконтролю в навчанні (опитування, письмові роботи, 

тестування, контрольні лабораторні роботи, контрольні практичні роботи, 

машинний контроль, самоконтроль). 

При ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

загально-дидактичні методи навчання реалізуються через прийоми, кожен з 

яких передбачає конкретні дії, спрямовані на досягнення певної мети, та 

виконується за допомогою засобів навчання. 

Можна вважати, що при ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи, який прийом не був би винайдений учасниками освітнього 

процесу, він завжди залишиться складовою частиною одного або декількох із 

вище зазначених загально-дидактичних методів навчання. 

Перелік прийомів навчання, які використовуються в традиційній 

дидактиці [463, с. 22], дозволяє встановити, що для ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи можуть бути рекомендовані: демонстрація, 

ілюстрація, пояснення, розповідь, бесіда, вправа, вирішення задач, 

заучування навчального матеріалу, письмові роботи, повторення тощо. 

Зауважимо, що у вказаній праці ці прийоми ототожнюються із методами, що, 

на нашу думку, не зовсім коректно. 
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При реалізації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи з вище вказаних методів навчання найбільш широко використовується 

інформаційно-рецептивні та репродуктивні в сукупності з проблемним. 

Експериментального значення набув евристичний метод навчання, 

методологія якого розроблена А. В. Хуторським [442]. 

Також при організації ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи використовуються так звані “методи активного навчання”. 

До них відносяться різні способи активізації навчально-пізнавальної 

діяльності суб’єктів освітньої діяльності, а також деякі педагогічні прийоми 

та форми проведення занять. Ці методи сприяють формуванню позитивних 

якостей слухачів: 

 здатність швидко адаптуватися в групі; 

 вміння встановлювати особистісний контакт, обмінюватися 

інформацією, правильно розподіляти та організовувати роботу; 

 вміння долати опір між оточуючими, попереджати зіткнення та 

розбіжності; 

 вміння аналізувати та оцінювати свої дії та ін. 

До найбільш відомих “методі активного навчання” можна віднести: 

“Аналіз конкретної ситуації”, “Круглий стіл”. 

При організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи найбільш вдало використовуються такі “методи активного навчання”: 

 тематичні освітні проекти; 

 інтернет-олімпіади та конкурси; 

 інтернет-консультації та відеолекції; 

 інтернет-конференції. 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи, як і 

традиційне, є дидактичною системою, до складу якої входить мета, зміст, 

суб’єкти навчальної діяльності, засоби педагогічної комунікації. Разом з тим 
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досвід роботи ВНЗ показав, що при ДН змінюються сутність та зміст 

традиційних форм навчання. 

Ефективність будь-якої освітньої діяльності, у тому числі і ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи залежить від основних 

складових: 

 ефективної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, незважаючи на 

те, що вони фізично розділені відстанню; 

 використовуючи при цьому педагогічних технологій; 

 ефективності розроблених навчально-методичних комплексів та 

способів їх доставки; 

 ефективності зворотного зв’язку. 

В умовах ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

набувають значних трансформацій також і засоби професійної підготовки. 

Такі засоби навчання як друковані видання (книги, посібники, підручники), 

демонстраційні (гербарії, муляжі, макети, моделі), аудіовізуальні й відео 

засоби, наочні площинні (плакати, карти, стенди, моделі у розрізі, дошка) не 

втрачають свого значення вони можуть подаватися слухачам у вигляді 

вебресурсів. 

Сучасними засобами навчання стали: електронні освітні ресурси 

(мультимедійні підручники, мережеві освітні ресурси, мультимедійні 

універсальні енциклопедії та ін.), сервіси та служби мережі Інтернет 

(електронна пошта, пошукові системи, сервіси для збереження закладок та 

мультимедійних ресурсів, мережеві щоденники, ВікіВікі, карти знань, 

сервіси для спільної роботи, соціальні геосервіси). 

За допомогою таких засобів створюється система ДН, що дозволяє 

учителям початкової школи не тільки отримувати знання та напрацьовувати 

навички, але й вирішувати реальні завдання у своїй професійній діяльності, 

навчаючись у зручному для себе режимі за індивідуальною траєкторією 

навчання. 
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Висновки до розділу 2 

Взявши за основу структуру електронного навчального курсу (вона 

розроблена відповідно до Положення про атестацію електронного 

навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України) у дисертації було 

розширено систему модулів ДН за рахунок евристичних, які гармонійно 

доповнювали сукупність змістових модульних утворень у контексті загальної 

мети спроектованої моделі. 

Відповідні змістові модулі побудовано на заздалегідь сформованих в 

учителя початкової школи знаннях і вміннях у сферах професійної творчості 

й професійної самоосвіти і самовиховання, евристичні підпорядковані 

потребам педагога в професійно-культурному розвитку впродовж життя 

засобами ДН (учителів було орієнтовано на створення електронних проектів 

як засобів відображення власного рефлексивного ставлення до фахового 

зростання й пошуку творчих форм і способів досягнення усвідомлених 

ціннісно-смислових орієнтирів). 

Розкрита структура стала фундаментом для розробки електронного 

навчального курсу “Основи дистанційного навчання в початковій освіті”, 

основним завданням якого є підготовка фахівців до успішного застосування 

технологій ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи в 

цілях професійного розвитку. Функції такої навчальної дисципліни – 

сприяння фундаменталізації базової професійної і післядипломної 

педагогічної освіти, розвитку в учителів аксіологічного, системного і 

прогностичного мислення, забезпечення достатньо-високого рівня їх 

мотиваційної, моральної й практичної готовності до здійснення ДН у системі 

неперервної освіти у вимірах професійного зростання. Основними темами 

програми курсу є: “Дистанційне навчання в сучасному освітньому просторі”, 

“Організація та здійснення дистанційного навчання у ВНЗ”, “Основні 

компетенції вчителя початкової школи необхідні для дистанційного 

навчання”, “Дидактичні основи організації дистанційного навчання у 

початковій освіті”, “Інформаційно-освітнє середовище Уманського 
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державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(http://dls.udpu.org.ua)”, “Організація дистанційного навчання в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua)” та 

“Індивідуальне навчально-дослідне завдання” (створення вчительського 

блогу засобами Blogger). 

Засвоєння цінностей змісту цього курсу – результат побудови 

ефективної педагогічної технології ДН. На шляху до її проектування 

виявлено різне ставлення науковців до цього феномену: його розглядають, як 

найважливіший елемент механізму управління системою неперервної освіти 

вчителів початкової школи; як складну комп’ютерну педагогічну систему, 

що має свою специфічну структуру та закономірності функціонування і 

характеризується ознаками цілісності, відтворюваності, адаптивності, 

психологічної обґрунтованості, економічної доцільності, науковості, 

гнучкості та контрольованості. Проте поставленим завданням найбільш 

відповідало тлумачення педагогічної технології ДН як цілісної сукупності 

трьох взаємопов’язаних компонентів: концептуального, змістово-

процесуального і професійного. Концептуальний утверджує творчий 

характер відповідної технології, відображаючи “ідеологію” її побудови і 

реалізації в контекстах професійно-педагогічної творчості і творчого 

саморозвитку вчителя початкової школи на засадах інформаційно-

комунікаційних технологій. Змістово-процесуальний насамперед передбачає 

наявність такого змісту професійно-культурного розвитку педагога засобами 

ДН, який є адекватним цілям неперервного фахового поступу впродовж 

життя. Цей компонент зумовлює проектування й реалізацію інноваційних 

форм (вебінарів, особистісно-розвивальних навчальних чатів, електронних 

форумів, телеесе та ін.) дистанційного навчального процесу, його методів 

(відеолекції, відеобесіди, відеопроблемний метод навчання, інтернет-

олімпіади, інтернет-конференції, інтернет-консультації та ін.). Наступний 

компонент – професійний – корелюється з досягненням найвищого рівня 

професійної майстерності вчителя початкової школи, сформованості в нього 
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засобами ДН значущих для професійного розвитку педагогічних здібностей і 

педагогічної техніки, здатності до самоорганізації професійної самоосвіти і 

самовиховання. 

Основними технологічними засобами організації ДН у неперервному 

освітньому просторі визнано: 1) оптимальний вибір електронного 

навчального середовища: авторських програмних продуктів (Authoring 

Packages), систем управління навчанням (Learning Management Systems – 

LMS), систем управління контентом (Content Management Systems – CMS) та 

систем управління навчальним контентом (Learning Content Management 

Systems – LCMS); 2) пошук технологічних засобів за критеріями їх 

безпечності і надійності в експлуатації, сумісності з іншими e-learning 

рішеннями, зручності у використанні, вартості тощо. Саме за цими 

критеріями в роботі було обрано доступні і розповсюджувані за принципом 

Open Source LMS Moodle та CMS PHP-Fusion, висвітлено можливість 

подальшого розвитку та вдосконалення цих систем, а також перспективність 

їх використання освітніми закладами для реалізації принципу “освіта 

впродовж життя”. 

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях [247; 254; 

260; 261; 265; 269; 270; 276; 279; 280; 283; 284; 286; 499; 501].  



244 

 

 

РОЗДІЛ 3 

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ВИМІРАХ ЇЇ ОНОВЛЕНИХ 

СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ 

 

У розділі віддзеркалена специфіка значущого для сьогодення 

оволодіння педагогами цінностями ІКТ (йдеться про таку цілісну сукупність 

компонентів: ДН майбутніх учителів початкової школи (ОКР: бакалавр, 

магістр), ДН учителів початкової школи в процесі післядипломної освіти, ДН 

учителів початкової школи засобами неформальної й інформальної освіти), 

розкриваються особливості сайту відповідної системи (CMS PHP-Fusion, 

LMS Moodle та “хмарних” технологій Microsoft), його структуру і зміст 

(http://sno.udpu.org.ua), в особистісно орієнтованому вимірі, висвітлено її 

мотиваційний, організаційний, стимулювальний і контрольний складники 

(аспект підготовки викладачів ВНЗ до тьюторської діяльності дистанційного 

характеру), обґрунтовано сутнісні характеристики процесу формування 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до ДН, а також 

закономірності, принципи, зміст і організаційно-педагогічні умови 

функціонування післядипломного ДН педагога. 

Цільовими орієнтирами розвитку педагогічної освіти та її складників 

для системи неперервної освіти вчителів початкової школи є: 

1. Спрямованість усієї системи різнорівневих цілей на реалізацію 

потреб суспільства в культуротворенні та особливості (вчителя початкової 

школи) у цілісному професійному і професійно-культурному розвитку та 

саморозвитку. 

2. Урахування аксіо-акмеологічної детермінованості професійного і 

професійно-культурного розвитку особистості засобами системи 

педагогічної освіти. 
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3. Гармонійне поєднання цілісного, культурологічного, діяльнісного й 

особистісно орієнтованого підходів з метою неперервного розвитку 

педагогічної освіти. 

Цільові орієнтири є значущі для суспільства якому характерні 

інноваційна спрямованість; освіченість гуманістичного спрямування; 

здатність до духовного, емоційно-почуттєвого прийняття й розуміння 

вихованця таким, яким він є; самодостатність; здатність пов’язувати потреби 

самореалізації в соціумі з його нагальними потребами в розвитку; 

педагогічна майстерність; усвідомленість значущості національних 

цінностей і власної причетності до їх створення. 

Особистісно значущий вимір цілей – максимально можливий розвиток 

та гармонійна єдність професійної свідомості й самосвідомості особистості 

кожного майбутнього педагога як механізм та підґрунтя неперервного й 

довготривалого процесу професійного і професійно-культурного 

становлення, досягнення за результатами активності на його етапах фахової 

компетентності системного та функціонального планів, базової педагогічної 

культури та її акмеологічних щаблів. 

Для досягнення цих стратегічних цілей розвитку педагогічної освіти 

необхідна науково обґрунтована державна політика утвердження винятково 

пріоритетного соціального статусу та соціальної ролі в Україні. Така 

політика повинна враховувати феномен інформаційної та духовно-

культурної глобалізації як найважливішої тенденції сучасного світу, 

будуватися на досягненнях (уже визнаною світовою спільнотою!) української 

науково-педагогічної думки в історичній ретроспективі, поєднанні кращого 

вітчизняного педагогічного досвіду та передових зарубіжних технологій 

підготовки вчителя. Її відображення в державних і регіональних програмах 

розвитку педагогічної освіти – необхідна визначальна умова якості навчання 

тих, від кого залежить майбутнє українського суспільства, безпека й 

неперервність його культуротворчого поступу – дітей [414, с. 8–9]. 
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Відповідно до цього, можна вважати, що сучасна система ДН вчителів 

початкової школи в процесі неперервної освіти повинна відповідати такій 

структурі (рис. 3.1). 

 

 

 

Рис. 3.1. Система ДН вчителів початкової школи в процесі 

неперервної освіти 
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3.1. Особливості сайту системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи в умовах поглиблення потреб суспільства у 

підвищенні її якості 

 

Одним із головних завдань неперервної освіти вчителів початкової 

школи є забезпечення вільного та відкритого доступу до отримання знань із 

урахуванням потреб, здібностей та інтересів тих, хто навчається. 

Зараз більшість освітніх установ мають у мережі Інтернет власні веб-

ресурси, тому для вирішення одного із завдань нашого дослідження 

передбачено розробку системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи у вигляді веб-ресурсу. 

Сайт системи неперервної освіти вчителів початкової школи 

(http://sno.udpu.org.ua) нами розроблено на основі трьох контентів: PHP-

Fusion, Moodle та “хмарних” технологій від Microsoft. 

В підрозділі 2.4 детально описано технологічні характеристики CMS 

PHP-Fusion та LMS Moodle, тому в цьому підрозділі намагаємося звернути 

увагу на використання Інформаційно-освітнього середовище УДПУ 

(http://dls.udpu.org.ua – розроблено засобами LMS Moodle) в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи та “хмарних” технологій. 

Інформаційно-освітнє середовище УДПУ, представлене у вигляді web-

сайту, відображає категорії курсів – розрахованих на певну аудиторію 

користувачів, призначене для аналізу, обробки, доставки інформації та 

надання доступу до відповідних дистанційних курсів на основі персоналізації 

за допомогою будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет 

(рис. 3.2 або http://dls.udpu.org.ua). 

Інформаційно-освітньому середовищі УДПУ притаманні відповідні 

ролі користувачам: 

– адміністратор здійснює будь-які зміни на сайті та відповідає за 

належне функціонування системи, її налаштування і коректність даних, що 
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знаходяться на сайті. Також однією з головних функцій адміністратора є 

реєстрація користувачів; 

 

 

Рис. 3.2. Головна сторінка Інформаційно-освітнього середовища УДПУ 

 

– викладачі-тьютори – це штатні викладачі ВНЗ, а також особи, які 

мають інші професії та які залучаються на умовах сумісництва або 

погодинної оплати праці. В умовах ДН основним завданням викладачів-

тьюторів є управління самостійною пізнавальною діяльністю студентів 

(учителів початкової школи), що передбачає виконання ними таких функцій: 

формування мотивів навчання; постановка цілей і завдань; передавання 

досвіду; організаційна діяльність; організація взаємодії між слухачами; 

контроль процесу навчання [206]. В Інформаційно-освітньому середовищі 

УДПУ викладачі-тьютори мають повний доступ до дистанційних курсів, які 

ними викладаються; 

– вчителі та студенти – особи, які навчаються або здійснюють 

підвищення свого фахового рівня у ВНЗ. В Інформаційно-освітньому 
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середовищі УДПУ вони мають обмежений доступ до курсів, які їм 

викладаються за відповідним навчальним планом. 

Для удосконалення системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи велике значення мають “хмарні” технології, які є новим етапом 

розвитку освіти та економічно вигідним, ефективним і гнучким способом 

задоволення потреб тих, хто навчається, у здобутті нових знань. За 

допомогою цих технологій та їх інструментарію можна, наприклад, створити 

“хмару” ВНЗ, щоб використовувати її ресурси у відповідності до сучасних 

вимог освіти. 

“Хмарні” технології – динамічно масштабований вільний спосіб 

доступу до зовнішніх обчислювальних інформаційних ресурсів у вигляді 

сервісів, що надаються за допомогою мережі Інтернет [494, с. 22]. 

Вперше цей термін був використаний у 1997 році на лекції Ramnath 

Chellappa зі значенням нова “обчислювальна парадигма, при якій межі 

обчислювальних елементів залежатимуть від економічної доцільності, а не 

тільки від технічних обмежень” [510, с. 17]. 

Перша технологія, яку можна охарактеризувати як хмарну, з’явилася в 

компанії Salesforce.com у 1999 році. Вона надала доступ до свого додатку 

через сайт за принципом – програмне забезпечення як сервіс (Software as a 

Service – SaaS). Наступним кроком стала розробка “хмарного” веб-сервісу 

компанією Amazon у 2002 році. Цей сервіс дозволяв зберігати інформацію та 

робити обчислення. В 2006 Amazon запропонувала сервіс під назвою Elastic 

Compute cloud (EC2). Він надав можливість його користувачам запускати 

свої власні програми. У цьому ж році компанія Google почала впроваджувати 

SaaS під назвою “Google Apps” та платформи як сервіси (Platform as a Service 

– PaaS) – “Google App Engine” [510, с. 19]. 

Компанія Microsoft зробила свою першу презентацію PaaS під назвою 

“Azure Services Platform” на Конференції з професійного розвитку 2008 року 

(Professional Developer’s Conferens – PDC), що стало суттєвим поштовхом до 

розвитку “хмарних” технологій [505, с. 10]. 
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Для нас ці технології набувають все більшого значення. Пояснюють це, 

перш за все, новими можливостями для представлення динамічних та 

актуальних електронних додатків для системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи, що базуються на інтернет-технологіях. 

Кращим прикладом такого рішення є OneDrive від Microsoft – 

безкоштовне сховище для файлів в Інтернеті, до яких можна отримувати 

доступ із будь-якого комп’ютера. Також за допомогою класичної програми 

OneDrive можна автоматично синхронізувати файли між пристроями та 

“хмарою”. 

Завдяки цій технології можна відкривати й редагувати офісні 

документи, надавати спільний доступ до файлів іншим користувачам та 

працювати разом із ними. 

Сьогодні OneDrive дозволяє безкоштовно зберігати до 30 Гб, ресурсів 

для цього необхідно лише створити обліковий запис на сайті 

https://onedrive.live.com. 

Також у системі неперервної освіти вчителів початкової школи було 

використано ще одну технологію від Microsoft – Padlet – це інтуїтивний, 

зручний та багатофункціональний сервіс для розміщення на онлайн стіні 

будь-яких ресурсів. У ньому можна працювати не реєструючись, а 

зареєстровані користувачі автоматично повідомляються про нові об’єкти на 

стіні та можуть вносити відповідні зміни до них. Для реєстрації на 

http://padlet.com достатньо мати один із аккаунтів Microsoft або Google. 

Сервіс безкоштовний, має російськомовний інтерфейс та простий у 

використанні. 

Узагальнити особливості контентів для системи неперервної освіти 

вчителів початкової школи допоможе таблиця 3.1. 

Система неперервної освіти вчителів початкової школи складається з 

програмної та методичної частин. Програмна частина має такі основні 

модулі: модуль реєстрації, модуль “профіль”, модуль керування, модуль 

https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
http://windows.microsoft.com/uk-ua/skydrive/download#apps
http://windows.microsoft.com/uk-ua/skydrive/download#apps
https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
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розробки курсу, модуль організації навчальної та науково-методичної 

діяльності. 

Таблиця 3.1. 

Узагальнюючі особливості контентів для сайту 

Системи неперервної освіти вчителів початкової школи 

№ 

п/п 
Параметри контенту 

PHP-

Fusion 
Moodle 

“Хмарні” технології 

Microsoft 

OneDrive Padlet 

1. 
Успішне використання в освітніх 

установах 
+ + + + 

2. 
Інтеграція з інформаційним середовищем 

користувача 
+ + + + 

3. Відкритий системний код + +   

4. 
Наявність панелі інструментів для роботи 

із контентом 
+ + + + 

5. Сервісна підтримка + + + + 

6. Надійна безпечність + + + + 

7 Україномовний інтерфейс + + +  

8. Наявність системи шаблонів та плагінів + +  + 

9. 
Передбачено використання різних типів 

шрифтів, рисунків, анімацій, відео тощо 
+ + + + 

10. Наявність сховища для ресурсів  + + + 

11. 

Наявність засобів комунікації: + +  + 

обмін текстовими повідомленнями; + +  + 

обмін файлами;  + + + 

форуми;  +  + 

відео-чат.  +  + 

 

Зміст методичної частини сайту відображено в організації неперервної 

освіти вчителів початкової школи. 

Щоб сторінки повною мірою були доступні користувачам, потрібно 

активізувати свій аккаунт на сайті. 

Використання вище описаних контентів схематично представлено на 

рис. 3.3 у структурі сайту системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи (http://sno.udpu.org.ua – в доменній мережі УДПУ). 

Для того, щоб отримати доступ до сайту системи неперервної освіти 

вчителів початкової школи, необхідно зв’язатися з адміністратором на E-mail 

(alexsmukovoz@gmail.com), який потім здійснює реєстрацію користувачів. 

https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
http://sno.udpu.org.ua/
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Після реєстрації користувачеві буде надіслано на електронну пошту або на 

телефон повідомлення з адресом сайту, ім’ям входу та паролем. 

 

 
Рис. 3.3. Структура сайту системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи 

 

Сайт системи неперервної освіти вчителів початкової школи 

складається з таких сторінок: 

І. “Головна сторінка” висвітлює загальну інформацію про сайт 

системи неперервної освіти вчителів початкової школи та новини УДПУ 

(рис. 3.4 або http://sno.udpu.org.ua). 
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Рис. 3.4. Головна сторінка сайту 
 

ІІ. “Дистанційне навчання” доступна зареєстрованим користувачам. 

Після здійснення активації (введення ім’я входу та пароля) користувачу 

відкривається сторінка Інформаційно-освітнього середовище УДПУ із 

відповідним вмістом та можливостями роботи з дистанційними курсами 

(рис. 3.5 та 3.6 або http://sno.udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=2). 
 

 

Рис. 3.5. Сторінка “Дистанційне навчання” до активації аккаунта 
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Усі дистанційні курси [Додаток В] в Інформаційно-освітньому 

середовищі УДПУ розроблені відповідно до Положення про атестацію 

електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України [358]. 

 

 

Рис. 3.6. Сторінка “Дистанційне навчання” після активації аккаунта 

 

Для прикладу розглянемо дистанційний курс “Сучасні інформаційні 

технології навчання” (рис. 3.7), що відповідає ролі автора курсу (або 

викладача), а також призначення його основних компонентів. 

У верхній частині головного вікна системи під логотипом розташована 

панель навігації, що відображає місце знаходження користувача в ієрархії 

системи. За допомогою панелі навігації можна завжди побачити, в якому 

розділі знаходиться користувач, та перейти до попередньої сторінки. 

Вікно дистанційного курсу складається із блоків. Залежно від ролі 

користувача та налаштувань обраного курсу в системі видимі ті чи інші 

блоки. 

Блок – це група посилань, об’єднаних за певними категоріями. 

Користувач, за бажанням, може розгорнути чи згорнути блок, натиснувши на 

стрілочку або квадратик у правому куті блоку. Назва блоку відображається 

постійно. 

Розглянемо детальніше призначення основних блоків у дистанційному 

курсі “Сучасні інформаційні технології навчання” (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Сторінка дистанційного курсу 

“Сучасні інформаційні технології навчання” 
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На головній сторінці навчальної дисципліни висвітлено заголовки тем, 

зокрема: 

1. Блок “Робочі навчальні програми”. Користувачі можуть 

ознайомитися відповідно до свого напряму підготовки із робочою 

навчальною програмою дисципліни, клацнувши на неї кнопкою мишки. Її 

також можна завантажити у форматі PDF. 

2. Блок “Глосарій”, або “Термінологічний словник до курсу” містить усі 

необхідні ключові слова навчальної дисципліни. Він передбачає перегляд 

дефініцій в алфавітному порядку та за допомогою спеціального пошуку, в 

якому потрібно ввести слово та натиснути кнопку “Знайти” (рис. 3.8). 

 

 

Рис. 3.8. Вікно глосарію 

 

3. Блок “Друковані та інтернет-джерела”. Додаткові веб-ресурси, які 

доповнюють та розширюють можливості дистанційного курсу. 

4. Блок “Модулі”. Дистанційний курс “Сучасні інформаційні технології 

навчання” передбачає опрацювання семи тем (+ модуль ІНДЗ). Тематику 

занять можна переглядати у вікні браузера або завантажити у відповідних 
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форматах (PDF, Word, PowerPoint, відео і т. п.). Тут є лекційний матеріал та 

супровідні презентації до нього, лабораторно-практичні роботи та 

відеозаняття до них, перевірка знань, умінь у вигляді тестів. 

Розглянемо деякі із них. Наприклад, якщо натиснути на кнопку 

“Презентація до лекції”, відкриється вікно, у якому можна ознайомитися з 

мультимедійним лекційним матеріалом. 

Для перегляду відео потрібно натиснути на кнопку “Відеозаняття до 

теми…”, після чого відкриється наступне вікно, у якому можна по черзі 

переглянути відеоролики, таким чином закріпити навчальний матеріал до 

теми (рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Вікно відеозанять 

 

Кнопка “Тестування” дозволяє перевірити рівень знань, умінь, 

навичок із відповідної теми та курсу в цілому. Часове обмеження у 

тестуванні можна виставляти різне, залежно від кількості та складності 

запитань. Відзначивши правильну відповідь, користувач отримує один бал, за 
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успішно складений тест – 10 балів, кількість спроб – одна. Наявність 

додаткової спроби знижує оцінку на один бал (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Вікно тестування 

 

5. Блок “Індивідуальне навчально-дослідне завдання” передбачає 

розробку навчального проекту на вільну тему за програмою Intel® Навчання 

для майбутнього. 

Виконання цього модуля розпочинається заняттям на тему “Робота з 

текстовим редактором Microsoft Word 2010”, на якому студенти 

визначаються з ІНДЗ (тематикою та останнім терміном здачі). Виконане 

ІНДЗ відправляється викладачеві у вигляді прикріпленого файла-архіва з 

повідомленням. 

6. Блоки “Форум” та “Чат” є інтерактивними засобами комунікації 

між учасниками дистанційного курсу. 

Повідомлення у форумі в чомусь схожі на поштові – кожне з них має 

автора, тему та зміст. Принципова властивість форуму полягає в тому, що 
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повідомлення в ньому об’єднані в треди (від англ. thread – “нитка”), коли 

відповідь приєднується до вихідного повідомлення. Послідовність таких 

відповідей на запитання створює тред. Отже, форум схожий на деревовидну 

структуру, що складається із тредів. 

Форуми є потужним інструментом комунікації викладача зі студентами 

та студентів один із одним. Це асинхронний тип спілкування, що дозволяє не 

поспішати з формулюванням відповіді, яка може бути надана будь-коли. 

Повідомлення у форумі зберігаються в різних форматах та можуть 

містити прикріплені файли. Студент, який вивчає дисципліну, автоматично 

підписаний на форумі та отримує копії всіх нових повідомлень на свою 

електронну пошту (рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.11. Вікно форуму 

 

Структура форуму: 

1) обговорення (навчальні теми) – в кожному із модулів створено теми 

для обговорень. Зрозуміло, що викладач дистанційного курсу повинен 

слідкувати за ними та суворо модерувати (перевіряти, схвалювати, видаляти); 

2) відповіді – за кожною навчальною темою зав’язується дискусія, в 

процесі якої студенти обмінюються своїми знаннями та пишуть коментарі. 

Ще одним важливим елементом у дистанційному курсі є чат – 

“Інтерактивна дошка” – ресурс Padlet від Microsoft. Вона встановлена під 

кожною темою та дозволяє вести спілкування як у синхронному, так 



260 

 

 

асинхронному режимі. За наявності веб-камери учасники дистанційного 

курсу можуть бачити та чути один одного. Цей ресурс дозволяє також 

зберігати повідомлення із прикріпленими файлами для наступних переглядів 

(рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Вікно інтерактивної дошки 

 

7. Блок “Останні новини” містить посилання на останні новини 

дистанційного курсу, які автоматично поновлюються на головній сторінці. 

Вони показують, що відбулося на дистанційному курсі з моменту останнього 

відвідування користувачем, включаючи нові повідомлення, замітки про 

додавання користувачів і т. п. 

8. Блок “Налаштування” є основним засобом управління навчанням у 

межах дистанційного курсу. Розглянемо коротко призначення основних 

пунктів цього блоку (рис. 3.13). 

9. Блок “Календар” показує всі події, що стосуються дистанційного 

курсу. Події можуть бути додані до календаря. Вони можуть бути як для 

окремих користувачів (синій колір), так і для груп (жовтий колір) або для 

всього курсу (рожевий колір). Якщо додати закриття дат для форумів, питань 

і т. п., то вони будуть відображатися на календарі. У календарі рамкою 
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виділена поточна дата, а також кольором виділяються дати із запланованими 

подіями (тест, звіт і т. п.). Викладач курсу може ввести інформацію про події 

для всіх користувачів, які вивчають навчальну дисципліну, або лише 

студентів певних груп. 

 

 

Рис. 3.13. Вікно налаштування 

 

Додаткові блоки дистанційного курсу можна додавати до головного 

вікна залежно від налаштування системи Moodle. 

ІІІ. “Науково-методична робота” передбачає організацію та 

проведення науково-практичних інтернет-конференцій (рис. 3.14 або 

http://sno.udpu.org.ua/forum/). Результати цих наукових заходів відображено 

на цій сторінці. 

Оголошення про проведення інтернет-конференції висвітлюється на 

Головній сторінці сайту та здійснюється через списки розсилки 

зареєстрованим користувачам. Тези або статті автори надсилають на 

електронну пошту, яка зазначена в інформаційному листі. Наукова дискусія 

(обговорення доповідей та виступів) учасників здійснюється в дистанційному 

режимі з робочих місць або місць проживання учасників. Обговорення 

статей організовується через розміщення відгуку на статтю або за допомогою 
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зворотного зв’язку через електронні адреси авторів. Матеріали інтернет-

конференції редколегія друкує у віснику Польсько-української науково-

дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського “FOLIA 

COMENIANA”. 
 

 

Рис. 3.14. Сторінка “Науково-методичної роботи” 



263 

 

 

Отже, основна специфіка проведення інтернет-конференції полягає в 

місці проведення та способах організації наукової дискусії. Основними 

функціями інтернет-конференції є: публікація наукових праць авторів; 

створення наукового співтовариства; здійснення комунікації між 

представниками наукового співтовариства. 

Специфіка інтернет-конференції дозволяє визначити деякі її переваги: 

 відсутність обмежень для учасників незалежно від географічної 

віддаленості; 

 доступність для учасників – відсутність спеціальних вимог до 

обладнання та каналів зв’язку; можливість участі зі свого робочого місця; 

 економічність, пов’язана з відсутністю витрат на проїзд та 

проживання учасників; 

 розширення тимчасових рамок проведення конференції – 

можливість проведення заходів будь-якої тривалості в безперервному 

режимі; 

 можливість підключення до конференції в будь-який час у рамках 

проведення конференції; 

 можливість оперативної організації обговорення актуальних 

питань; 

 доступ до всіх представлених матеріалів конференції для учасників 

та відвідувачів сайту. 

Додатковими перевагами організації інтернет-конференції є широка 

аудиторія учасників. Участь в інтернет-конференції вчителів початкової 

школи дозволила сформувати цільову аудиторію на сайті, що посприяло 

досягненню більшої ефективності в науковій комунікації. 

Для реалізації наукової комунікації важливим є накопичення знань, 

думок, досвіду, поданих у змісті статей та обговорень. 

Для молодих учених виступ на очній конференції пов’язаний з 

подоланням психологічного бар’єру. На інтернет-конференції вони ж мають 
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можливість залишити письмовий відгук про матеріали інших учасників, а 

відповіді на коментарі і запитання з приводу власної статті можуть 

відстрочити у часі. 

Отже, головним науковим результатом технології проведення інтернет-

конференції, орієнтованої на вчителів початкової школи, є реалізація 

чотирьох цільових установок: публікація, навчання, організація наукової 

комунікації та створення постійно функціонуючого наукового 

співтовариства. 

IV. “Бібліотека” складається із трьох додаткових сторінок (рис. 3.15 

або http://sno.udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=3): 

 

 

Рис. 3.15. Сторінка “Бібліотека” 

 

1. “Словники” – представлено вісім найпоширеніших словників, а 

саме: 

 Великий тлумачний словник сучасної української мови; 

 Російсько-український фразеологічний словник; 

 Online-перекладач; 



265 

 

 

 “Світ професій”. Словник профорієнтаційних термінів; 

 Тлумачний словник В. Даля; 

 Словник англіцизмів; 

 Тлумачний словник комп’ютерних технологій; 

 “Куди піти навчатися”. Довідник навчальних закладів. 

2. “Нормативні документи” – відображено основні документи, якими 

повинен керуватися вчитель початкової школи 

(http://sno.udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=7); 

3. “Журнали” – представлено понад 38 електронних видань з 

посиланням на інші інтернет-ресурси 

(http://sno.udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=8); 

4. “Енциклопедії” – представлено понад 34 різноманітних 

енциклопедій з посиланням на інші інтернет-ресурси 

(http://sno.udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=9); 

5. “Бібліотеки в мережі Інтернет” – представлена велика кількість 

найвідоміших бібліотек державного значення, вищих навчальних закладів, 

електронні бібліотеки та іноземні з посиланням на інші інтернет-ресурси 

(http://sno.udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=10); 

6. “Педагогічні програмні засоби” – доступна для завантаження 

велика колекція комп’ютерних програм для підтримки навчального процесу 

в початковій школі (http://sno.udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=11). 

Використання сайту системи неперервної освіти вчителями початкової 

школи дозволяє в перспективі реалізувати шість пріоритетів, визначених 

Меморандумом Європейської Комісії у 2000 році: 

1. Визнання цінності знань (осмислення важливості навчання, особливо 

неформального і спонтанного). 

2. Інформація, профорієнтація і консультування (система неперервного 

доступу до якісної інформації про можливості навчання впродовж всього 

життя). 
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3. Інвестиції в навчання (значне збільшення рівня інвестицій у людські 

ресурси для розвитку найціннішого капіталу – населення Європи). 

4. Наближення можливостей навчання до тих, хто навчається (розвиток 

ДН). 

5. Базові уміння (гарантія набуття і постійного оновлення умінь, 

необхідних для усталеної участі в житті суспільства, заснованого на 

знаннях). 

6. Інноваційна педагогіка (розробка ефективних методів навчання 

впродовж життя та всеосяжного навчання, яке охоплює формальне, 

неформальне і позаформальне (спонтанне) навчання) [102, с. 6]. 

Отже, створення сайту системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи є відповіддю сучасної освітньої системи на потреби інформаційного 

суспільства при підготовці фахівців. 

Успішне використання системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи залежить від їх рівня володіння інформаційними технологіями 

навчання, засобами дистанційної підтримки та від методичних рекомендацій 

для роботи з нею. 

Перспективою у подальшому нашому дослідженні є розробка методики 

формування готовності вчителів початкової школи до здійснення 

дистанційного учіння. 

 

3.2. Підготовка викладачів педагогічних ВНЗ до організації 

дистанційного навчання: особистісно орієнтовані аспекти 

 

В умовах зміни задач сучасної освіти, які виявляються варіативністю 

навчально-виховних закладів, диверсифікацією змісту, розширенням 

інноваційних процесів, виникає необхідність по-новому розглянути 

специфіку педагогічної діяльності. Викладач-майстер повинен добре 

орієнтуватися у різноманітності педагогічних технологій, мати свою думку і 
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вміти відстоювати її, правильно оцінювати свої можливості, бути готовим до 

прийняття відповідальних рішень [153, с. 352]. 

Тому при організації ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи змінюється професія викладача, структура, зміст та якість 

усієї освіти. Викладач є важливим суб’єктом, що забезпечує ефективність та 

якість навчального процесу. 

Викладач педагогічного ВНЗ – це особистість, яка за змістом 

професійної діяльність повинна мати певну сукупність якостей: уміти 

проектувати навчальний процес, поєднувати різні підходи до технології 

навчання, здійснювати педагогічну рефлексію [147, с. 39]. 

На думку В. В. Вержбицького, сучасному викладачеві притаманні такі 

компетентності [60, с. 4]: 

 висока професійна компетентність – передбачає знання 

предметного циклу, нестандартне мислення, володіння інноваційною 

тактикою і стратегією, методами вирішення творчих завдань; 

 педагогічна компетентність – передбачає знання із педагогіки та 

психології, медико-анатомічних аспектів інтелектуальної діяльності, 

володіння сучасними методами, засобами, технологіями навчання; 

 соціально-економічна компетентність – передбачає знання 

глобальних процесів розвитку цивілізації та її функціонування; 

 комунікативна компетентність – передбачає знання державної мови, 

володіння іноземними мовами (англійською), сучасними інформаційними 

технологіями навчання, ефективними методами та прийомами 

міжособистісного спілкування; 

 високий рівень професійної і загальної культури – передбачає 

сформований світогляд, стійку систему духовних, культурних, моральних 

цінностей в їх національному та загальнолюдському розумінні. 

Всіма цими компетентностями повинен володіти сучасний викладач 

ВНЗ. 
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При організації ДН у ВНЗ за викладачем закріпився термін “тьютор” 

(від англ. tutor – наставник, керівник групи студентів, тренер). Тьютор – 

викладач-консультант, наставник, керівник навчальної групи, що вивчає 

курс, займається методичною підготовкою та проводить групові практичні 

заняття (тьюторіали), надає допомогу у виконанні контрольних робіт, 

перевіряє та оцінює їх, проводить консультації й надає психологічну, 

педагогічну підтримку та індивідуальну допомогу студентам у вирішенні 

навчальних проблем, здійснює професійну орієнтацію та консультування з 

питань працевлаштування. 

Викладач-тьютор (організатор) ДН – це викладач нового типу, 

діяльність якого полягає у підготовці навчально-методичних матеріалів для 

студентів, консультаційно-інформаційній роботі, спілкуванні “на відстані”, 

використанні активних методів навчання. Тобто, такий викладач повинен 

уміти використовувати технологічні, організаційні, соціально-економічні, 

психологічні та інформаційно-комунікативні можливості для отримання 

максимального педагогічного результату [337, с. 42]. 

За визначенням Е. Г. Скибицького, викладач-тьютор (організатор) ДН – 

це методист, викладач або консультант-наставник, який входить до 

професорсько-викладацького складу системи ДН, здійснює навчально-

методичну та організаційну діяльність зі студентами в межах конкретного 

дистанційного курсу [394, с. 52]. 

Для реалізації своїх професійних функцій викладач-тьютор має 

володіти навичками роботи із сучасним програмним забезпеченням, щоб 

здійснювати керування дистанційним процесом навчання [325, с. 73]. 

Підготовка викладачів до організації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи включає наявність знань та умінь в галузі ІКТ. 

Аналіз наукових праць [57; 218; 337; 357; 394; 449] показав, що нині 

дослідники акцентують увагу на професіограмі викладача-тьютора 

(організатора) ДН. У професіограмі виділяємо три вимоги: 

1. Загальні знання та уміння в галузі ІКТ: 
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 знання принципів роботи персонального комп’ютера та його 

периферійних пристроїв; 

 володіння сучасним офісним програмним забезпеченням; 

 знання головних принципів роботи Інтернет, володіння програмним 

забезпеченням (як мінімум MS Explorer MS та Outlook Express); 

 знання методичних матеріалів та наукової літератури з проблем 

використання засобів ІКТ в освіті; 

 розуміння можливостей використання комп’ютера в управлінні 

навчально-виховним процесом; 

 уміння проводити аналіз програмного забезпечення з точки зору 

його дидактичних можливостей; 

 володіння методикою організації та проведення занять зі 

студентами з використанням ІКТ; 

 уміння вести самостійний пошук інформації в Інтернеті, різних 

електронних довідниках, базах даних, інформаційно-пошукових системах, 

словниках; 

 уміння зберігати інформацію, проводити її аналіз та обирати 

адекватні форми її подання; 

 уміння використовувати отримані дані під час вирішення 

педагогічних завдань; 

 знання головних видів та загальних принципів функціонування 

телекомунікаційних систем; 

 розуміння особливостей підключення користувачів із різним рівнем 

доступу до Інтернет; 

 знання особливостей організації та проведення телеконференцій; 

 знання телекомунікаційного етикету; 

 уміння використовувати різні засоби телекомунікації (електронна 

пошта, телеконференції, спілкування в режимі реального часу тощо) для 

обміну інформацією з іншими користувачами; 
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 володіння навичками інформаційної “навігації” в мережі; 

 уміння працювати з інформаційними ресурсами мережі; 

 уміння розуміти особливості використання інструментальних 

програмних засобів для створення дистанційних курсів; 

 уміння вести діалог з іншими користувачами мережі; 

 уміння працювати з сучасними гіпертекстовими та гіпермедійними 

системами; 

 уміння відбирати в Інтернеті інформаційні ресурси; 

 уміння готувати інформацію до передачі в мережі з використанням 

різних прикладних програм (текстового редактора, графічного редактора, 

редактора HTML) та необхідних утиліт (архіватори тощо). 

2. Загальні знання та вміння в галузі педагогіки та психології: 

 знання індивідуальних стилів навчально-пізнавальної діяльності 

студентів при ДН; 

 знання факторів, які визначають навчальну активність студентів 

при ДН; 

 знання особливостей процесу засвоєння знань під час ДН; 

 знання особливостей організації самостійної пізнавальної 

діяльності студентів в системі ДН; 

 володіння засобами організації спілкування суб’єктів ДН; 

 уміння організовувати та проводити психолого-педагогічне 

тестування студентів; 

 уміння складати індивідуальний психолого-педагогічний портрет 

студента; 

 уміння надавати психологічну підтримку студентам на початкових 

етапах ДН; 

 уміння формувати малі навчальні групи за принципом 

психологічної сумісності; 
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 уміння проводити поточну психолого-педагогічну діагностику 

віртуальної навчальної групи; 

 уміння попереджувати та розв’язувати конфліктні ситуації. 

3. Загальні знання та вміння в галузі нових педагогічних технологій: 

 знання сучасних особистісно орієнтованих методів навчання; 

 володіння індивідуальними, груповими та фронтальними методами 

навчання; 

 уміння адаптувати методику денного навчання до умов 

дистанційного; 

 уміння поєднувати очну та заочну форми організації навчання під 

час ДН; 

 уміння поєднувати індивідуальні та фронтально-групові форми 

організації навчання під час роботи зі студентами за дистанційною формою 

навчання; 

 уміння організовувати та проводити навчально-тематичну 

конференцію, виступаючи у ролі модератора; 

 уміння організовувати та проводити тематичний чат; 

 уміння організовувати та проводити моніторинг навчальної 

діяльності студентів; 

 уміння організовувати ефективну систему контролю та тестування 

студентів. 

Проаналізувавши ряд вимог до викладача-тьютора (організатора) ДН, 

виділимо найбільш оптимальні при організації ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи, а саме традиційні, притаманні будь-якому 

педагогу, та специфічні, пов’язані із використанням сучасних технологій ДН. 

1. Традиційні вимоги: 

 організаційні (планування діяльності, групування студентів і т. п.); 

 дидактичні (вміння підібрати та підготувати навчальний матеріал, 

обладнання; доступне, зрозуміле, виразне, переконливе та послідовне 
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викладання навчального матеріалу; стимулювання розвитку пізнавальних 

інтересів та духовних потреб); 

 персептивні (об’єктивно оцінювати емоційний стан студентів, 

виявляти особливості психіки); 

 комунікативні (вміння встановлювати педагогічно доцільні 

відносини зі студентами, їхніми батьками, колегами, керівництвом ВНЗ); 

 сугестивні (емоційно-вольовий вплив на студентів); 

 дослідницькі (вміння пізнавати та об’єктивно оцінювати педагогічні 

ситуації та процеси); 

 науково-пізнавальні (здатність засвоювати наукові знання зі своєї 

галузі); 

 предметні (професійно знати свій навчальний предмет). 

2. Специфічні вимоги: 

 уміння спілкуватися та здатність встановлювати міжособистісні 

зв’язки в Інтернеті (здатність до співпраці та роботи в колективі, навички 

мовлення і листування та вміння ставити запитання); 

 знання дидактичних властивостей ДН та вміння користуватися 

сучасними технологіями ДН (базове знання технології ДН, базові навички 

застосування технологій і базові знання у галузі ДН); 

 здатність працювати з дистанційними курсами (планування й 

організація, знання, пов’язані з підтримкою студентів, а також знання, 

пов’язані із захистом інтелектуальної власності, правами на використання та 

захистом авторських прав); 

 уміння репрезентувати навчальний матеріал (розвиток 

співробітництва, сприяння створенню атмосфери навчання, орієнтованої на 

студента, знання в галузі теорії навчання дорослих). 

Успішність організації ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи залежить від трьох груп умов: 
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1. Педагогічні. Викладач повинен враховувати психолого-педагогічні 

принципи ДН в організації ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи, використовувати різноманітні педагогічні форми, методи 

та прийоми. 

2. Організаційно-комунікативні. Викладач повинен знати психологію 

спілкування, правила етикету, способи підвищення мотивації, правильно 

вибирати стиль керівництва та активізувати студентів до ДН у системі 

неперервної освіти. 

3. Технічні. Вони забезпечують доступ до комп’ютерних засобів 

зв’язку (як викладачеві, так і студентам), комп’ютерну грамотність учасників 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Разом з тим, незважаючи на широке застосування засобів та технологій 

ДН, актуальною повинна залишатися основна вимога до викладача –

здійснення навчально-виховної діяльності зі студентами. 

Отже, викладач-тьютор (організатор) ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи повинен бути професіоналом, володіти сучасними 

інформаційними технологіями, загальною культурою, швидко оволодівати 

новими технологіями ДН; бути гуманним, толерантним, поважати інших 

людей та їхню думку. Він повинен вміти розробляти дистанційні курси; 

надавати індивідуальні та групові консультації в системі ДН; працювати з 

інформацією в мережах, обробляти її та використовувати в навчальному 

процесі. 

Також викладач-тьютор (організатор) ДН у системі неперервної освіти 

взаємодіє з іншими учасниками освітнього процесу: 

 авторами (розробниками) дистанційних курсів (при виникненні 

незрозумілих питань за змістом курсу, які вимагають компетентних 

роз’яснень, якщо знань тьютора недостатньо); 

 технічними фахівцями (програмістами та системними 

адміністраторами); 
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 модераторами курсів (допомагає вирішувати поточні 

адміністративні питання, складає графік проведення тьюторіалів, 

конференцій і т. п.); 

 студентами, вчителями початкової школи (як індивідуально через 

електронне листування, так із усією групою за допомогою списку розсилки). 

Проте “обличчям” дистанційного курсу, найважливішою ланкою, яка 

забезпечує якість та ефективність навчального процесу, є викладач. 

Наскільки він сам добре взаємодіє з колегами, володіє навчальним 

матеріалом, освічений та грамотний, настільки буде успішним сам процес 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Важливо відзначити, що викладач-тьютор (організатор) ДН працює в 

особливому психологічному середовищі, порівняно із традиційним 

навчанням, – віртуальному. Крім того, у діяльності викладача-тьютора 

(організатор) ДН особливе значення має необхідність використання 

комп’ютера для комунікації, організації та управління самостійною 

пізнавальною діяльністю студентів на відстані. Емоційне та інтелектуальне 

навантаження при цьому значно зростає. Тому особливого значення тут 

набуває готовність викладача до тьюторської діяльності. У нашому 

дослідженні розглядаємо її комплексно – наявність знань, умінь, навичок та 

бажання здійснювати тьюторську діяльність. Дійсно, викладач-тьютор 

(організатор) ДН повинен бути підготовленим фахово (володіти загальними 

й професійно-предметними знаннями та вміннями), технічно (володіти 

інформаційними технологіями), мати високий рівень культури, інтелекту, 

володіти загальнолюдськими цінностями і т. п. 

Під підготовкою викладача до організації ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи розуміємо формування й збагачення знань, 

умінь, навичок та настанов, необхідних для успішного виконання цього виду 

діяльності. 
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Результатом має бути готовність викладача (предметна, технічна, 

психологічна) до тьюторської діяльності в системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

Підготовку викладачів до організації дистанційного навчання у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи, можна частково здійснювати 

через електронні курси, запропоновані окремими навчальними закладами. 

Саме таку підготовку можна здійснити спільно з Центральним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет 

менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України. На 

базі цього закладу постійно підвищують кваліфікацію викладачі з різних 

навчальних закладів України. 

Мета підвищення кваліфікації – вдосконалення професійної підготовки 

викладачів шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і 

навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у 

межах спеціальності. 

Основними завданнями підвищення кваліфікації викладачів є: 

 оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, 

організаційно-управлінській діяльності; 

 засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів 

навчання; 

 набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, 

досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб; 

 вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку; 
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 подання пропозицій до удосконалення навчально-виховного 

процесу, впровадження в практику навчання кращих досягнень науки, 

техніки й виробництва; 

 застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, 

що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, ІКТ [362]. 

Процес підвищення кваліфікації базується на електронному навчально-

методичному комплексі, який розроблений відповідно до навчально-

тематичного плану та робочої навчальної програми. У свою чергу, 

електронний навчально-методичний комплекс реалізовано на основі 

технологічної платформи GoogleApps [30]. 

Підвищення кваліфікації викладачів відбувається в 

експериментальному електронному навчально-методичному комплексі 

підвищення кваліфікації науково-дослідного проекту відкритої освіти 

“ХМАРА” за програмою “Викладачі-тьютори (організатори) ДН ВНЗ III – 

IV р. а.” (рис. 3.16 або http://www.kdoumokhmara.net). 
 

 

Рис. 3.16. Вікно сайту електронного навчально-методичного комплексу 

підвищення кваліфікації науково-дослідного проекту відкритої освіти 

“ХМАРА” 
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На початку підвищення кваліфікації викладачі заповнюють 

індивідуальні плани, що відображають етапи підвищення кваліфікації та 

отримують інструкцію по реєстрації в електронному навчально-методичному 

комплексі. 

Інструкція по реєстрації містить загальну інформацію про електронний 

навчально-методичний комплекс, особливості роботи та персональні дані 

кожного користувача (адреса електронної пошти, логін та пароль). Після 

введення логіна та пароля викладачеві відкривається вікно головної сторінки 

проекту “ХМАРА” для здійснення підвищення кваліфікації (рис. 3.17). 

 

 

Рис. 3.17. Вікно головної сторінки електронного навчально-методичного 

комплексу підвищення кваліфікації науково-дослідного проекту 

відкритої освіти “ХМАРА” 
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Процес підготовки викладачів до організації ДН має три етапи: очний, 

дистанційний, очний. Етапи, по суті, є сесіями: організаційно-настановна 

(І етап); кероване дистанційне навчання слухачів (ІІ етап); залікова сесія 

(ІІІ етап) (рис. 3.18). 

Основні показники очнодистанційної форми навчання – загальна 

тривалість навчання, бюджет часу (загальний), зміст етапів. 

Типовий варіант – тривалість навчання (підвищення кваліфікації) – 

загальна – 6 місяців (24 тижні). 

Бюджет часу – загальний – 6 кредитів (216 год.). 

 

 

Рис. 3.18. Вікно сторінки “Навчальний клас” 

 

Зміст етапів (сесій) визначено програмою, навчальним та 

навчальнотематичним планами. 

І. Очний етап підвищення кваліфікації здійснюється протягом одного 

навчального тижня. 

Цей етап містить у собі мотиваційну діяльність викладачів: знайомство 

із викладачами-наставниками, планом підвищення кваліфікації та 

вирішенням організаційних питань. 

На початку цього етапу викладачі виконують вхідне тестування 

[Додаток Д. 1] та прослуховують два навчальні модулі (рис. 3.19): 

 



279 

 

 

 

Рис. 3.19. Вікно сторінки 

“Навчальний клас І очного етапу підвищення кваліфікації” 

 

ІІ. Дистанційний етап підвищення кваліфікації здійснюється протягом 

двадцяти двох навчальних тижнів. 

На цьому етапі відбувається інформаційна, організаційна, 

конструктивна та навчально-методична діяльність. 

Інформаційна діяльність передбачає опрацювання викладачами трьох 

модулів (обов’язково – п’ятий, два (від шостого по десятий) – на вибір, 

рис. 3.20). 
 

 

Рис. 3.20. Вікно сторінки “Навчальний клас ІІ дистанційного етапу 

підвищення кваліфікації” 
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Вивчення цих модулів супроводжується роботою в групах 

взаємодопомоги, самостійним пошуком додаткової інформації, 

консультаціями. 

Організаційна діяльність передбачає перевірку у викладачів засвоєних 

знань із модулів, що попередньо вивчалися, через виконання тестових 

завдань. На цьому етапі у викладачів формуються вміння працювати у 

системі ДН (взаємодія між собою та викладачем-наставником, організація 

навчальної діяльності, зворотній зв’язок). Викладачі здійснюють оцінку 

власної діяльності [Додаток Д. 2]. 

Конструктивна діяльність передбачає виявлення взаємозв’язку між 

теорією та практикою, вдосконалення вмінь організації навчального процесу 

в системі ДН. На цьому етапі відбувається практичне засвоєння активних 

методів навчання, різних форм співробітництва між викладачами та їх 

наставниками при вирішенні завдань практичного спрямування, 

конструювання власної діяльності, оцінювання результатів діяльності. 

Крім того, на дистанційному етапі підвищення кваліфікації викладачі 

виконують випускні роботи – основний звітний документ. Їх рівень і якість – 

головний показник успішності підвищення кваліфікації. 

Вимоги до структури, змісту, рівня, порядку виконання та оформлення 

випускної роботи визначено окремим положенням, затвердженим в 

установленому порядку. 

Виконанням випускної роботи керує науковий керівник, призначений 

директором інституту за поданням завідувача провідної кафедри. 

Один науковий керівник може консультувати не більше восьми 

слухачів окремої навчальної групи. 

Випускну роботу викладача керівник рецензує. Слухач публічно її 

захищає на третьому етапі підвищення кваліфікації. 

Також на цьому етапі доцільно впровадити комплекс навчально 

методичних семінарів “Організація ДН у системі неперервної освіти вчителів 
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початкової школи” [Додаток Е]. Ця діяльність здійснюється в 

комп’ютерному центрі та передбачає опрацювання десяти тем. 

Тема 1. Загальна характеристика LMS Moodle. 

Основні характеристики LMS Moodle. Інтерфейс LMS Moodle. Модулі 

LMS Moodle. Інформаційно-освітнє середовище УДПУ 

(http://dls.udpu.org.ua). 

Викладачі повинні знати: 

1) історію створення LMS Moodle; 

2) основні характеристики LMS Moodle; 

3) інтерфейс LMS Moodle; 

4) будову LMS Moodle; 

5) web-адресу сайту Інформаційно-освітнього середовища УДПУ, своє 

ім’я входу (логін) та пароль; 

6) переваги та недоліки LMS Moodle. 

Викладачі повинні вміти: 

1) орієнтуватися в інтерфейсі LMS Moodle; 

2) орієнтуватися в модулях LMS Moodle. 

Література: [320; 322]. 

Тема 2. Можливості викладача в системі дистанційного навчання LMS 

Moodle. 

Блоки управління в LMS Moodle. Налаштування дистанційного курсу. 

Призначення ролей користувачам в дистанційному курсі. Групування в 

дистанційному курсі. 

Викладачі повинні знати: 

1) особливості блоків управління в LMS Moodle; 

2) основні налаштування дистанційного курсу; 

3) можливості облікових ролей в дистанційному курсі. 

Викладачі повинні вміти: 

1) додавати блоки управління в LMS Moodle; 

2) налаштовувати дистанційний курс; 
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3) приєднувати групи користувачів до дистанційного курсу. 

Література: [62; 320]. 

Тема 3. Проектування дистанційного курсу в LMS Moodle. 

Визначення мети дистанційного курсу. Структура дистанційного курсу. 

Етапи розробки дистанційного курсу. 

Викладачі повинні знати: 

1) мету дистанційного курсу; 

2) структуру дистанційного курсу; 

3) основні етапи розробки дистанційного курсу. 

Викладачі повинні вміти: 

1) визначати мету дистанційного курсу; 

2) проектувати дистанційні курси; 

3) моделювати, інтерпретувати, систематизувати, планувати, 

семантизувати, логічно мислити. 

Література: [358; 421]. 

Тема 4. Додавання ресурсів до дистанційного курсу LMS Moodle. 

Ресурс “Сторінка». Ресурс “Напис”. Ресурс “Файл”. Ресурс “Папка”. 

Ресурс “Книга”. 

Викладачі повинні знати: 

1) можливості ресурсів в дистанційному курсі; 

2) призначення ресурсів в дистанційному курсі. 

Викладачі повинні вміти: 

1) створювати ресурси в дистанційному курсі; 

2) редагувати та видаляти ресурси в дистанційному курсі. 

Література: [62]. 

Тема 5. Види діяльності в дистанційному курсі LMS Moodle. 

Діяльність “SCORM пакет”. Діяльність “Глосарій”. Діяльність 

“Завдання”. Діяльність “Семінар”. Діяльність “Урок”. Діяльність “Форум”. 

Діяльність “Чат”. 

Викладачі повинні знати: 
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1) можливості видів діяльності в дистанційному курсі; 

2) призначення видів діяльності в дистанційному курсі. 

Викладачі повинні вміти: 

1) створювати види діяльності в дистанційному курсі; 

2) редагувати та видаляти види діяльності в дистанційному курсі. 

Література: [62]. 

Тема 6. Тестування в дистанційному курсі LMS Moodle. 

Створення нових тестових питань (завдань). Додавання питань 

(завдань) до тесту. Перегляд результатів проходження тесту. 

Викладачі повинні знати: 

1) типи тестових питань (завдань) в дистанційному курсі; 

2) призначення тестових питань (завдань) в дистанційному курсі. 

Викладачі повинні вміти: 

1) створювати різні типи тестових питань (завдань) в дистанційному 

курсі; 

2) додавати та редагувати різні типи тестових питань (завдань) в 

дистанційному курсі; 

3) переглядати результати тестування в дистанційному курсі. 

Література: [239]. 

Тема 7. Спілкування в дистанційному курсі LMS Moodle. 

Класифікація видів спілкування в дистанційному курсі. Чат. Форум. 

Електронна пошта. 

Викладачі повинні знати: 

1) типи спілкування в дистанційному курсі; 

2) класифікацію методів спілкування в дистанційному курсі; 

3) види комп’ютерних програм для організації чату; 

4) значення електронної пошти та форуму в дистанційному навчанні. 

Викладачі повинні вміти: 

1) організовувати спілкування в дистанційному курсі; 

2) користуватися комп’ютерними програмами для організації чату 
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(Skype, Hangouts) в дистанційному курсі; 

3) працювати з форумом та електронною поштою під час організації 

дистанційного навчання. 

Література: [421]. 

Тема 8. Керування файлами в дистанційному курсі LMS Moodle. 

Робота з файлами дистанційного курсу. Резервне копіювання 

дистанційного курсу. Відновлення дистанційного курсу. Очищення 

дистанційного курсу. Імпорт ресурсів до дистанційного курсу. 

Викладачі повинні знати: 

1) типи файлів для завантаження до дистанційного курсу; 

2) значення резервного копіювання для дистанційного курсу; 

3) шляхи очищення дистанційного курсу від зайвої інформації. 

Викладачі повинні вміти: 

1) працювати з фалами в дистанційному курсі; 

2) створювати резервні копії дистанційного курсу; 

3) відновлювати дистанційний курс з резервних копій; 

4) очищати дистанційний курс від зайвої інформації; 

5) завантажувати відповідні ресурси до дистанційного курсу. 

Література: [62]. 

Тема 9. Журнал оцінок у дистанційному курсі LMS Moodle. 

Робота з журналом оцінок. Виставлення оцінок за види навчальної 

діяльності. Налаштування журналу оцінок. 

Викладачі повинні знати: 

1) особливості роботи з журналом оцінок в дистанційному курсі; 

2) призначення журналу оцінок в дистанційному курсі; 

3) шляхи налаштування журналу оцінок в дистанційному курсі. 

Викладачі повинні вміти: 

1) працювати з журналом оцінок в дистанційному курсі; 

2) виставляти оцінки за види навчальної діяльності в дистанційному 

курсі; 
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3) налаштовувати режими перегляду журналу оцінок в дистанційному 

курсі; 

4) завантажувати журнал оцінок з дистанційного курсу. 

Література: [62]. 

Тема 10. Організація дистанційного навчання в системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua). 

Структура web-сайту системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи. Дистанційне навчання в системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. Науково-методична робота в системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. Використання ресурсів в системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи. Створення персонального “хмарного” 

середовища для організації освітньої діяльності. 

Викладачі повинні знати: 

1) web-адресу сайту системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи, своє ім’я входу (логін) та пароль; 

2) загальні характеристики та основні елементи інтерфейсу web-сайту 

системи неперервної освіти вчителів початкової школи; 

3) правила форуму на web-сайті системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи; 

4) особливості використання ресурсів на web-сайті системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Викладачі повинні вміти: 

1) орієнтуватися в Головному меню на web-сайті системи неперервної 

освіти вчителів початкової школи; 

2) працювати з дистанційними курсами на web-сайті системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи; 

3) організовувати діяльність на форумі системи неперервної освіти 

вчителів початкової школи; 

4) працювати в Бібліотеці на web-сайті системи неперервної освіти 

вчителів початкової школи; 
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5) обмінюватися файлами у хмарному середовищі на web-сайті 

системи неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Література: [247]. 

ІІІ. Очний (заключний) етап підвищення кваліфікації здійснюється 

протягом одного навчального тижня. 

На цьому етапі слухачі опрацьовували третій та четвертий модулі 

(рис. 3.21): 
 

 

Рис. 3.21. Вікно сторінки “Навчальний клас ІІІ очного етапу підвищення 

кваліфікації” 
 

Цей етап передбачає рефлексивну діяльність викладачів із 

узагальнення сформованих знань та вмінь. На цьому етапі відбувається 

інтеграція знань та вмінь, необхідних для діяльності в системі ДН, що було 

відображено в розробці дистанційного курсу, у випускній роботі та складанні 

диференційованого заліку [Додаток Д. 3]. 

Після цього викладачі складають вихідне тестування [Додаток Д. 1]. 

У електронному навчально-методичному комплексі підвищення 

кваліфікації науково-дослідного проекту відкритої освіти “ХМАРА” при 

підготовці викладачів до організації ДН використовуються такі сучасні 

форми організації дистанційного навчального процесу: відеолекції, 

відеоконференції, вебінари, електронна пошта, чат-заняття та ін. 

Після завершення підвищення кваліфікації викладачі отримують 

свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації за категорією 
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“Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ – ІV 

рівнів акредитації”, що дозволяє їм організовувати ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи. 

 

3.3. Дистанційне навчання майбутнього вчителя початкової школи 

як передумова якості професійної діяльності педагога-практика на 

інформаційно-комунікаційній основі 

 

Національні і цивілізаційні пріоритети в системі вищої освіти України 

вимагають змін та нових підходів у системі підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи. Від рівня професійної підготовки вчителя, його вміння 

застосовувати ІКТ залежить рейтинг школи. В умовах сучасності професійна 

діяльність вчителя початкової школи пов’язана з різноманітними освітніми 

системами, варіативністю змістового наповнення початкової освіти, 

технічного й технологічного забезпечення освітнього процесу, розширенням 

можливостей ІКТ у навчанні школярів та необхідністю передбачати 

результати фахової діяльності – все це спонукає до оновлення змісту й 

системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

Модернізація початкової школи, пов’язана із запровадженням нового 

Державного стандарту початкової освіти, гуманізацією освіти, ідей 

дитиноцентризму, принципів особистісно орієнтованого та компетентнісного 

підходів, в навчальний процес початкової школи, вимагає удосконалення 

змісту підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

Проблема підготовки майбутнього вчителя початкової школи у 

науковій літературі не нова: теоретичні та методичні засади підготовки 

майбутніх учителів є предметом досліджень В. І. Бондаря [43], 

П. М. Гусака [106], Н. А. Глузман [107], Л. В. Коваль [169], 

О. А. Комар [183], О. Г. Кучерявого [208], Є. О. Лодатка [216], 

М. М. Марусинець [222], С. М. Мартиненко [228], І. І. Осадченко [326], 
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Д. І. Пащенка [333], О. Я. Савченко [382], С. О. Скворцової [392], 

Л. О. Хомич [438], О. О. Ярошинської [468] та інших. 

Вчені прийшли до висновку, що сучасна початкова освіта потребує 

ґрунтовного аналізу й переосмислення теоретичних, методичних та 

концептуальних засад підготовки майбутнього вчителя, забезпечення її 

відповідними сучасними технологіями. 

На думку О. Я. Савченко, ядром професійної підготовки є її зміст, 

фундаментальність якого покликана забезпечити випереджувальну 

підготовку спеціаліста [382, с. 1]. Дослідниця вважає за необхідне оновити 

зміст методичної підготовки вчителів на принципах цілісності, системності 

та інтеграції; врахування тих суспільних процесів, які визначають діяльність 

сучасної початкової школи: розвиток науково-технічного прогресу, 

посилення інтеграційних процесів, інформатизація і комп’ютеризація 

суспільства [382, с. 1]. Формуючи особистість майбутнього вчителя 

початкової школи, необхідно згармонізувати загальнокультурні, психолого-

педагогічні й методичні знання, вміння, способи діяльності, посилити їх 

професійну спрямованість, забезпечити фундаментальність базової 

підготовки [382, с. 4]. 

Нові підходи до підготовки вчителя початкової школи визначають, за 

Л. О. Хомич, такі чинники: 

 соціально-економічні, пов’язані зі змінами в суспільній свідомості і 

появою нових цінностей в освіті, тобто переваги саморозвитку, 

самовиховання, самоосвіти над передачею знань, умінь і навичок; інтереси 

особистості мають пріоритетне значення порівняно з навчальними планами і 

програмами; створюються умови для постійного звеличення людини, 

гармонізації її відносин з природою і суспільством, державою й іншими 

людьми; 

 практичні, що виникли внаслідок соціально-економічних 

перетворень у нашій країні, появи нових типів навчально-виховних закладів, 

окрім загальноосвітньої школи; для них потрібний новий учитель із цілісним 
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уявленням про професійну діяльність; майбутній учитель повинен бути 

самостійним, оволодіти в процесі психолого-педагогічної підготовки 

спеціальними вміннями і навичками взаємодії й спілкування; щоб підготовка 

вчителя відповідала сучасним вимогам, треба розробити нові методологічні 

та теоретичні основи педагогічної освіти; 

 теоретичні, зумовлені як соціально-економічними, так і 

практичними змінами в розвитку народної освіти; педагогічна освіта 

розвивається шляхом формування в майбутніх педагогів цілісного уявлення 

про свою професійну діяльність, через те більшість педагогічних закладів 

України у навчальні плани включають інтегровані курси психолого-

педагогічних дисциплін і на цій основі цілеспрямовано формують 

професійно важливі якості майбутнього вчителя, його професійну свідомість 

і поведінку, його індивідуальність [438, с. 114]. 

Ми підтримуємо думку вченого і визначаємо професійно-педагогічну 

підготовку вчителя початкової школи як процес оволодіння фаховими 

компетенціями, загальнонауковими, професійними знаннями і вміннями для 

успішного здійснення професійної діяльності на інформаційно-

комунікаційній основі. 

Інформатизація сучасного суспільства та проникнення ІКТ у різні 

галузі діяльності людини змінюють і погляди на підготовку майбутніх 

вчителів. Сучасне інформаційне суспільство потребує спеціаліста, який є не 

тільки всебічно розвиненою особистістю, але й фахівцем, спроможним 

швидко пристосуватися до освітніх інновацій, що надають ІКТ, здатним 

ефективно розв’язувати професійні завдання за допомогою новітніх 

технологій, здатним до самоосвіти. Такі суспільні вимоги пов’язані з 

науково-технічним прогресом, збільшенням обсягів наукової інформації, 

швидкою зміною сучасних технологій. 

Сучасна вища освіта не встигає за суспільними змінами. Якщо у 

минулому столітті знань, одержаних у школі, а особливо у ВНЗ, було 

достатньо, щоб працювати до пенсії, то в ХХІ ст. необхідно безперервно 



290 

 

 

навчатися протягом усього життя. Отже, при підготовці майбутнього фахівця 

необхідно закласти потребу продовження навчання у майбутньому. 

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи у ВНЗ – це один із етапів 

становлення фахівця. Тому навчальний процес у ВНЗ повинен мати 

випереджувальний характер, забезпечувати умови для професійного 

зростання й самоудосконалення, формування вмінь учитися й самостійно 

приймати відповідальні рішення, сприяти формуванню потреби студентів у 

систематичному саморозвиткові. 

Змін підходів до навчання вимагає й підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи, оскільки з інтенсивним впливом ІКТ модифікуються 

навчальний процес у школі, зокрема, удосконалюється та розширюється 

асортимент технічних засобів навчання, використовуються інші освітні 

технології ефективні для навчання сучасних школярів, оновлюються методи 

й зміст навчання, та й сама класно-урочна система. Стає не можливим 

прогноз необхідних студентові предметних знань і вмінь у майбутній 

професійній діяльності. Отже, мета підготовки вчителя – не накопичення 

багажу готових, систематизованих, теоретико-методичних положень, а 

розвиток особистості, навчання способів самостійно здобувати нові знання, 

необхідних для професійної діяльності, вести самостійний пошук інформації, 

опановувати технологіями ДН, самостійно вирішувати професійні завдання. 

Необхідність удосконалення професійної підготовки майбутнього 

вчителя, її орієнтації на такі підходи до вирішення фахових завдань, які 

залишаться актуальними протягом тривалого часу, викликана тим, що 

стрімкий розвиток науково-технічного прогресу призводить до швидкого 

застаріння знань, умінь і навичок, отриманих під час навчання в освітньому 

закладі, інколи ще до його завершення. 

Отже, майбутній учитель початкової школи повинен мати 

фундаментальні та професійні знання, вміння й навички, бути здатним і 

готовим навчатися протягом життя, швидко оперувати з ІКТ, зокрема, 
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технологіями ДН, до підвищення власної кваліфікації відповідно до постійно 

змінюваних вимог. 

Для організації ДН майбутнього вчителя важливе значення має 

наявність достатньої навчально-методичної й матеріальної бази ВНЗ. 

Сьогодні це не тільки друкована література, рекомендовані навчальні 

посібники, авторські розробки викладачів, а й навчальні ресурси різних 

національних фондів, в яких розміщений сучасний та класичний навчально-

методичний матеріал, педагогічні програмні засоби, календарні плани і 

конспекти уроків, сценарії різноманітних заходів тощо. Таке розмаїття 

колекцій сприяє створенню сайту системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи Інформаційно-освітнього середовища 

(http://sno.udpu.org.ua). 

З появою та розвитком “хмарних” технологій студент має можливість 

не тільки користуватися усіма зазначеними сервісами, а й розміщувати в 

мережі власні проекти для оцінювання їх ефективності, публікувати 

результати особистих досліджень, брати участь у психолого-педагогічних 

диспутах і навіть наукових заходах. 

Фактично дистанційний навчальний процес виходить за межі 

педагогічного ВНЗ, зазнаючи впливу світового освітнього співтовариства. 

Зазначимо, що інформаційно-комунікаційна база ВНЗ та її потужнності 

також уже не є важливим пріоритетом успішної підготовки сучасного 

студента. Недостатність персональних комп’ютерів, що раніше обмежувало 

можливості підготовки сучасного вчителя, компенсується індивідуальною 

технікою студена – власними мобільними пристроями (ноутбуками, 

планшетами, смартфонами тощо). Сучасні ґаджети, підключені до мережі 

Інтернет дозволяють користуватися необхідними ресурсами без обмежень. 

Зараз спостерігається тенденція впровадження мобільних пристроїв в освіту 

та розвиток “мобільного навчання”, коли через мобільні електронні пристрої 

створюється повноцінне освітнє середовище [34]. 

http://dls.udpu.org.ua/
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Вплив матеріальної бази на ДН студента проявлявся також у тому, що 

необхідно було систематично збільшувати потужність комп’ютерної техніки 

для встановлення сучасних педагогічних програмних засобів, необхідних для 

забезпечення освітньої діяльності студентів, а це вимагало значних 

матеріальних витрат. Сучасне інформаційно-освітнє середовище дозволяє 

студентам використовувати необхідні програмні продукти та навчальні 

ресурси віддалено – без їх установлення на персональний комп’ютер або 

мобільний ґаджет з “клієнтськими” додатками, які не потребують значних 

технічних ресурсів. Використання інформаційно-освітнього середовища дає 

й інші переваги для ДН – автоматизоване та вчасне оновлення версій, 

забезпечення надійного захисту від несанкціонованого доступу, можливості 

одночасного доступу багатьом користувачам до навчальних ресурсів, 

можливості використання незалежно від місця перебування або часового 

простору. 

Разом із тим, суттєвим показником ефективності ДН майбутнього 

вчителя початкової школи є створення належних організаційно-педагогічних 

умов ВНЗ, повноцінне поєднання навчальної і наукової діяльності студента 

для засвоєння ним актуальними теоретико-методичними положеннями, 

опанування педагогічної майстерності, використання сучасного 

інструментарію у майбутній професійно-педагогічній діяльності. Це 

пов’язано із застосуванням у ДН нових педагогічних технологій, 

впровадженням нових освітніх стандартів, які потребують від учителя 

швидкого адаптування і засвоєння. Сучасний учитель повинен уміти миттєво 

відчути нові вимоги до нього й адекватно зреагувати на них. 

На продуктивність і якість ДН майбутнього вчителя початкової школи 

менше впливає навчально-методична і матеріально-технічна база, проте 

суттєвою є атмосфера освітнього закладу, створення організаційно-

педагогічних умов для зручного темпу навчання студента, загальна 

спрямованість до наукових досліджень. 
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Технології ДН у підготовці майбутнього вчителя здатні 

індивідуалізувати процес навчання, що є важливим для реалізації одного із 

завдань вищої освіти – забезпечити можливість кожному студентові здобути 

освіту, яка найкраще відповідає його здібностям й особистим переконанням, 

створити умови, за яких кожний випускник досягає максимально можливого 

для нього інтелектуального рівня й професійної майстерності. 

Індивідуалізація навчання стає можливим шляхом надання кожному 

студентові права вибору власної швидкості і траєкторії в опануванні 

навчальним матеріалом, вибору навчально-методичної літератури, вибору 

способів вираження власних думок тощо. 

Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкової 

школи на інформаційно-комунікаційній основі передбачає його готовність до 

ДН. 

Як уже було зазначено в § 1.4, готовність учителів початкової школи до 

ДН у системі неперервної педагогічної освіти визначаємо як інтегральну 

властивість особистості, що відображає цілісну взаємодію мотиваційно-

ціннісного (поглиблення усвідомленості потреби в опануванні теорією і 

технологією ДН засобами самоосвіти на самоцінному рівні), когнітивного 

(сформованість особистісно присвоєних знань сучасних інформаційних 

технологій навчання, основ його організації в початковій школі, способів 

фахової діяльності на основі ІКТ в цілях професійного становлення та 

саморозвитку) й операційного (комплекс майстерних дій і операцій, 

пов’язаних із використанням технологій ДН у професійній діяльності) 

компонентів. 

Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до ДН 

– процес ґрунтовний, тривалий, послідовний і динамічний. Як уже 

зазначалося, він має кілька компонентів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний 

та операційний. Вони цілком відповідають внутрішньому змісту і характеру 

формування готовності до ДН. У зв’язку з цим було розроблено навчально-

методичні комплекси з урахуванням взаємозв’язку функціональних 
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компонентів готовності до ДН, методичного забезпечення і змістових 

компонентів підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

застосування технологій ДН у власній професійній діяльності [Додатки А. 1, 

А. 2]. 

Підготовка студента до використання технологій ДН у професійній 

діяльності проходить у два етапи. 

Перший етап – формування у студентів бази теоретичних знань, умінь 

та навичок для освоєння й ефективного використання комп’ютерної техніки 

та ІКТ у професійній діяльності; основ інформаційної культури та 

інформаційно-комунікативної компетентності; створення підґрунтя для 

подальшого засвоєння педагогічних програмних засобів та технологій ДН у 

галузі початкової освіти. 

На цьому етапі було впроваджено дистанційний курс “Сучасні 

інформаційні технології навчання” для формування мотиваційно-ціннісного 

компонента готовності до ДН [Додаток А. 2]. 

Очікується, що після проходження першого етапу студент здатен 

продемонструвати такі результати: 

 проводити творчий науковий пошук шляхів удосконалення процесу 

навчання засобами інформаційних технологій; 

 підвищувати ефективність використання інформаційних технологій 

у навчальному процесі; 

 вільно володіти програмними засобами загального та спеціального 

призначення; 

 застосовувати педагогічні програмні засоби; вільно працювати в 

мережі Інтернет; 

 працювати в Інформаційно-освітньому середовищі 

(http://dls.udpu.org.ua); 

 працювати із сайтом системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи (http://sno.udpu.org.ua). 

http://dls.udpu.org.ua/
http://sno.udpu.org.ua/
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Другий етап – упровадження електронного навчального курсу “Основи 

дистанційного навчання в початковій освіті”. На цьому етапі формується 

когнітивний та операційний компоненти готовності до ДН (див. § 2.2) 

[Додаток А. 1]. 

Очікується, що після проходження другого етапу студент здатен: 

 орієнтуватися в моделях, технологіях, принципах, формах та 

методах організації ДН ; 

 працювати в Інформаційно-освітньому середовищі 

(http://dls.udpu.org.ua); 

 працювати із сайтом системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи (http://sno.udpu.org.ua); 

 організовувати та здійснювати ДН у системі неперервної освіти; 

 розробляти анкети, глосарій, тести та заповнювати ними систему 

неперервної освіти; 

 створювати авторські сайти за допомогою додатка Blogger; 

 працювати з “хмарними” сервісами в системі неперервної освіти. 

При організації ДН майбутнього вчителя початкової школи важливим є 

технологічна насиченість освітнього процесу, педагогічно зумовлене 

впровадження авторських дистанційних курсів, створених викладачами-

тьюторами [Додаток В]. Це дає змогу студенту на особистому досвіді 

переконатися в педагогічній доцільності використання електронних 

навчальних курсів, у їх дидактичному потенціалі. 

Можливість доступу до сайту системи неперервної освіти 

(http://sno.udpu.org.ua/) під час ДН зобов’язує внесення змін у викладанні 

студентам лекційних і практичних занять. Так, важливим пріоритетом на 

лекції є не тільки повідомлення нових знань, а й створення умов для 

виявлення проблемних питань, формування вмінь і навичок розв’язання 

професійно-педагогічних задач, активне залучення до науково-педагогічної 

діяльності. Під час проведення практичних занять стає необхідним 

http://dls.udpu.org.ua/
http://sno.udpu.org.ua/
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пропонувати завдання, які є наближеними до фахової діяльності, мають 

проблемний і творчий характер, орієнтовані на самостійний пошук 

інформації або шляхів вирішення поставлених завдань, на пошук 

оптимальних технологічних рішень спрямованих на розробку власних 

педагогічних розробок тощо. 

Оскільки джерела навчально-наукової літератури є доступними, то у 

процесі ДН студент не вимагає від викладача розкриття нової навчальної 

теми, а потребує допомоги у спрямуванні особистих зусиль на досягнення 

навчальної мети, у виборі індивідуального освітнього маршруту, виявленні 

та розвиткові його здібностей. Це потребує від викладача створення умов 

взаємодопомоги, співробітництва, співтворчості. 

Отже, використання технологій ДН в сучасному освітньому процесі 

ВНЗ вимагає зміни форм та методів навчання майбутнього вчителя 

початкової школи – з наочно-роз’яснювальних на пошукові, проблемні, 

проектні, дослідницькі, що спрямовані на самостійну пізнавальну діяльність 

студента в отриманні й опрацювання інформації, набутті практичних умінь і 

навичок. 

 

3.4. Післядипломне дистанційне навчання вчителя початкової 

освітньої ланки: закономірності, принципи, зміст і організаційно-

педагогічні умови функціонування як підсистеми 

 

Організація ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи, як уже зазначалося, базується на засобах ІКТ, використання яких 

приводить до трансформації складових навчального процесу, зокрема змін в 

організації взаємодії між суб’єктами навчання (викладачем та студентами). 

При застосуванні ІКТ у ДН, необхідно спиратися на особливості й 

закономірності, установлені педагогічними та психологічними 

дослідженнями. 
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Загальні закономірності та вікові особливості психічних процесів 

розглядали В. М. Галузинський [83], М. І. Дяченко [129], М. Б. Євтух [83], 

І. О. Зимня [149], В. А. Крутецький [197], Ю. М. Кулюткін [203]; умови 

появи позитивної мотивації діяльності, стимулювання інтересу до навчальної 

діяльності – П. Я. Гальперін [86–90], В. Я. Ляудіс [436], А. К. Маркова [227], 

Є. І. Машбиць [233–234], Н. Ф. Тализіна [418–419], В. О. Якунін [467]. 

Питанням особистості та колективу, організації спілкування між суб’єктами 

навчального процесу присвячено праці І. Н. Горелова [95], 

C. В. Кондратьєвої [185]. Серед дослідників у галузі психології необхідно 

назвати Б. П. Ананьєва [6], Г. О. Балла [23], Л. С. Виготського [78–79], 

Г. С. Костюка [191], О. М. Матюшкіна [230–231], О. М. Леонтьєва [211], 

Н. О. Менчинську [236], К. К. Платонова [350–351], В. В. Рибалка [370], 

С. Л. Рубінштейна [376], К. Г. Юнга [464] та інших. 

З основ загальної дидактики та педагогічної психології відомо, що 

навчальний процес має складну структуру й складається з двох 

взаємопов’язаних компонентів: навчання під керівництвом викладача та 

учіння студента самостійно. 

Г. С. Костюк дав точне визначення різниці між дефініціями учіння і 

навчання: “Розрізнення дії вчителя – “навчає” і учня – “вчиться” допомагає 

виділити різні ролі в спільній діяльності вчителів і учнів” [191, с. 422]. 

І. О. Зимня відзначає, що діяльність навчання – це насамперед 

діяльність викладача [149, с. 91]. 

Та перш ніж визначати організаційно-педагогічні умови ефективності 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи, варто з’ясувати 

основні закономірності та принципи ДН. 

Найбільш предметно закони і закономірності навчання розкриті у 

працях В. І. Бондаря [42], І. П. Підласого [349] та ін. 

В науці існує багато версій класифікації закономірностей навчального 

процесу. Зокрема, у “Педагогіці вищої школи” [339, с. 116–117] зазначено, 

що закономірності навчання – це об’єктивні, істотні та стійкі зв’язки між 
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компонентами процесу навчання, що проявляються як тенденція. Зовнішні 

закономірності характеризують залежність навчання від суспільних процесів 

і умов (соціально-економічних, політичних тощо). 

До внутрішніх закономірностей відносять: взаємозалежність процесів 

навчання, освіти, виховання, розвитку особистості (навчання студентів до 

професійної діяльності відбувається на засадах гуманізму з урахуванням 

формування позитивних якостей, індивідуального підходу до кожного 

студента на основі його інтересів, зацікавленості в отриманні знань, розвитку 

творчих здібностей); єдність процесів викладання й учіння (свідчить про 

спільну діяльність викладача і студента, під час якої розвивається не тільки 

студент, а й удосконалює свої професійні навички викладач); 

взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання в навчальному 

процесі (методи і форми навчання повинні стимулювати розвиток логічного 

мислення, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, виявляти 

власну ініціативу та нестандартність у прийнятті рішень тощо); 

цілеспрямованість взаємодії викладача і студента (цілі навчання, які ставить 

викладач, повинні бути зрозумілими та особисто-необхідними, 

усвідомленими студентом) та інші. 

Закони й закономірності навчання не містять конкретних рекомендацій. 

Вони є теоретичною основою для розроблення принципів і способів дій 

педагога в конкретних навчально-виховних ситуаціях. 

Пошук закономірностей ДН вчителя початкової ланки освіти спирався 

на системно-структурний методологічний підхід. Він вимагає спеціальної 

логіки аналізу зв’язків між: а) зовнішнім середовищем (потребами 

суспільства у націєтворчості й педагогічної освітньої галузі у неперервному 

розвитку) і стратегічними орієнтирами ДН вчителя початкової школи; 

б) організацією ДН вчителя і процесами самоформування готовності до нього 

– професійною самоосвітою і самовихованням; в) зв’язків між структурними 

компонентами процесу ДН педагогів – його цілями, змістом, технологією і 

методикою організації. 
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Цей пошук спирався як на основні закони діалектики, так і на 

результати виділення дидактами стійкої провідної тенденції навчального 

процесу: тенденції розвитку особистості шляхом неперервного присвоєння 

нею елементів соціального досвіду, цінностей загальнолюдської і 

професійної культури. 

За результатами аналізу всіх видів зазначених зв’язків визначено такі 

відповідні закономірності: 

1. Цілі ДН закономірно визначаються потребами кожного вчителя у 

неперервному професійному розвитку впродовж життя та потребами 

суспільства у націєтворчості. 

Закономірність є вираженням залежності дистанційного навчального 

процесу від стратегії національного культуротворення й націєтворчості. З 

одного боку, вона віддзеркалює сутність проектування ДН, підпорядковуючи 

його цільовий складник потребам професійного розвитку вчителя початкової 

школи як суб’єкта формування творчої особистості учня. З іншого, ця 

закономірність відбиває причинно-наслідковий характер зв’язку між 

професіоналізмом педагога-творця, здатного до професійно-культурного 

розвитку, й успішністю культуро-творчих процесів у суспільстві. 

2. Зміст ДН закономірно проектується адекватно особистісно-

розвивальної та етнокультурної стратегії розвитку педагогічної освіти, 

останнім результатам наукового пошуку в царині удосконалення ІКТ та з 

урахуванням Положення про атестацію електронного навчального курсу на 

рівні ВНЗ та МОН України. 

Зазначена закономірність відбиває стійкі й інваріантні зв’язки між 

змістом ДН і такими зовнішніми по відношенню до нього чинниками, як 

загальна стратегія розвитку педагогічної освіти, наукова теорія розвитку ІКТ 

та державні вимоги до атестації електронних навчальних курсів. 

Тобто зміст ДН вчителя початкової школи повинен містити: 1) знання 

стратегічних орієнтирів розвитку педагогічної освітньої системи загалом (ці 

цінності віддзеркалюються в психології і педагогіці професійного розвитку, 
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оновлення змісту якої повинно бути адекватним відповідним стратегічним 

орієнтирам); 2) самоцінні знання сучасних інформаційних технологій 

навчання і основ організації ДН; 3) знання сутності положення про атестацію 

електронного навчального курсу на рівнях ВНЗ та МОН України (це вельми 

потрібно насамперед для організаторів ДН, а вже потім для вчителів як його 

суб’єктів). 

3. Зміст ДН закономірно охоплює самоцінні знання вчителя як з 

психології, педагогіки, теорії професійної самоосвіти і творчості, так і 

самоцінні знання і способи діяльності в сфері якісного використання в 

освітньому процесі ІКТ. 

Це суто внутрішня закономірність як найбільш загальна форма 

втілення теоретичного знання в процес проектування змісту ДН. Йдеться 

насамперед про знання теорії педагогічної творчості, професійної самоосвіти, 

вміння і навички в сфері застосування в професійно-розвивальних цілях ІКТ 

на особистісному рівні. 

Формування в учителя відповідних знань і способів діяльності в 

процесі формальної освіти вимагає введення в навчальні плани навчальних 

дисциплін “Основи професійної самоосвіти і самовиховання”, “Основи ДН в 

початковій освіті”, “Сучасні інформаційні технології навчання”. Як варіант 

цінності змісту першої з них можуть бути зафіксовані в розширених 

програмах загальної педагогіки і педагогіки початкової школи. Самоцінність 

відповідних знань є похідною від забезпечення емоційного переживання 

вчителем конкретних елементів змістових модулів. 

4. Технологія ДН закономірно підпорядковується його змісту і цілям та 

характеризується етапністю, щільністю, особистісно-розвивальною 

спроможністю та врахуванням вікових особливостей молодших школярів. 

Сформульована внутрішня закономірність не виходить за межі добре 

відомих в дидактиці закономірностей (методи і засоби навчальної діяльності 

закономірно залежать від цілей, завдань та змісту навчання; форми і методи 
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навчання закономірно відповідають віковим та індивідуальним особливостям 

і можливостям учнів чи студентів), а прямо спираються на них. 

В основі ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

закладені принципи та особливості традиційних форм навчання, окрім того, 

додані нові особливості, які полягають у використанні Інтернет технологій 

для доступу до навчальних матеріалів, інтерактивної взаємодії між 

суб’єктами освітнього процесу тощо. 

Принцип спрямування навчання на вирішення завдань освіти і 

загального розвитку студентів у традиційній формі освіти означає, що 

викладач повинен звертати увагу не лише на вирішення завдань та вмінь, а й 

на ефективність системи виховних заходів, у розглянутій темі. При ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи цей принцип отримав 

таку інтерпретацію: принцип креативності характеру пізнавальної 

діяльності. За допомогою інтерактивних технологій креативний характер ДН 

можна реалізувати через суперництво та змагання великої кількості 

учасників навчального процесу. Це підвищить їхній творчий потенціал [202, 

с. 3]. 

Одним із найважливіших принципів при традиційному навчанні є 

принцип науковості. Він ґрунтується на зв’язку між наукою та дисципліною, 

що вивчається, вимагає, щоб зміст матеріалів навчання забезпечував 

інформацію про наукові факти, поняття, закономірності, сучасні досягнення 

та відкриття. В ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

цей принцип отримує назву: дидактичний принцип відповідності 

фундаментальності навчання пізнавальним потребам. Суть принципу 

полягає в тому, що навчання вважається фундаментальним, якщо воно 

орієнтоване на визначення основ та залежностей між різноманітними 

процесами навколишнього середовища [202, с. 3]. 

Згідно з принципом науковості до вчителя початкової школи 

ставляться такі вимоги: висока мотиваційна потреба, прагнення до власного 
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розвитку, корекції та самокритики, спрямованість особистості до досягнення 

поставленої мети. 

Згідно з принципом вільного вибору інформації, яка отримується, 

шляхом визначеної діяльності: не існує єдиного ідеального інформаційного 

джерела, тому спрямованість навчання стосується безпосередньо не 

інформації, а шляхів її перетворення та опрацювання, за допомогою участі в 

дискусіях, телеконференціях, роботи з пошуковими системами тощо. 

Не менш важливим дидактичним принципом у традиційних формах 

навчання є принцип систематичності та послідовності, який потребує того, 

щоб знання, які подаються, були впорядковані, класифіковані, логічно 

пов’язані з іншим матеріалом, що приводить до покращання результатів 

навчання. Натомість при ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи надається можливість самостійно обирати навчальні цілі, 

форму та темп навчання. Такий принцип отримав назву принцип 

індивідуальної навчальної траєкторії. 

Використання принципу наочності дозволить краще засвоювати знання 

в цьому допоможе висока концентрація сприйняття всіма органами чуття 

людини. Оскільки при ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи відсутній безпосередній контакт аудиторії та викладача, 

сформульовано принцип віртуалізації навчання. Він дозволяє широко 

використовувати мультимедійні видання, відеоролики, ілюстраційні 

матеріали, відеоконференції тощо. 

Існує ще група принципів ДН, сформованих внаслідок активного 

розвитку та використання ІКТ [377]. Нижче розглянемо ці принципи при 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Принцип ідентифікації є важливим з огляду на те, що при ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи існує більше можливостей 

фальсифікації навчання, ніж при традиційній формі навчання. Контролювати 

самостійність виконання контрольних заходів можна за допомогою 

використання технічних засобів, наприклад, відеозв’язку. 
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Інформаційні технології повинні забезпечувати можливість контролю 

викладачем навчального процесу, можливість вносити зміни в навчальний 

курс, робити не тільки доступним контакт викладача та вчителя початкової 

школи, а і забезпечувати можливість контактів учасників навчального 

процесу між собою, що вимагає принцип інтерактивності. 

Для ефективного ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи важливим є принцип початкових знань, який полягає у тому, що 

користувач дистанційного курсу повинен володіти навичками роботи на 

комп’ютері, мати доступ до Інтернету, навички роботи в мережі та необхідне 

технічне забезпечення для повноцінного навчання. 

Вагомим педагогічним принципом є педагогічна доцільність 

застосування засобів інформаційних технологій. Кожен крок проектування 

та організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

вимагає педагогічного оцінювання та оцінювання доцільності використання 

новітніх інформаційних технологій, що мають безпосередній вплив на 

компоненти навчання – його зміст, мету, засоби тощо. 

Для успішного функціонування системи ДН учителів початкової школи 

виділимо наступний ряд принципів, зокрема, принцип відповідності сучасним 

вимогам до вчителя в умовах реалізації суспільних потреб у націєтворчості. 

Підсистема початкової педагогічної освіти виступає у ролі однієї із 

стрижневих компонентів всієї педагогічної освітньої галузі як наука, що 

потенційно забезпечує духовно-моральний і загальний розвиток учня 

протягом усіх років навчання. У цьому аспекті підвищуються вимоги до 

вчителя початкової школи як фахівця від якого залежить формування у 

школяра досвіду творчої дисципліни емоційно-вольового ставлення до 

цінностей національної культури, віддзеркалень у змісті освіти й гуманної 

комунікації в освітньому бутті і громадському житті. Готовність вчителя до 

формування відповідного досвіду в учнів перспективі сприяє перетворенню 

професійної дисципліни випускників навчального закладу в продуктивну і 

творчу. Саме у цьому контексті педагог передусім працює на націєтворчість. 
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Реалізація цього завдання можлива за умови опертя очільників освітніх 

закладів на принцип відповідності вчителя потребам суспільства 

укультуротворення, це означає цей принцип стає регулятивом фахової 

підготовки педагога його післядипломної освіти, якщо в сукупності цільових 

орієнтирів цих процесів знаходяться педагогічна культура, педагогічна 

майстерність, такі суспільні характеристики вчителя-гуманіста та вчителя-

духовника, які сприяють перетворення ним навчально-виховному процесу в 

дитино-центриські, інноваційні, інформаційні забезпечення. 

Серед сучасних вимог до вчителя початкової школи провідними в його 

здатності до інноваційності, ІКТ компетентність, готовність до 

вдосконалення в ситуації постійних змін в ресурсному забезпеченні 

освітнього процесу під впливом освітньої науково-технічної революції.  

Іншими словами, принцип зорієнтовує суб’єктів управління вчителів 

початкової школи на відбиття в навчальних планах, навчальних програмах 

того аспекту філософії національної ідеї, який прямо пов’язаний з 

переможним кроком людиноцентризму (студентоцентризму) в процесі їх 

фахової підготовки. 

Принцип зумовленості потребам педагога в професійному 

неперервному розвитку засобами ІКТ. Націлює колектив педагогічного 

освітнього закладу на розробку стратегій, тактики професійного та 

професійно-культурного розвитку студента і випускника ВНЗ засобами ІКТ. 

Він вимагає передбачення у спеціально розроблених програмах діагностики 

рівнів готовності студентів і випускників ВНЗ до організації, з 

використанням ІКТ, власного неперервного розвитку, шляхів і способів 

психолого-педагогічного супроводу цього процесу. Керуватися цим 

принципом означає успішно організувати професійну самоосвіту і 

самовиховання майбутніх педагогів і випускників педагогічних ВНЗ. Ці 

процеси грають роль провідних чинників професійно і професійно-

культурного розвитку особистості, сприяють визначенню нею близьких і 

далеких орієнтирів кар’єрного зростання.  
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Отже, забезпечення якості функціонування ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи це фактично створення умов для 

включення студентів і випускників ВНЗ у самоосвітній і самовиховний 

процес, який охоплює не тільки цінності ІКТ, але й суто психолого-

педагогічні, які стоять на сторожі гуманізації, життєтворчості як вчителя так 

і його вихованців. 

Принцип інтеграції змісту ДН у складниках системи. Принцип 

інтеграції є провідним регулятивом проектування змісту ДН залежно від 

потреб суспільства у культуротворенні особистості вчителя у професійному 

розвитку. Цей принцип насамперед зорієнтовує на інтеграцію у змісті ДН 

таких складників, як: знань з педагогіки і психології професійного розвитку 

особистості; знань ціннісно-смислового поля курсів “Сучасні інформаційні 

технології навчання” і “Основи ДН у початковій освіті”; системних і 

функціональних умінь використання ІКТ у цілях професійного становлення 

та саморозвитку особистості педагога. Відповідна інтеграція сприяє 

цілісності уявлень вчителя початкової школи про зміст ДН, складники 

професійно-культурного поступу впродовж життя, побудову ним далеких і 

близьких цілей професійного вдосконалення як цілісного процесу. 

Інтеграції підлягають: всі елементи змісту ДН вчителя у ВНЗ, елементи 

змісту ДН учителя в процесі формальної післядипломної освіти, складники 

змісту ДН вчителя початкової школи як суб’єкта неформальної й 

інформальної освіти. 

Проте найбільш продуктивно на цілісну картину уявлень педагога про 

зміст ДН впродовж життя як системи працює цілісна інтеграція її змістових 

компонентів, яка є не статичним, а динамічним утворенням. Йдеться 

передусім про інтеграцію досвіду професійного становлення і саморозвитку 

засобами ДН. Останній починає формуватися в особистості ще в стінах ВНЗ, 

досягає базисного рівня в системі післядипломної педагогічної освіти і 

продовжує зростати під впливом самоосвітніх і самовиховних дій. 
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Цілісна інтеграція змісту дистанційної освіти сприяє поглибленню і 

розширенню досвіду гуманної комунікації вчителя початкової школи за 

умови проектування ним цього процесу як самоцінного у раціогуманістичній 

перспективі. За цієї умови зростає і його досвід щодо емоційно-вольового 

ставлення до цінностей ДН. 

Принцип забезпеченості творчого характеру технології ДН. Принцип 

утверджує обов’язковість появи творчого елемента технології ДН вже в її 

концептуальному компоненті, який відображає “ідеологію її побудови і 

реалізацію”. Передусім цей компонент повинен передбачати цільові 

орієнтири професійно-культурного розвитку вчителя початкової школи як 

творчого процесу, розробку спеціальної програми їх досягнення в 

координатах поглиблення досвіду творчої діяльності. Йдеться не тільки про 

продукти відповідної творчості конкретного педагога (образи “Я” як 

професійно-розвиненої засобами ДН особистості), але й про певні відкриття, 

зроблені ним на шляху кар’єрного зростання. Проектування таких відкриттів 

у професійно-педагогічному бутті, пов’язаних з ІКТ, є наслідком опертя на 

відповідний принцип. 

Зазначений принцип спрямовує увагу й на творче конструювання 

змістово-процесуального компонента технології ДН, форм і методів ДН як 

засобу професійного розвитку вчителя. Керуючись ним, слід вже в процесі 

розробки інноваційних форм і методик ДН шукати принципово нові підходи 

до оновлення традиційних, пошуку різних варіантів нових комбінацій вже 

засвоєного раніше на самоцінному рівні знання. 

Творчий характер технології ДН корелюється з високим рівнем 

педагогічної майстерності вчителя початкової школи. Саме професійний 

компонент цього технологічного продукту вказує на залежність між 

успішністю його використання на практиці й педагогічної майстерності. 

Тобто всі компоненти технології ДН – концептуальний, змістово-

процесуальний і професійний – є носіями елементів творчого розвивального 

навчання. 
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Принцип неперервності сходження системи до індивідуальної 

траєкторії професійного розвитку вчителя (майбутнього вчителя). 

Виокремлення цього принципу, по-перше, зумовлено неперервним 

характером системи неперервної педагогічної освіти, а по-друге, потребами у 

забезпеченні ДН вчителя початкової школи як неперервного процесу, що 

підпорядкований його професійно-культурному розвитку. 

Роблячи акцент на необхідності індивідуальної траєкторії професійного 

розвитку вчителя, принцип вимагає розкриття всіх можливостей системи ДН 

у вимірі виконання нею насамперед управлінської функції. База для її 

виконання – результати моніторингу стану ДН педагогів та діагностики 

рівнів їх актуальної готовності до професійно-культурного розвитку. На 

основі цих результатів й можливе врахування специфіки формування у 

конкретних вчителів початкової школи мотивів оволодіння цінностями 

змісту ДН, індивідуальних потреб кожного з них в проектуванні, організації і 

стимулюванні цього процесу. Провідним вектором неперервного сходження 

відповідної управлінської системи до особистості вчителя як суб’єкта 

професійного розвитку є його “Я-концепція ДН”. Її розробка вимагає 

усвідомлення педагогом суперечностей між реальним і ідеальним образами 

“Я” як готового до професійного зростання засобами ДН фахівця. Таке 

усвідомлення виступає у ролі похідної від повороту професійної свідомості 

особистості учителя початкової школи на своє “Я”, професійну 

самосвідомість, а сам цей поворот є неперервним і тривалим у часі процесом. 

Його дискретність є викликом особистісно зорієнтованому характеру 

професійної підготовки і діяльності вчителя, проектуванню ним завдань-

самозобов’язань щодо опанування цінностями ДН на якісному рівні. 

Принцип психолого-педагогічного супроводу всіх етапів оволодіння 

вчителем готовністю до ДН. Готовність вчителя початкової школи до ДН є 

наслідком усвідомленості ним потреби у цьому процесі, що виявляється в 

наявності мотивів активності в опанування цінностями змісту професійного 

розвитку засобами ДН. Формування відповідної мотивації – це 
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психопедагогічний процес, який вимагає глибокої компетентності 

організаторів ДН в психологічній теорії. Така компетентність потрібна ним і 

на наступних етапах, пов’язаних з: проектуванням вчителем завдань-

самозобов’язань у напрямі оволодіння цінностями ДН за результатами 

діагностики його актуального професійного розвитку (це вимагає 

використання відповідних психологічних тестів); самоорганізацією 

суб’єктом професійного розвитку навчального дистанційного процесу 

(підпорядкування ДН в ході його організації певним рівням його 

професійного розвитку є одним із завдань насамперед психопедагогічного 

моніторингу); самостимулюванням дій у напрямі досягнення прийнятих 

вчителем завдань-самозобов’язань професійного поступу засобами ДН (хоча 

сама відповідна дія є педагогічною, вона знаходиться в системі психологічної 

структури професійної діяльності). Тобто психолого-педагогічний супровід є 

регулятором якості оволодіння педагогом готовності до ДН як умовою 

успішного професійного розвитку. 

Принцип інтерактивного характеру організації ДН. Організація ДН як 

інтерактивного вимагає побудови матриці комунікативних зв’язків 

викладача-тьютора з вчителем початкової школи, який виступає у різних 

ролях: як суб’єкт фахової підготовки, як суб’єкт самоосвіти і самовиховання, 

як об’єкт і суб’єкт формальної післядипломної освіти. Крім того, відповідний 

принцип націлює на моделювання різноманітних ситуацій спільного 

розв’язання з вчителем організаторами ДН різних професійно-педагогічних 

ситуацій і задач, що сприяють фаховому розвитку педагога, розробку таких 

форм і методів продуктивної особистісно-розвивальної взаємодії, які є 

максимально наближеними до завдань професійно-культурного поступу 

вчителя у фаховому середовищі. 

Інтерактивна організація ДН робить вчителя і його тьютора 

рівноправними суб’єктами освітнього процесу, який функціонує за законами 

їх співтворчості і співробітництва. Фронтальний характер інтерактивна 

технологія ДН може мати тільки на його перших етапах, пов’язаних із 
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засвоєнням цінностей змісту ІКТ. Більш продуктивним є колективно-групове 

ДН, в рамках якого в ході мозкового штурму в малих групах народжується і 

відпрацьовується коло ідей, значущих для подальшого самостійного 

пізнавально-розвивального пошуку. У таких групах кожний її член є 

рівноправним і рівнозначним суб’єктом навчального процесу, а народжені 

ним ідеї щодо розв’язання актуалізованих проблем обов’язково є предметом 

загального розгляду. Принцип спрямовує систему функціонування ДН 

переважно як індивідуального, що відповідає актуальному рівню професійно-

педагогічного розвитку особистості вчителя початкової школи. І саме в 

цьому, індивідуальному вимірі, інтерактивний характер організації ДН 

віддзеркалюється як засіб максимально-можливого розкриття його 

розвивального потенціалу (у цьому вимірі й необхідна побудова матриці 

комунікативних зв’язків організатора ДН з конкретним педагогом). 

Зазначимо, що структура наведених вище педагогічних принципів не є 

сталою – з часом цілком реальні зміни та нововведення, пов’язані із 

подальшим розвитком та впровадженням ДН у систему неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

У структурі змісту ДН як засобу професійного становлення і розвитку 

вчителя початкової школи необхідно врахувати самоцінні знання з психології 

і педагогіки професійного розвитку; авторських курсів “Основи ДН в 

початковій освіті” та “Сучасні інформаційні технології навчання” [Додатки 

А 1 та А 2], що функціонують в Інформаційно-освітньому середовищі 

(http://dls.udpu.org.ua); уміння використовувати сучасні ІКТ в цілях 

професійного становлення та саморозвитку; досвід емоційно-вольового 

ставлення до цінностей ДН; досвід професійного становлення та 

саморозвитку засобами ДН; досвід гуманної комунікації з викладачем-

тьютором та з колегами в професійному бутті. 

Визначаючи організаційно-педагогічні умови ефективності ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи, ми враховували 

зорієнтованість сучасної педагогіки на природній розвиток людини. За ним 
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роль педагога зводиться до створення умов, за яких людина, одержуючи 

освіту, могла б задовольнити свої духовні та освітні потреби. 

Для гуманізації вищої педагогічної освіти необхідно розвивати 

неперервну освіту вчителів початкової школи. Вирішити це завдання можна, 

розробивши та впровадивши відповідні умови, що сприяють реалізації ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що останнім часом дослідники 

вивчають умови, спрямовані на розв’язання конкретних завдань: 

 умови створення адаптивного освітнього середовища [35; 345; 468 

та ін.]; 

 умови розвитку соціальної активності особистості вчителя, його 

професіоналізму, професійної культури [184; 215 та ін.]; 

 умови розвитку професійних цінностей учителя [134; 214; 318; 332; 

446 та ін.]; 

 умови підвищення ефективності педагогічних досліджень [228; 405 

та ін.]; 

 умови, що сприяють здійсненню рефлексивного управління [30; 90; 

158; 193; 233; 419 та ін.]; 

 умови “гнучкої” реакції на зміни, що відбуваються в суспільстві 

[23; 101; 222 та ін.]; 

 умови формування педагогічного колективу [108; 330 та ін.]; 

 умови організації ДН у ВНЗ [10; 118; 174; 205; 316; 337; 357; 402; 

412; 420; 425; 439 та ін.]. 

Багато досліджень присвячено вивченню педагогічних, організаційних, 

методичних та інших умов професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ 

[39; 136; 154; 166; 206; 290; 406; 446 та ін.]. 

Поняття “умови” та “педагогічні умови” трактується вченими 

неоднозначно. Проаналізуємо деякі визначення, які подають ці та інші 

дослідники. 
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Педагогічними умовами більшість дослідників називають сукупність 

процесів, відносин, можливостей, що забезпечують успішне здійснення 

навчально-виховного процесу. 

І. Ф. Ісаев розуміє під терміном “педагогічні умови” обставини та 

можливості, від яких залежить успішне функціонування певної педагогічної 

системи [154, с. 45], Г. І. Назаренко – фактори і правила успішної 

життєдіяльності педагогічної системи [290, с. 8], І. Д. Бойчук – вимоги, які 

мають виконувати педагоги з метою забезпечення ефективності 

педагогічного процесу [39, с. 25]. 

“Умови” є філософською категорією, що відображає відношення 

предмета до навколишнього середовища, без яких він існувати не може [433]. 

В Академічному тлумачному словнику української мови (1970 – 1980) 

серед значень слова “умова” виділяють: “… 4. Обставини, особливості 

реальної дійсності, при яких відбувається або здійснюється що-небудь. 5. 

Правила, які існують або встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, 

які забезпечують нормальну роботу чого-небудь. 6. Сукупність даних, 

положення, що лежать в основі чого-небудь” [3]. 

Умови – це внутрішні та зовнішні чинники, що в сукупності 

визначають процес формування професійної компетенції у навчальній 

діяльності, які опосередковані об’єктивними та суб’єктивними чинниками. 

Об’єктивні чинники не залежать від свідомості людини (особливості 

діяльності, форми, методи і т. п.). 

Суб’єктивні чинники притаманні конкретній людині (знання, уміння та 

навички) [51, с. 70]. 

Отже, умови – це відносно зовнішнє предмету різноманіття 

об’єктивного світу. Умови формують середовище, у якому виникають, 

розвиваються і без якого не можуть існувати процеси. 

Дослідник А. І. Кузьмінський 202, с. 136 наголошує, що 

організовуючи ДН, ВНЗ має вжити певних заходів: 
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1. Обрахувати кошториси прибутків і витрат (включаючи пов’язані з 

передбачуваною кількістю студентів) системи ДН. 

2. Розробити фінансові плани дистанційних навчальних програм, що 

враховують реальний контингент студентів. Різниця між запланованим та 

реальним фінансовими кошторисами не має впливати на академічні 

стандарти, а витрати студентів не мають залежати від кількості 

зареєстрованих студентів. 

3. Обґрунтувати фінансові розрахунки, що показували б розподіл 

видатків і прибутків під час підготовки й реалізації програм, а також 

розподіл грошей між установами, що надають ДН, місцевим агентом, 

викладачем і студентом. 

4. Передбачити процедури розв’язання незапланованих проблем, що 

можуть виникнути. 

Важливою умовою реалізації ДН, за А. І. Кузьмінським 202, с. 137, є 

дотримання академічних стандартів якості при розробці програм. Процес 

створення програми чи будь-якого її модуля повинен включати в себе: 

1. Повне дотримання академічних стандартів. 

2. Визначення мінімальних академічних потреб програми, опис цих 

потреб таким чином, щоб вони були зрозумілими потенційним студентам. 

3. Розгляд стратегій підсумкового тестування, включаючи визначення 

його впливу на результати навчання у рамках програми чи модуля. 

4. Опис відношень між стратегіями навчання, поставленими 

завданнями і очікуваними результатами. 

5. Упровадження процесу контролю за якістю основних компонентів 

складеної програми. 

Освітній заклад, який пропонує ДН, повинен: 

1. Зважати на навички, знання і досвід студента та умови, в яких він 

навчатиметься, використовуючи систему ДН. 

2. Визначити основу для вибору засобів навчання. 
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3. Детально розглянути та визначити навчальні матеріали й інші засоби 

навчання, які будуть запропоновані студенту через установу, що надає 

послуги з ДН. 

4. Ознайомитися зі структурою навчальних матеріалів і переконатися, 

що вона забезпечує досягнення необхідних результатів. 

5. Розглянути, якою мірою навчальні матеріали наповнені 

інтерактивним потенціалом і сприяють засвоєнню студентами певної суми 

знань. 

6. Детально скласти розклад занять із конкретної навчальної програми, 

використовуючи систему планування ДН. 

7. Укласти програму дій для установи, що надає ДН. 

Установа, що надає ДН, повинна мати: 

1. Технології керівництва й рецензування, необхідні для цієї системи 

ДН й навчальної програми. 

2. Основну мету періодичних перевірок навчальних програм як 

дистанційного, так і традиційного типу. 

3. Методику, за допомогою якої перевіряється ефективність, 

доступність і гнучкість навчальних матеріалів. 

4. Процедуру з обробки даних про успіхи студентів і засвоєння програм 

ДН, аналізу цих даних 202, с. 138. 

Вважаємо, що ця умова реалізації ДН, за А. І. Кузьмінським 202, 

с. 137–138 є найбільш прийнятною для виокремлення та обґрунтування 

організаційно-педагогічних умов ефективності ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи, тому деякі структурні особливості 

приймаємо за основу. 

Інноваційність ДН викликала необхідність використання нових для 

освітньої сфери фахівців, задіяних у дистанційному навчальному процесі, а 

саме: тьютор, організатор і адміністратор дистанційного навчання. 

Тьютор (англ. – tutor) – викладач (наставник) дистанційної форми 

навчання, що надає навчально-методичну та практичну підтримку, 
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консультації студентам з відповідної навчальної дисципліни з метою більш 

глибокої індивідуалізації навчального процесу. 

Організатор дистанційного навчання – працівник, який забезпечує 

організацію навчального процесу (розклад, взаємодію зі слухачами і 

викладачами тощо) з використанням інформаційних технологій. 

Адміністратор дистанційного навчання – працівник, який адмініструє 

спеціальне програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється 

управління дистанційним навчальним процесом 339, с. 204. 

Фахівці, які задіяні у ДН, повинні знати: 

 призначення, особливості влаштування й функціонування 

телекомунікаційної мережі; 

 умови зберігання й передачі інформації в мережі; 

 основні інформаційні ресурси та особливості роботи з ними; 

 особливості організації та проведення телекомунікаційних проектів, 

тематичних телеконференцій; 

 методичні основи організації роботи викладачів і студентів у 

мережі; 

 основні правила поведінки користувачів мережі, основи 

телекомунікаційного етикету. 

Вони повинні вміти: 

 працювати з електронною поштою, телеконференціями, 

мережевими інформаційними службами; 

 відбирати й обробляти інформацію, отриману з мережі; 

 проводити пошук інформації в мережі; 

 готувати інформацію до передачі по мережі з використанням 

текстового, графічного редактора і необхідної обслуги (архіваторів, 

кодувальників); 

 організовувати, розробляти та проводити мережевий проект, 

тематичну телеконференцію 202, с. 140. 



315 

 

 

Учасникам системи ДН важливо також дотримуватися правил 

мережевого етикету. Етикет – це правила хорошого тону в тій або тій 

соціальній групі. В Інтернеті вже склалися певні правила спілкування. Тому 

викладачі й студенти повинні їх дотримуватись. Ці правила мають 

різноманітні форми. 

А. І. Кузьмінський 202, с. 141–143 звертає увагу на десять правил 

мережевого етикету: 

1. Пам’ятайте, що ви спілкуєтеся з людиною. 

2. Дотримуйтесь тих самих стандартів поведінки, що й у реальному 

житті. 

3. Пам’ятайте, що ви знаходитесь у кіберпросторі. 

4. Поважайте час і можливості інших. 

5. Зберігайте особистісність. 

6. Допомагайте іншим там, де ви це можете зробити. 

7. Не втручайтеся у конфлікти й не допускайте їх. 

8. Поважайте право на приватне листування. 

9. Не зловживайте своїми можливостями. 

10. Навчіться вибачати іншим їхні помилки. 

Вищевикладені правила мережевого етикету ми врахували у своєму 

дослідженні. Однак умови реалізації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи не були достатньо досліджені у педагогічній 

науці. 

В умовах соціокультурних змін українська система освіти динамічно 

трансформується. Перехід до неперервної освіти вимагає адекватних методів, 

форм та засобів, в системі ДН особливе місце відводиться умовам, за яких 

можливо їх упровадити в освітній процес. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що сьогодні 

існують різні точки зору на визначення терміну “організаційно-педагогічні 

умови”. 
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С. О. Нелюбов під організаційно-педагогічними умовами розуміє 

сукупність процесів та відносин, які дають можливість усім учасникам 

освітнього процесу ефективно керувати процесом формування суб’єктивної 

позиції студента при оптимізації навчальної діяльності [297, с. 9]. 

Є. І. Козирєва визначає організаційно-педагогічні умови як сукупність 

об’єктивних можливостей, що забезпечують успішне вирішення поставлених 

завдань [176, с. 8]. 

Е. Г. Скібіцький та Л. І. Холіна вважають, що організаційно-педагогічні 

умови – це принципові підстави для поєднання процесів діяльності при 

розробці концепції побудови системи ДН [394, с. 74]. 

О. Л. Дьоміна трактує організаційно-дидактичні умови як комплекс 

вимог, необхідних для управління (планування, організації, контролю та ін.) 

навчально-пізнавальної діяльності студентів з метою формування у них 

мовної професійної культури [109, с. 9]. 

Аналіз вищенаведених визначень показав, що автори з’ясовують сенс 

та зміст терміна “організаційно-педагогічні умови” залежно від 

розв’язуваних у дослідженні завдань. Загальним для всіх дефініцій є те, що 

трактовані авторами умови – це умови у сфері вдосконалення управління 

інтелектуальної взаємодії учасників освітнього процесу при вирішенні 

конкретних дидактичних завдань. 

Ці умови повинні розглядатися системно. ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи передбачає: осмислення процесу ДН як 

багатоаспектної проблеми; визначення сутності, змісту, функції та 

параметрів системи; встановлення особливостей функціонування ДН як 

специфічного виду. 

Враховуючи розглянуті вище визначення, під організаційно-

педагогічними умовами ефективності ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи вважаємо сукупність взаємопов’язаних 

обставин, заходів, що забезпечують цілеспрямоване управління процесом 

ДН, та правил, установлених у системі для забезпечення високої якості ДН. 
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Організаційно-педагогічні умови ефективності ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи спрямовані на планування, 

організацію, комунікацію, регулювання, контроль та коригування освітнім 

процесом. 

Враховуючи низку наукових праць [39; 109; 136; 154; 166; 176; 206; 

290; 297; 394; 406; 446 та ін.], що пов’язані із проблемою нашого 

дослідження, ми виокремлюємо шість груп організаційно-педагогічних умов 

ефективності ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

І. Забезпечення готовності особистості до ДН. 

Забезпечення готовності особистості до ДН здійснюється через 

розробку й впровадження навчально-методичного комплексу, що 

реалізується в електронних навчальних курсах: “Сучасні інформаційні 

технології навчання”, “Основи дистанційного навчання в початковій освіті” 

та методичних рекомендаціях “Основи організації дистанційного навчання у 

системі неперервної освіти”. 

Готовність вчителів початкової школи до ДН в системі неперервної 

освіти визначаємо як інтегральну властивість особистості, що відображає 

цілісну взаємодію мотиваційно-ціннісного (розвитку потреби в знання, 

уміннях, самоосвіті та досягненні успіхів у навчально-професійній 

діяльності), когнітивного (сформованість професійних психолого-

педагогічних та методичних знань, що включають знання з проблем ДН) та 

операційного (комплекс умінь та навичок, пов’язаних із використанням 

технологій ДН у професійній діяльності) компонентів. 

ІІ. Якісне організаційно-технічне забезпечення ДН. 

1. Апаратне забезпечення: сервери для розміщення дистанційних 

курсів, WEB-сайтів та відповідних сервісних служб; робочі станції для 

викладачів та персоналу, які забезпечують процес ДН, а також тим, хто 

навчається дистанційно; мережеве обладнання для об’єднання серверів та 

робочих станцій у єдину локальну систему та їхнього підключення до 

Інтернет. 
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2. Телекомунікаційне забезпечення: телекомунікаційне обладнання, 

що забезпечує об’єднання мереж, які задіяні в ДН; телекомунікаційне 

обладнання, що забезпечує необхідну якість та пропускну здатність каналів 

зв’язку для інтерактивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу та їхнього 

доступу до інформаційних ресурсів, що є у системі ДН, так і в інших 

інформаційних джерелах, у тому числі в мережі Інтернет. 

3. Програмне забезпечення: системне програмне забезпечення для 

підтримки роботи серверів і робочих станцій; прикладне програмне 

забезпечення для підтримки WEB-сайтів та інформаційних ресурсів; 

прикладне програмне забезпечення для підтримки функцій ДН, що 

забезпечують загальну підтримку та адміністрування процесу ДН; прикладне 

програмне забезпечення для суб’єктів ДН, за допомогою якого реалізуються 

конкретні рішення організації та ведення навчального процесу у 

дистанційній формі; прикладне програмне забезпечення для створення 

навчальних матеріалів дистанційних курсів (редактори тексту, графіки, відео, 

звуку, анімаційні пакети тощо) та інше. 

4. Інформаційне забезпечення: Інформаційно-освітнє середовище з 

окремими дистанційними курсами; сайт системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи; електронні бібліотеки; нормативно-правова база, що 

стосується дистанційного навчання, інші бази та банки даних, у тому числі й 

ті, що є в мережі Інтернет. 

5. Матеріально-технічне забезпечення: матеріальні об’єкти та 

обладнання, що забезпечують процес ДН в системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

ІІІ. Особистістно зорієнтоване навчально-методичне забезпечення 

ДН. 

Навчально-методичне забезпечення ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи передбачає наявність навчальних планів, 

розроблених на основі галузевих стандартів вищої освіти, інструкцій 

(рекомендацій), що описують порядок забезпечення і реалізацію ДН; 
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навчальних програм електронних навчальних курсів; програм навчальної, 

виробничої та інших видів практик; підручників і навчальних посібників (в 

електронному варіанті); інструктивно-методичних матеріалів до 

семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальних навчально-

дослідних завдання; контрольних робіт; тестів для поточного і підсумкового 

контролю; методичних матеріалів для організації самостійної роботи, 

виконання індивідуальних завдань, курсових і дипломних робіт. 

Ця умова необхідна для подальшої неперервної освіти засобами ДН. 

При цьому необхідно також розуміти значущість такої освіти і для 

викладачів, оскільки комплекс вимог до викладачів, які забезпечують 

реалізацію функціонального наповнення педагогічної діяльності в 

освітньому процесі, повинен враховувати як вимоги сучасної педагогічної 

науки і основні особливості застосовування технології ДН, так і специфічні 

особливості моделей його реалізації та відповідати нормативним вимогам, 

що регламентують застосування дистанційних технологій в освітньому 

процесі. 

ІV. Організація процесу дистанційного навчання на особистісній 

основі. 

1. Реалізація тьюторської функції викладача ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи (індивідуальний супровід учителя 

початкової школи під час ДН у системі неперервної освіти полягає у наданні 

допомоги в досягненні найкращого освітнього результату; “відстеженні” 

ходу навчання та забезпеченні “зворотного зв’язку”; проведенні 

індивідуальних та групових консультацій (тьюторіалів); консультуванні та 

підтримці індивідуального неперервного освітнього процесу; підтримці 

зацікавленості до ДН у системі неперервної освіти). 

2. Укладення графіка проведення усіх заходів, що моделюють процес 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 

3. Врахування завдань Державного стандарту початкової загальної 

освіти в системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 
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4. Уведення дистанційних технологій у неперервну освіту вчителів 

початкової школи (під час реалізації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи треба зосередитися на створенні електронного 

навчального курсу як єдиного цілого, який повинен відповідати Положенню 

про сертифікацію електронного навчального курсу 358). 

5. Застосування різноманітних форм та методів організації освітньої 

діяльності в системі неперервної освіти (під час реалізації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи необхідно приділяти увагу 

інтерактивним методам навчання 363). 

V. Неперервність психолого-педагогічного супроводу дистанційного 

навчання. 

1. Наявність самостійної пізнавальної діяльності в системі 

неперервної освіти (ця умова передбачає забезпечення активності та 

самостійності як найважливішого показника освітнього результату. Вона 

розвиває уміння самостійно логічно мислити; орієнтуватися у новій ситуації, 

знаходити шляхи вирішення нових завдань; бажання зрозуміти не тільки нові 

знання, але й шляхи їх здобуття; критичний підхід до інших теорій; 

незалежність у власних судженнях). 

2. Створення ситуації успіху в системі неперервної освіти (ця умова 

взаємопов’язана з іншою умовою: створення позитивного емоційного стану, 

ситуацій успіху в неперервному освітньому процесі. Виконання цієї умови 

можливе за створення сприятливого психологічного клімату в колективі, 

який забезпечує емоційний стан учителя початкової школи). 

3. Створення викладачем позитивного емоційного стану в системі 

неперервної освіти (емоційний стан активізує почуття, які пов’язані з 

професійною діяльністю, створює атмосферу позитивного психологічного 

клімату, що оптимізує неперервний освітній процес. Позитивний 

психологічний клімат передбачає психологічну сумісність між учасниками 

неперервного освітнього процесу, сприяє вирішенню проблеми засвоєння 
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знань. Зазначені умови спрямовані на розвиток пізнавального інтересу, 

відкритості пізнавальної позиції). 

4. Творча діяльність учасників ДН у системі неперервної освіти (у 

світовій практиці накопичений великий досвід організації навчально-

пошукової, творчої, пізнавальної діяльності за рахунок проблемного, 

пошукового навчання. В останні роки науковцями запропоновано безліч 

рекомендацій по створенню творчої атмосфери в освітньому процесі [167]. 

Вона стимулює різноманітну навчальну, наукову та дослідницьку діяльність). 

5. Моделювання педагогічної діяльності в системі неперервної освіти 

(через збагачення неперервного освітнього простору новими формами та 

способами моделювання створюється система умов, що спонукає суб’єкта до 

професійної діяльності). 

6. Рефлексивна діяльність викладача в системі неперервної освіти 

(педагогічна рефлексія розглядається як вид діяльності і як спосіб активізації 

творчості викладача. Деякі вчені (О. В. Карпов [161], C. В. Кондратьєва 

[185], Ю. Н. Кулюткін [203] та ін.) доводять вплив рефлексії на здатність 

педагога вирішувати педагогічні завдання, враховуючи при цьому набагато 

більше обставин. Без постійного аналізу та самоаналізу викладач не в змозі 

глибоко усвідомлювати проблеми, що виникають, правильно вибирати 

шляхи вирішення, критично оцінювати та корегувати отриманий результат. 

Без рефлексивного ставлення педагога до своєї професії неможлива 

самоосвіта. Розвиненість рефлексивних процесів є для педагога основою 

усвідомлення і удосконалення себе для досягнення професійно-педагогічної 

мети. Зарубіжні дослідники визначають рефлексію як основний компонент 

системи підготовки сучасного вчителя [488; 504]. На наш погляд, дуже точна 

формула функціональної залежності майстерності, професійного зростання 

педагога від рефлексії педагогічної діяльності, запропонована дослідником 

Джорджем Познером: “Досвід + рефлексія цього досвіду = розвиток” [504, с. 

102]). 
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7. Рефлексивна діяльність учителя початкової школи в системі 

неперервної освіти (зазначена формула описує рефлексивну діяльність не 

тільки викладача, а й учителя початкової школи. Дослідники [483; 488] 

доводять залежність процесу пізнання з рефлексією: рефлексивні процеси є 

поштовхом до пізнання; метод пізнання визначається відповідним видом 

рефлексії; використання знань пов’язано з рефлексивними процесами 

(актуалізація знань). Реалізація виховного впливу через функціональні 

взаємодії спирається на педагогічну рефлексію. Деякі дослідники [161; 163; 

164; 379 та ін.] відзначають взаємозв’язок між рівнем педагогічної 

майстерності та рефлексією тих, хто навчається. Визначено, що такі 

структурні компоненти педагогічної діяльності, педагогічної майстерності, 

професійних умінь, творчої діяльності педагога, як постановка педагогічних 

цілей і завдань, вибір і застосування засобів впливу на тих, хто навчається, 

контроль і оцінка педагогом своїх педагогічних впливів засновані на 

рефлексії. Вивчаючи рефлексію, розглядають, з одного боку, осмислення 

власної свідомості, а, з іншого, усвідомлення педагогом того, як його 

сприймають, оцінюють оточуючі і як педагог враховує результати своєї 

діяльності [504]. У США рефлексивну діяльність розглядають як 

дослідницьку парадигму, направлену на розвиток розуміння педагогом своєї 

практичної діяльності). 

8. Критичне ставлення до свого досвіду, його оцінка та 

вдосконалення. У нашому досліджені критичне ставлення викладача до своєї 

діяльності дозволяє знайти способи впровадження ДН у систему неперервної 

освіти вчителів початкової школи, співвіднести їх із традиційними формами, 

знайти оптимальне поєднання. 

VІ. Систематичність підвищення кваліфікації організаторів ДН. 

Кадрове забезпечення для ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи реалізується постійно діючою системою перепідготовки та 

підвищення кваліфікації організаторів ДН: фахівцями з ІКТ (адміністратор 
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системи ДН, інженери програмісти); менеджерами системи ДН та 

викладачами-тьюторами організаторами ДН. 

Системність підвищення кваліфікації організаторів ДН реалізується 

через: 

1. Електронний навчально-методичний комплекс підвищення 

кваліфікації за проектом відкритої освіти “Хмара” (викладачі-тьютори 

організатори ДН) (http://www.kdoumokhmara.net). 

2. Авторський навчально-методичний комплекс для викладачів ВНЗ 

“Організація ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи” 

[Додаток Е]. 

Усі фахівці, що забезпечують ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи, повинні бути атестованими і мати відповідні документи, 

які підтверджують їхній кваліфікаційний рівень з ДН. 

Вищевикладені організаційно-педагогічні умови ефективності ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи тісно взаємопов’язані. 

Як показало наше дослідження, під час реалізації ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи необхідно враховувати весь спектр умов. 

Серед негативних причин виділимо стереотипність викладання та оцінку за 

освітню діяльність у дистанційних технологіях навчання. 

 

 

Висновки до розділу 3 

Система ДН вчителя початкової школи в процесі неперервної освіти є 

цілісною сукупністю значущих для його професійного розвитку в освітньому 

просторі ВНЗ, інститутів післядипломної освіти та неформальної й 

інформальної освіти взаємопов’язаних дій, яка охоплює: формування мотивів 

вчителя початкової школи (майбутнього педагога) до професійного і 

професійно-культурного розвитку засобами ДН, а також мотивів його 

активності в самоформуванні готовності до самоорганізації ДН; організація 

ДН в контексті його підпорядкування професійному розвитку вчителя та 
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потребам суспільства у культуротворенні; стимулювання проектувальних, 

самоорганізаційних, самостимулювальних і самоконтрольних дій вчителя 

початкової школи у напрямі оволодіння готовністю до ДН на шляху до 

професійної культури і майстерності; неперервний моніторинг 

організаторами (тьюторами) ДН дистанційної навчальної діяльності вчителя 

початкової школи, її проміжних та кінцевих результатів. 

На основі електронних засобів ДН (PHP-Fusion, Moodle та “хмарні” 

технології від Microsoft (OneDrive, Padlet)) розроблено сайт системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua) до 

структури якого входить й Інформаційно-освітнє середовище 

(http://dls.udpu.org.ua), яке функціонує як системне багаторівневе об’єднання 

різних інформаційних ресурсів і сервісів, розраховане на певну аудиторію 

користувачів (професорсько-викладацького складу, студентів, учителів 

початкової школи) і призначене для аналізу, обробки, передавання 

інформації та надання доступу до різних сервісів на основі персоналізації за 

допомогою будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет. 

Визначено вимоги до викладача-тьютора (організатора ДН) як 

гуманної, толерантної, високопрофесійної особистості (аспекти якісного 

володіння психологією і педагогікою, управлінням освіти та інформаційно-

комунікаційними технологіями), яка вміє діяти на творчому рівні розвитку 

комунікативних компетентностей. 

Узагальнення підходів до обґрунтування сучасної системи принципів 

навчання та виховання, врахування особливостей освітнього процесу 

педагогічних ВНЗ, результати вивчення досвіду підготовки вчителів до 

застосування технологій ДН стали підґрунтям до визначення 

закономірностей функціонування розробленої системи: цілі ДН закономірно 

визначаються потребами кожного вчителя у неперервному професійному 

розвитку впродовж життя та потребами суспільства в націєтворчості; зміст 

ДН закономірно проектується адекватно особистісно-розвивальної та 

етнокультурної стратегії розвитку педагогічної освіти, останнім результатам 

http://dls.udpu.org.ua/
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наукового пошуку в царині удосконалення інформаційно-комунікаційних 

технологій та з урахуванням Положення про атестацію електронного 

навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України; зміст ДН закономірно 

охоплює самоцінні знання вчителя як з психології, педагогіки, теорії 

професійної самоосвіти і творчості, так і самоцінні знання і способи 

діяльності в сфері якісного використання в освітньому процесі 

інформаційно-комунікаційних технологій; технологія ДН закономірно 

підпорядковується його змісту і цілям та характеризується етапністю, 

щільністю, особистісно-розвивальною спроможністю та врахуванням вікових 

особливостей молодших школярів; обґрунтовано такі принципи 

функціонування системи: відповідності сучасним вимогам до вчителя в 

умовах реалізації суспільних потреб у націєтворчості; зумовленості потребам 

педагога в професійному неперервному розвитку засобами інформаційно-

комунікаційних технологій; інтеграції змісту ДН у складниках системи; 

забезпеченості творчого характеру технології ДН; неперервності сходження 

системи до індивідуальної траєкторії професійного розвитку вчителя 

(майбутнього вчителя); психолого-педагогічного супроводу всіх етапів 

оволодіння вчителем готовністю до ДН; інтерактивного характеру організації 

ДН. 

Стрижнева ланка теоретичних засад системи ДН вчителя початкової 

школи – її зміст. Доведено, що компетентний в організації ДН в контексті 

його підпорядкування власному професійному розвитку педагог успішно 

дистанційно оволодіває інформаційно-комунікаційними технологіями на 

підґрунті самоцінних знань про: психологію особистості, психологію і 

педагогіку творчості, психологію і педагогіку професійного розвитку. Крім 

цього, до змісту ДН як засобу професійного становлення й розвитку вчителя 

початкової школи входять: авторські курси: “Основи ДН в початковій освіті” 

та “Сучасні інформаційні технології навчання” (http://dls.udpu.org.ua); уміння 

використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в цілях 

професійного становлення та саморозвитку; досвід емоційно-вольового 
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ставлення до цінностей ДН; досвід професійного становлення та 

саморозвитку засобами ДН; досвід гуманної комунікації з викладачем-

тьютором та з колегами в професійному бутті. 

Для якісної підготовки викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи найбільш актуальним є зміст 

програми електронного навчально-методичного комплексу підвищення 

кваліфікації працівників ВНЗ (науково-дослідного проекту відкритої освіти 

“ХМАРА” за програмою “Викладачі-тьютори (організатори) ДН ВНЗ III – 

IV р. а.” (http://www.kdoumokhmara.net)). Важливим видом діяльності при 

підготовці викладачів до організації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи є впровадження змісту авторського комплексу 

навчально-методичних семінарів “Організація дистанційного навчання у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи”. 

Організаційно-педагогічні умови ефективності ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи – це сукупність 

взаємопов’язаних обставин, заходів, що забезпечують цілеспрямоване 

управління процесом ДН, та правил, установлених у системі для 

забезпечення високої якості ДН. Обґрунтовано такі умови: 1. Забезпечення 

готовності особистості до ДН (здійснюється через розробку й 

впровадження навчально-методичного комплексу, що реалізується в 

електронних навчальних курсах: “Сучасні інформаційні технології 

навчання”, “Основи дистанційного навчання в початковій освіті” та 

методичних рекомендаціях “Основи організації дистанційного навчання у 

системі неперервної освіти”); 2. Якісне організаційно-технічне забезпечення 

ДН (апаратне, телекомунікаційне, програмне, інформаційне та матеріально-

технічне забезпечення); 3. Особистістно зорієнтоване навчально-методичне 

забезпечення ДН (передбачає наявність навчальних планів, розроблених на 

основі галузевих стандартів вищої освіти, інструкцій (рекомендацій), що 

описують порядок забезпечення і реалізацію ДН; навчальних програм 

електронних навчальних курсів; програм навчальної, виробничої та інших 
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видів практик; підручників і навчальних посібників (в електронному 

варіанті); інструктивно-методичних матеріалів до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; індивідуальних навчально-дослідних завдання; 

контрольних робіт; тестів для поточного і підсумкового контролю; 

методичних матеріалів для організації самостійної роботи, виконання 

індивідуальних завдань, курсових і дипломних робіт); 4. Організація процесу 

ДН на особистісній основі (реалізація тьюторської функції викладача, 

укладення графіка проведення усіх заходів, що моделюють процес 

неперервної освіти вчителів початкової школи, врахування завдань 

Державного стандарту початкової загальної освіти, уведення дистанційних 

технологій, застосування різноманітних форм та методів організації освітньої 

діяльності в системі неперервної освіти); 5. Неперервність психолого-

педагогічного супроводу ДН (наявність самостійної пізнавальної діяльності, 

створення ситуації успіху, створення викладачем позитивного емоційного 

стану, творча діяльність учасників ДН, моделювання педагогічної діяльності, 

рефлексивна діяльність викладача, рефлексивна діяльність учителя 

початкової школи, критичне ставлення до свого досвіду, його оцінка та 

вдосконалення); 6. Систематичність підвищення кваліфікації організаторів 

ДН (реалізується постійно діючою системою перепідготовки та підвищення 

кваліфікації організаторів ДН: фахівцями з інформаційно-комунікаційних 

технологій (адміністратор системи ДН, інженери програмісти); менеджерами 

системи ДН та викладачами-тьюторами організаторами ДН). Встановлено, 

що під час реалізації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи необхідно враховувати весь спектр цих умов, які тісно 

взаємопов’язані між собою. 

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях [248; 255; 

256; 262; 264; 266; 267; 268; 271; 272; 275; 277; 278; 282; 285; 500].  
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У НЕПЕРЕРВНІЙ 

ОСВІТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Висвітлено хід та результати розгляду предмета дослідження на 

емпіричному рівні: схарактеризовано програму, особливості 

констатувального і формувального етапів експерименту та оцінки його 

результатів, показано динаміку позитивного впливу розробленої системи ДН 

на практику неперервної освіти вчителів початкової школи. 

 

4.1. Характеристика програми і констатувального етапу 

експериментальної перевірки ефективності системи дистанційного 

навчання як теоретичного конструкту 

 

Перевірка ефективності системи ДН у неперервній освіті вчителів 

початкової школи окреслила завдання і напрями експериментальної роботи. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць із організації, 

проведення й опрацювання результатів експерименту, єдиних вимог до 

такого виду діяльності не існує. Учені і практики використовують підхід, 

запропонований С. У. Гончаренком [93], суть якого полягає у необхідності 

такої його організації, яка б давала можливість: 1) побачити зв’язки між 

досліджуваними явищами без порушення їх цілісності; 2) здійснити якісний 

аналіз і якомога точніше кількісне вимірювання внесених у педагогічний 

процес змін і його результатів. Таке проведення педагогічного експерименту 

забезпечують зміни або відтворення явища з метою його вивчення в 

найбільш сприятливих, чітко фіксованих і контрольних умовах. А його 

характерною особливістю є те, що він дозволяє активно втручатися в 

ситуацію досліднику, який здійснює планомірне маніпулювання однією або 
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кількома змінними (чинниками), та реєструвати супутні зміни в поведінці 

суб’єкта, що вивчається [93, с. 112]. 

Складність і багатофакторність предмета дослідження зумовили 

потребу в організації комплексного педагогічного експерименту, який, окрім 

виявлення позитивних його аспектів і недоліків, дав можливість визначити 

ефективність нововведень, виявити причинно-наслідкові зв’язки між 

досліджуваними явищами і процесами, спрогнозувати результати 

дослідження. 

У зв’язку з тим, що єдиного алгоритму планування педагогічного 

експерименту не існує, необхідно визначити стратегію дослідження. 

Узагальнивши погляди О. Г. Огольцової [310, с. 53] та В. Л. Ортинського 

[321, c. 47], ми проводили експеримент за таким алгоритмом: 

1. Укладання програми експериментального дослідження, вибір 

конкретних методів і параметрів його проведення. 

2. Організація експерименту, визначення вибірки, яка є 

репрезентативною для сукупності досліджуваних явищ і процесів. 

3. Власне проведення педагогічного експерименту. 

4. Інтерпретація отриманих результатів: кількісно-якісний аналіз 

результатів експерименту, опис отриманих результатів та їх інтеграція в 

освітній процес, визначення ефективності експериментальної роботи. 

Надзвичайно важливим чинником, що забезпечує ефективність 

експериментальної роботи, є дотримання термінів та умов її проведення. Для 

нас прийнятними є формулювання цих вимог Л. Б. Лук’яновою [221]: 

1. Термін проведення – експеримент має бути пролонгований у часі і 

мати моніторинговий характер, що саме надає можливість здійснювати 

корекцію як з точки зору організаційних моментів, так і відтворення дійсної 

картини процесу експерименту. 

2. Експериментальна база дослідження формується з урахуванням 

добровільної участі, зацікавленості та профільного спрямування. 
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3. Умови проведення експерименту – мають бути природними для всіх 

учасників процесу. 

Експеримент, який проводився в педагогічних освітніх установах, став 

провідним методом. Він включав підготовчий етап (2011 – 2012 рр.), 

констатувальний етап експерименту (2012 – 2013 рр.), формувальний та 

узагальнюючий етапи експерименту (2014 – 2016 рр.), які ґрунтувалися на 

принципах науковості, системності, об’єктивності. 

Підготовчий етап педагогічного експерименту передбачає вивчення 

стану дослідженості проблеми ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи; визначення напрямків дослідження; розроблення 

наукового апарату дослідження; аналіз науково-методичної літературу з 

проблеми дослідження; проектування моделі ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи; обґрунтування організаційно-педагогічних 

умов ефективності ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи; визначення з експериментальною базою дослідження. 

В педагогічному експерименті брали участь викладачі та вчителі 

початкової школи таких освітніх установ: Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини; ДВНЗ “Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди”; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка; Кіровоградський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка; Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти; Комунальний навчальний заклад “Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівників”; Чернігівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

К. Д. Ушинського. Це дозволило дотриматися репрезентативності вибірки. 

Під час проведення педагогічного експерименту були внесені незначні 

зміни до навчально-виховного процесу відповідно до завдань дослідження і 

гіпотези. Здійснений педагогічний експеримент передбачав кількісний і 

якісний аналіз внесених змін та отриманих результатів. 
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Зауважимо, що в процесі організації й проведенні педагогічного 

експерименту [168] та встановленні закономірностей, притаманних 

досліджуваному явищу, визначається його адекватність, а їх перевірка 

здійснюється через апробацію на практиці. Закономірностям властива 

повторюваність, оскільки вони мають емпіричний характер. Апробація 

запропонованої системи ДН у неперервній освіті вчителів початкової школи 

була спрямована на виявлення їх ефективності. Особливістю дослідження є 

залучення широкого контингенту тих, хто навчається в педагогічних освітніх 

установах. 

Метрологічну достовірність дослідження забезпечили різноманітні 

вимірювання, а саме: абсолютні й відносні, прямі й опосередковані. Методи, 

які було обрано для вирішення завдань із використанням системного підходу, 

забезпечили репрезентативність отриманих результатів. 

Експеримент відбувався в природних умовах навчально-виховного 

процесу педагогічних освітніх установ. Важливість експерименту полягала у 

визначенні загальної логіки та структури дослідження, його етапів, процедур 

експериментальних досліджень, укладання програми експерименту, виборі 

пакету прикладних програм обробки й аналізу статистичних даних 

експериментального дослідження. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

вивчення стану дистанційної форми навчання у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. За його результатами сформульовано теоретичні 

положення, які органічно доповнюють теорію і методику професійної освіти. 

У процесі проведення констатувального експерименту було 

реалізовано низку завдань: 

– виокремлено суб’єкти діагностики; 

– обґрунтовано критерії, засоби, методи та рівні діагностики; 

– визначено сучасний стан готовності викладачів та вчителів 

початкової школи до організації ДН у системі неперервної освіти; 
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– визначено стан розвитку професійно-педагогічної компетентності 

вчителів початкової школи; 

– здійснено діагностичний зріз, аналіз та інтерпретацію його даних; 

– розроблено систему підготовки вчителів початкової школи до ДН у 

системі неперервної освіти. 

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

впровадження до навчально-виховного процесу освітніх установ системи ДН 

у неперервній освіті вчителів початкової школи. 

У процесі проведення формувального експерименту було реалізовано 

низку завдань: 

– виокремлено суб’єкти діагностики; 

– упроваджено організаційно-педагогічні умови та модель ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи; 

– досліджено ефективність експериментальної системи ДН у 

неперервній освіті вчителів початкової школи; 

– здійснено діагностичний зріз, аналіз та інтерпретацію його даних. 

Узагальнювальний етап педагогічного експерименту передбачав 

дослідження ефективності розробленої системи ДН у неперервній освіті 

вчителів початкової школи через порівняння діагностичних зрізів із 

використання визначених критеріїв. 

Підготовку вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної 

освіти нами досліджено в умовах педагогічного ВНЗ. 

На експериментальному етапі дослідження ми не лише реалізовували 

методичну систему як цілісну систему формування готовності вчителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти, а й відстежували 

процес, характер розвитку основних компонентів утворення. Суттєве 

значення мали виявлення та теоретичне обґрунтування істотних зв’язків між 

перетвореннями в змісті, формах та способах організації професійно-

педагогічного навчання, результатами практичної роботи вчителів 
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початкової школи і динамікою оволодіння ними професійними уміннями 

здійснювати ДН у системі неперервної освіти. 

За результатами педагогічного експерименту оцінювалась ефективність 

системи ДН у неперервній освіті вчителів початкової школи, робилась 

необхідна корекція, узагальнювався експериментальний матеріал, 

проводився порівняльний аналіз, сформулювалися висновки. 

Логіка дослідження забезпечувала послідовне розгортання наукового 

пошуку від гіпотетичного уявлення про шляхи формування готовності 

вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти до 

моделювання процесу у вигляді цілісної системи, експериментальна 

перевірка якої передбачала теоретичні висновки та практичні рекомендації. 

Метою констатувального етапу було перевірити стан готовності 

вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти. 

Об’єктами педагогічного дослідження є суб’єктивні властивості 

(психічні якості, знання, уміння, навички, готовність та ін.), що вимірюються 

непрямим способом, тобто пов’язують їх з однією або кількома формами 

їхнього зовнішнього прояву – критеріями, які мають матеріальну одиницю 

вимірювання [344, с. 37]. Для оцінки рівня готовності вчителів початкової 

школи до ДН у системі неперервної освіти будемо дотримуватися підходу, за 

якого критерії формуються відповідно до виділеної структури готовності. 

Таким чином, досліджувати рівень готовності вчителів початкової школи до 

ДН у системі неперервної освіти будемо за мотиваційно-ціннісним, 

когнітивним та операційним критеріями. 

Для нашого дослідження необхідно визначити рівні готовності 

вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти. 

Проаналізовані праці О. О. Абдулліної [1], Д. М. Бодненка [38], 

Н. П. Волкової [70], О. А. Дубасенюк [365], О. Г. Кіріленко [166], 

Т. І. Койчевої [177], Н. В. Кузьміної [200], О. М. Пєхоти [348], І. П. Підласого 

[349], О. М. Самойленка [383], В. Сластьоніна [397] та інших дали нам 
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підстави для виокремлення чотирьох рівнів готовності вчителів початкової 

школи до ДН у системі неперервної освіти. Охарактеризуємо ці рівні. 

Низький рівень готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти свідчить про відсутність особистісної зацікавленості в ДН 

та позитивного ставлення до ДН у педагогічній діяльності, а саме до 

вивчення їх можливостей, мети використання технологій ДН; нерозуміння 

переваг технологій ДН у педагогічній діяльності вчителя; відсутність 

зацікавленості у власних інформаційних розробках (педагог надає перевагу 

готовим інформаційним розробкам, педагогічним програмним засобам, 

цифровим освітнім ресурсам); відсутність прагнення до самовдосконалення в 

галузі ДН; несформованість умінь та навичок аналізу, відбору цифрових 

освітніх ресурсів (серед надвеликої кількості інформаційних ресурсів, 

програмних засобів дуже складно обрати такі, що відповідають меті та 

завданням заняття), невміння чітко сформулювати мету ДН з урахуванням 

своїх індивідуальних особливостей, планувати власну педагогічну діяльність 

та діяльність інших суб’єктів освітньої діяльності, проектувати навчальний 

та позанавчальний процес в умовах ДН, а також відсутність знань про 

існуючі педагогічні програмні засоби організації начального процесу в 

початковій освіті, апаратне та програмне забезпечення ДН, контроль та 

оцінювання власних навчальних досягнень засобами ДН; відсутність знань в 

організації спілкування між учасниками освітньої діяльності при ДН. 

Ознаками низького рівня готовності вчителів початкової школи до ДН 

у системі неперервної освіти є слабке володіння технологіями ДН при роботі 

з дистанційними курсами; відсутність умінь інтегрувати в ДН мультимедію. 

Отже, низький рівень готовності до ДН у системі неперервної освіти 

мають педагоги зі слабкими знаннями, вміннями та навичками в сфері ДН, 

які не прагнуть оволодіти ними та не здатні оцінити переваги, що надає ДН. 

Планування власної професійної діяльності відбувається за зразком 

застосування традиційних форм та методів наочності, спілкування, 

організації навчального процесу у ВНЗ. 
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Середній рівень готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти характеризується такими ознаками: педагоги не завжди 

усвідомлюють мету, завдання та особливості ДН; позитивно ставляться до 

ДН, але надають перевагу традиційним формам та методам організації 

навчального процесу в початковій освіті; активно опановують запропоновані 

технології ДН, але не прагнуть до самовдосконалення і до самостійного 

оволодіння іншими технологіями ДН; виявляють активний інтерес до аналізу 

ДН, але їхні знання із психолого-педагогічних аспектів упровадження ДН у 

навчальний процес ВНЗ є неповними або неточними. 

Як правило, ці педагоги мають загальні знання про ДН, наявні 

педагогічні програмні засоби, програмне забезпечення для спілкування, 

організації взаємодії, спільної діяльності, та мають труднощі в їх 

використанні при плануванні власної діяльності чи діяльності студентів. 

Ознаками середнього рівня готовності вчителів початкової школи до 

ДН у системі неперервної освіти є здатність до аналізу ДН, розуміння 

переваг використання ДН над традиційними формами і методами навчання 

та часткове усвідомлення проблеми власного вибору й застосування ДН у 

будь-якій педагогічній діяльності; адекватна оцінка власної діяльності в 

умовах ДН. 

Отже, вчителі із середнім рівнем готовності до ДН у системі 

неперервної освіти ДН застосовують епізодично. Вони мають достатні 

знання з професійних, психолого-педагогічних, методичних дисциплін та 

дисциплін інформативного спрямування, але недооцінюють цифрові освітні 

ресурси, зазнають труднощів при проектуванні навчального процесу та не 

завжди здатні скорегувати власну діяльність в умовах конкретної навчальної 

ситуації. 

Достатній рівень готовності вчителів початкової школи до ДН у 

системі неперервної освіти визначаємо як здатність чітко усвідомлювати 

необхідність та доцільність застосування певних технологій ДН у будь-якій 

сфері педагогічної діяльності. 
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Педагоги з достатнім рівнем готовності розуміють основні методичні 

завдання ДН, впевнено використовують технології ДН у педагогічній 

діяльності, за шаблонами створюють та інтегрують дистанційні курси, але 

технічно й технологічно добре розроблені навчальні продукти не завжди 

враховують дидактичні принципи та психолого-педагогічні вимоги. 

Ознаками достатнього рівня готовності вчителів початкової школи до 

ДН у системі неперервної освіти є уміння планувати власну діяльність в 

умовах ДН; уміння бачити допущені помилки й недоліки, корекція яких 

потребує допомоги з боку фахівця. Педагоги адекватно оцінюють свою 

готовність, але не можуть удосконалюватися. 

Учителі з достатнім рівнем готовності до ДН у системі неперервної 

освіти добре усвідомлюють мету та завдання ДН, необхідність оволодіння 

спеціальними знаннями з ДН та спеціальними прийомами діяльності в 

умовах ДН, мають достатньо впевнені навички роботи з технологіями ДН, 

критично ставляться до власних можливостей та здібностей, прагнуть до 

неперервної освіти засобами ДН. 

Високий рівень готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти свідчить про яскраво виражене позитивне ставлення до 

ДН; усвідомлення значущості, необхідності ДН у педагогічній діяльності; 

глибоке розуміння важливої ролі інформаційної компетенції в подальшій 

професійній діяльності; спрямованість мотивації на самовдосконалення в 

галузі ДН. 

Педагоги з високим рівнем готовності вільно володіють основними 

поняттями та мають глибокі теоретичні знання у сфері ДН, а саме їх види, 

функції, можливості та моделі впровадження у освітню діяльність; знають 

спеціальне програмне та апаратне забезпечення, спеціальне мультимедійне 

устаткування та його використання під час навчально-пізнавальної, 

проектної, самостійної роботи; розуміють можливості ДН для спілкування, 

організації взаємодії, спільної діяльності, досліджень; знають вимоги 
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застосування технологій ДН, вимоги до дистанційних курсів та правила 

безпечної роботи із технологіями ДН. 

Ознаками високого рівня готовності вчителів початкової школи до ДН 

у системі неперервної освіти є вміння чітко формулювати мету педагогічної 

діяльності; планувати власну діяльність в умовах ДН; уміння планувати і 

навички створювати і використовувати різноманітні інформаційні освітні 

ресурси в межах своєї предметної галузі (презентації, навчальні програми, 

моделі, засоби оцінювання навчальних досягнень та діагностики); 

використовувати можливості локальних і глобальних мереж для організації 

педагогічного спілкування, проектної, індивідуальної, парної, групової 

діяльності й комунікації вчителів початкової школи в системі неперервної 

освіти; здатність до саморефлексії, до аналізу й адекватного оцінювання 

власної діяльності в умовах ДН, до оперативної корекції в умовах конкретної 

навчальної ситуації, до самостійного пошуку шляхів удосконалення цієї 

діяльності. 

Отже, вчителі з високим рівнем готовності мають стійку потребу та 

чітко виражену мотивацію до використання технологій ДН у педагогічній 

діяльності; достатні фундаментальні знання у сфері ДН, психолого-

педагогічні й методичні знання, що використовують у професійній 

діяльності; сформовану систему вмінь і навичок практичного, методичного 

та професійного використання технологій ДН, творчий характер професійної 

діяльності в умовах ДН; здатність до самоаналізу, прогнозування, 

самовдосконалення та самоосвіти. 

Загальна кількість учасників педагогічного експерименту 1960 осіб (з 

них в ЕГ – 960, а в КГ – 952), також ще було додатково залучено 48 

викладачів педагогічних ВНЗ. 

Під час експерименту всіх членів загальної експериментальної групи 

було поділені на підгрупи. 
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ЕГ 1 – студенти третіх курсів ВНЗ у статусі вчителів початкової школи 

з дипломами молодших спеціалістів, отриманих за спеціальністю “Початкова 

освіта” – 330 осіб (КГ 1 – 328 осіб). 

ЕГ 2 – студенти п’ятих курсів педагогічних ВНЗ у статусі вчителів 

початкової школи з дипломами освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 

(спеціальність: “Початкова освіта”) – 318 осіб (КГ 2 – 314 осіб). 

ЕГ 3 – слухачі курсів підвищення кваліфікації в інститутах 

післядипломної педагогічної освіти з дипломами освітньо-кваліфікаційних 

рівнів “спеціаліст” або “магістр” (спеціальність: “Початкова освіта”) – 312 

осіб (КГ 3 – 310 осіб). 

Середній вік учителя початкової школи – 24 років, хоча в кількісній 

характеристиці переважали 20-річні. Серед опитаних 932 особи – жінки, 18 

осіб – чоловіки. Переважна кількість опитаних мала стаж роботи в 

початковій школі не менше 1-го – 3-х років.  

Загальна кількість респондентів учителів початкової школи 

представлена в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. 

Кількісний склад учасників педагогічного експерименту 

Педагогічний ВНЗ ЕГ 1 ЕГ 2 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 
132 144 

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди” 
68 62 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка 
70 58 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 
60 54 

Всього 330 318 

Інститут підвищення кваліфікації ЕГ 3 

Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 
120 

Комунальний навчальний заклад “Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників” 
110 

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені К. Д. Ушинського 
82 

Всього 312 
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Також в експерименті взяли участь 48 викладачів, які здійснюють 

навчально-виховний процес учителям початкової школи. Середній вік 

викладачів – 37 років, хоча кількісно переважали 40 – 49-річні і 26 – 28-річні 

викладачі. 42 особи – жінки; 6 осіб – чоловіки. Переважна кількість опитаних 

мала стаж роботи у педагогічних освітніх установах 10 – 20 років. 

Враховуючи складну структуру досліджуваного феномену, ми 

використали два підходи виявлення стану готовності вчителів початкової 

школи до ДН у системі неперервної освіти: перший – їхня самооцінка через 

анкетне опитування; другий – експертна оцінка фахівцями показників 

сформованості феномену в респондентів за результатами спостереження, 

бесіда, анкетування, тестування та виконання контрольного завдання. 

Перед тим, як перевірити стан готовності вчителів початкової школи до 

ДН у системі неперервної освіти, було вивчено стан готовності викладачів до 

організації до ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Охарактеризовані вище критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційний) та рівні (низький, середній, достатній, високий) готовності 

вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти також 

використовуємо для виявлення стану готовності викладачів до організації ДН 

у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Під час проведення констатувального експерименту кожний критерій 

оцінки готовності визначався за певними методами діагностики (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2. 

Методи діагностики для виявлення стану готовності викладачів до 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

Критерії готовності до ДН Метод діагностики 

Мотиваційно-ціннісний 
Спостереження, бесіда, тестування 

[додаток Ж 1], анкетування [додаток Ж 2] 

Когнітивний 
Спостереження, бесіда, анкетування 

[додаток Ж 2], тестування [додаток Д 1] 

Операційний 

Спостереження, бесіда, анкетування 

[додаток Ж 2], виконання контрольного 

завдання (розробка дистанційного курсу) 
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На початку експерименту викладачам було запропоновано пройти 

тестування [додаток Ж. 1]. Цей метод дозволив виявити мотиваційно-

ціннісний критерій готовності до ДН, який має ієрархічну структуру. 

Домінуюче місце в цьому критерію займають ті мотиви, які при 

ранжируванні отримують перші місця. З шістнадцяти мотивів респондентам 

необхідно вибрати п’ять найбільш значущих. Для кожного респондента 

проводиться якісний аналіз провідних мотивів до дистанційної освітньої 

діяльності. Зі всієї вибірки визначається частота вибору того чи іншого 

мотиву. 

В результаті цього опитування ми одержали такі дані (рис. 4.1), а саме: 

85 % респондентів обрали № 1 – бути висококваліфікованим фахівцем і № 2 

– отримати посвідчення; 73 % обрали № 4 – успішно здійснювати наукову 

діяльність та № 5 – отримати грошову премію; 55 % обрали № 6 – оволодіти 

новими фаховими знаннями; 35 % обрали № 3 – успішно продовжувати свою 

освітню діяльність, № 8 – не занедбувати предмети навчального циклу, № 10 

– забезпечити успішність професійної діяльності та № 12 – досягти поваги 

серед колег. 

Невибраними залишилися мотиви: № 7 – бути постійно готовим до 

інноваційної діяльності; № 9 – не відставати від колег; № 11 – виконувати 

педагогічні вимоги; № 13 – бути прикладом для колег; № 15 – уникнути 

засудження та адміністративних покарань; № 16 – одержати інтелектуальне 

задоволення. 

Отже, у більшості викладачів переважають пізнавальні мотиви – бути 

висококваліфікованим фахівцем і отримати посвідчення, успішно 

здійснювати наукову діяльність, отримати грошову премію, оволодіти 

новими фаховими знаннями, що говорить про їх домінування в системі 

мотивів. 
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Рис. 4.1. Результат початкової діагностики мотиваційно-ціннісного 

критерію готовності викладачів до ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи 

(за адаптованою методикою А. О. Реан [373], В. О. Якуніна [467]) 

 

На наступному етапі експерименту викладачам було запропоновано 

заповнити анкету [додаток Ж. 2]. Валідність анкетування визначалася 

відповідністю змісту запитань меті дослідження (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3. 

Анкета для виявлення стану готовності викладачів до організації ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи 
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1.  Я хочу дистанційно підвищити свою кваліфікацію. 3 2 1 0 

2.  
Я вважаю дистанційне навчання ефективним для 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 
3 2 1 0 

3.  
Я хочу використовувати елементи дистанційного навчання 

в навчальному процесі ВНЗ. 
3 2 1 0 

4.  
Я готовий здійснювати дистанційне навчання в 

неперервній освіті вчителів початкової школи. 
3 2 1 0 

Мотив 1, 2; 
85%

Мотив 4, 5; 
73%

Мотив 6; 55%

Мотив 3, 8, 10, 
12; 35%
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продовж. табл. 4.3. 

5.  Я знаю історію дистанційного навчання. 3 2 1 0 

6.  Я знаю теорію дистанційного навчання. 3 2 1 0 

7.  Я ознайомлений із Положенням про дистанційне навчання. 3 2 1 0 

8.  

Я ознайомлений із Положенням про атестацію 

електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН 

України. 

3 2 1 0 

9.  
Я орієнтуюся в апаратному забезпеченні технологій 

дистанційного навчання. 
3 2 1 0 

10.  
Я орієнтуюся в програмному забезпеченні технологій 

дистанційного навчання. 
3 2 1 0 

11.  
Я вмію спілкуватися синхронно та підтримувати зв’язок 

регулярно і постійно. 
3 2 1 0 

12.  
Я вмію спілкуватися асинхронно та підтримувати зв’язок 

регулярно і постійно. 
3 2 1 0 

13.  
Я вмію використовувати різні форми організації 

дистанційного навчання в навчальному процесі ВНЗ. 
3 2 1 0 

14.  
Я вмію використовувати різні методи організації 

дистанційного навчання в навчальному процесі ВНЗ. 
3 2 1 0 

15.  
Я вмію працювати в Інформаційно-освітньому середовищі 

УДПУ (http://dls.udpu.org.ua). 
3 2 1 0 

16.  Я вмію проектувати дистанційні навчальні курси. 3 2 1 0 

17.  
Я можу надати онлайн-допомогу при вивченні 

дистанційного курсу. 
3 2 1 0 

18.  
Я можу створити позитивний емоційний фон між 

суб’єктами дистанційного навчання. 
3 2 1 0 

19.  
Я вмію використовувати різні форми контролю при 

засвоєнні дистанційного курсу. 
3 2 1 0 

20.  
Я можу здійснювати індивідуальний підхід до студента під 

час дистанційного навчання. 
3 2 1 0 

 

Анкета складалася із 20 питань, які респонденти оцінювали балами: 

повністю погоджуюся – 3, частково погоджуюся – 2, частково не 

погоджуюся – 1 та повністю не погоджуюся – 0. 

Для відстеження міри прояву когнітивного компонету готовності, ми 

запропоновали викладачам пройти тестування, у змісті якого представлено 

35 питань [додаток Д 1]. Під час тестування респонденти відмічали (на їхню 

думку) правильні відповіді. Вірна відповідь оцінювалася в один бал. Набрана 

кількість балів визначає характеристику рівнів готовності в такому діапазоні: 

високий (Р ≥ 35), достатній (18 ≤ Р < 26), середній (9 ≤ Р < 17) та низький 

(Р < 8). 
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Для виявлення операційного критерію готовності викладачам було 

запропоновано розробити дистанційний курс з навчальної дисципліни, які 

нимі викладаються, відповідно до Положення про атестацію електронного 

навчального курсу на рівні ВНЗ та МОН України [358]. Передусім ми 

намагалися визначити уміння і навички роботи з Інформаційно-освітнім 

середовищем, яке функціонує на основі LMS Moodle. 

Щоб діагностувати це завдання було використано критерії 

відповідності елементів курсу визначеній структурі та форматам [358, с. 36–

39]. Максимальна сума балів, яку міг отримати респондент за виконане 

завдання визначалася в такому діапазоні: високий (Р ≥ 100), достатній (50 ≤ Р 

< 72), середній (18 ≤ Р < 49) та низький (Р < 17). 

Для перевірки результатів опитування та подальшого статистичного 

аналізу кожному діагностичному параметрові було присвоєно 

кваліметричний показник у балах (табл. 4.4). 

 

Таблиця 4.4. 

Еталонні кваліметричні показники рівня сформованості готовності 

викладачів до тьюторської діяльності у системі ДН 

№ п/п 
Критерій готовності до 

ДН 

Рівні готовності до ДН 

Низький 

(бали) 

Середній 

(бали) 

Достатній 

(бали) 

Високий 

(бали) 

1. Мотиваційно-ціннісний Р < 2 2 ≤ Р < 6 6 ≤ Р < 9 9 ≤ Р < 12 

2. Когнітивний Р < 12 13 ≤ Р < 25 26 ≤ Р < 38 39 ≤ Р < 53 

3. Операційний Р < 25 26 ≤ Р < 65 66 ≤ Р < 96 97 ≤ Р < 130 

Загальна кількість балів 

відповідно до рівня на одну особу 
Р < 39 40 ≤ Р < 96 97 ≤ Р < 143 144 ≤ Р < 195 

 

Статистичні результати опитування були підсумовані з урахуванням 

кількості питань, максимально можливої кількості балів, отриманих за 

відповідь на питання, та суми балів відповідно до рівня сформованості 

критерію готовності, який оцінювався. 
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Ця таблиця допомогла визначити показники рівнів сформованості 

відповідних критеріів готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Набрані бали за кожним критерієм готовності додаємо і досягнутий 

рівень вираховуємо за формулою: 


 



m

n
%100

,         (4.1) 

де Р – рівень готовності до ДН, 

n  – загальна сума балів, які набрав респондент, 

m  – максимальна сума балів. 

Маючи кваліметричні показники за методами діагностики виявлених 

рівнів та критеріїв готовності (мотиваційно-ціннісного, когнітивного та 

операційного) викладачів до організації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи, ми співвіднесли суми отриманих балів у 

відповідну складову готовності із загальною кількістю набраних балів та 

перевели у відсотки. Потім порівняли результати для виявлення складових, 

які потребуватимуть більшої уваги. Статистичний аналіз одержаних 

результатів здійснювався за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. 

Аналіз стану готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи за рівнями сформованості 

критеріів наведений у таблиці 4.5, а графічна інтерпретація результатів 

експерименту представлена на рис. 4.2 – 4.4. 

Визначеня мотиваційно-ціннісного показника готовності дозволили 

з’ясувати ставлення викладачів до використання технологій ДН у 

професійній діяльності, визначити наявність чи відсутність у них 

зацікавленості, потреб і мотивів, що спонукають до здійснення цієї 

діяльності, наявність чи відсутність прагнення до оволодіння необхідними 

для цього знаннями, уміннями й навичками та до самовдосконалення в галузі 

ДН. Перевірка рівня готовності викладачів за мотиваційно-ціннісним 
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критерієм здійснювалася шляхом анкетування, проведення бесіди, 

спостережень під час контрольних завдань. 

 

Таблиця 4.5. 

Стан готовності викладачів до організації ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи (констатувальний зріз) 

Критерій готовності Рівні кількість у %  

Мотиваційно-ціннісний 

Високий 4,2 

Достатній 6,2 

Середній 27,1 

Низький 62,5 

Когнітивний 

Високий 4,2 

Достатній 4,1 

Середній 29,2 

Низький 62,5 

Операційний 

Високий 4,2 

Достатній 6,3 

Середній 31,2 

Низький 58,3 

 

Дані рис. 4.2 свідчать, що викладачі не вбачають або замало розуміють 

професійні потреби використання ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи, тобто в них відсутня особистісна зацікавленість в 

дистанційних технологіях як інструменті тьюторської діяльності. 

Отже, результати дослідження показали, що у викладачів за загальною 

оцінкою показників мотиваційно-ціннісного критерію готовності до 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

зазначався низький рівень – 62,5 % і тільки у 4,2 % високий. 

Ми вважаємо, що це доволі вагомий показник недостатнього рівня 

сформованості мотиваційного критерію, що вказує на недостатнє розуміння 

викладачами переваг ДН в освіті, а також відсутність позитивного ставлення 

до тьюторської діяльності, до вивчення їх можливостей, цілей використання, 

нерозуміння переваг у порівнянні з традиційним навчанням. 
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Рис. 4.2. Стан готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи за рівнями 

сформованості мотиваційно-ціннісного критерію 

(констатувальний зріз, у %) 

 

Результати дослідження готовності викладачів до організації ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи за когнітивним 

критерієм (рис. 4.3) доводять, що переважна частина респондентів має 

низький рівень готовності 62,5 % і лише у 4,2 % він наближається до 

високого. 

 
Рис. 4.3. Стан готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи за рівнями 

сформованості когнітивного критерію (констатувальний зріз, у %) 
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Отже, низький рівень сформованості когнітивного критерію показує 

нерозуміння викладачами ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. 

Рівень операційного критерію готовності встановлювався нами на 

основі умінь і навичок використання технологій ДН. Дані з рис. 4.4 також 

вказують на перевагу низького рівня готовності викладачів до організації ДН 

у системі неперервної освіти вчителів початкової школи за операційним 

критерієм – 58,3 % і тільки у 4,2 % – високий. Це пояснюється тим, що 

більшість викладачів не вміють працювати з технологіями ДН та не готові до 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

 

 
Рис. 4.4. Стан готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи за рівнями 

сформованості операційного критерію 

(констатувальний зріз, у %) 

 

Спостереження за викладачами в комп’ютерному центрі під час 

виконання контрольного завдання надав можливість зробити висновок про 

те, що у респондентів простежувалися близькі тенденції щодо операційної 

складової готовності до використання технологій ДН у професійній 

діяльності. Викладачі уміють працювати з офісним програмним 

забезпеченням, графічними редакторами, проте їхня діяльність носить 
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репродуктивний характер. Не викликає проблем робота в мережі Інтернет, 

проте роботи з Інформаційно-освітнім середовищем потребує допомоги. 

Загальний рівень готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи було визначено як середнє 

арифметичне всіх критеріїв за формулою: 

∑ = (𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3): 𝑛         (4.2) 

де ∑ – загальний рівень готовності, 

𝑎 – кількість учасників відповідного рівня критерію готовності, 

𝑛 – кількість критеріїв готовності (мотиваційно-ціннісний, когнітивний 

та операційний). 

Зведені експериментальні дані відображено в таблиці 4.6, а графічну 

інтерпретацію результатів експерименту – на рис. 4.5. 

 

Таблиця 4.6. 

Загальна характеристика рівнів готовності викладачів до організації ДН 

у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

(констатувальний зріз) 

Рівні готовності у % кількість 

Високий 4,2 

Достатній 6,2 

Середній 29,2 

Низький 60,4 

 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

дозволили встановити, що у викладачів переважають низький і середній рівні 

готовності до організації ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи за всіма критеріями (60,4 % викладачів мають низький 

рівень, 29,2 % – середній), що свідчить про недостатню ефективність процесу 

підготовки викладачів до організації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 
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Рис. 4.5. Загальна характеристика рівнів готовності викладачів до 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

(констатувальний зріз, у %) 

 

Якісний аналіз даних констатувального експерименту дозволяє зробити 

висновки про причини отриманих результатів: 

 відсутність теоретичних знань із проблеми ДН; 

 індиферентне ставлення викладачів до організації ДН; 

 відсутність комплексу методичних рекомендацій із проблеми 

організації ДН; 

 неусвідомленість викладачами мети та завдання ДН. 

Наступним етапом констатувального експерименту було визначення 

стану готовності вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної 

освіти. 

На цьому етапі констатувального експерименту кожний критерій 

готовності також визначався за певними методами діагностики (табл. 4.7). 

На початку експерименту вчителям було запропоновано пройти 

тестування [додаток Ж. 1]. Цей метод дозволив виявити мотиваційно-

ціннісний критерій готовності до ДН, який має ієрархічну структуру. 

Домінуюче місце в цьому критерію займають ті мотиви, які при 

ранжируванні отримують перші місця. З шістнадцяти мотивів респондентам 
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експериметальних груп необхідно вибрати п’ять найбільш значущих. Для 

кожного респондента проводиться якісний аналіз провідних мотивів до 

дистанційної освітньої діяльності. Зі всієї вибірки визначається частота 

вибору того чи іншого мотиву. 

 

Таблиця 4.7. 

Методи діагностики для виявлення стану готовності вчителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти 

Критерій готовності до ДН Метод діагностики 

Мотиваційно-ціннісний 
Спостереження, бесіда, тестування 

[додаток Ж 1], анкетування [додаток Ж 3] 

Когнітивний  

Операційний 

Спостереження, бесіда, анкетування 

[додаток Ж 3], тестування [додаток Ж 4] 

 

В результаті цього опитування ми одержали такі дані (рис. 4.6), а саме: 

70 % респондентів обрали № 1 – бути висококваліфікованим фахівцем та № 2 

– отримати диплом, або посвідчення про підвищення кваліфікації; 63 % 

обрали № 3 – успішно продовжувати свою освітню діяльність та № 14 – 

домогтися схвалення від керівництва; 55 % обрали № 10 – забезпечити 

успішність професійної діяльності; 43 % обрали № 6 – оволодіти новими 

фаховими знаннями, № 7 – бути постійно готовим до інноваційної діяльності, 

№ 13 – бути прикладом для колег. 

Невибраними залишилися мотиви: № 4 – успішно здійснювати наукову 

діяльність; № 5 – отримати грошову премію; № 8 – не занедбувати предмети 

навчального циклу; № 9 – не відставати від колег; № 11 – виконувати 

педагогічні вимоги; № 12 – досягти поваги серед колег; № 15 – уникнути 

засуджень та адміністративних покарань; № 16 – одержати інтелектуальне 

задоволення. 

Отже, у більшості вчителів переважають пізнавальні мотиви – бути 

висококваліфікованим фахівцем і отримати диплом, або посвідчення про 

підвищення кваліфікації, що говорить про їх домінування в системі мотивів. 
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Рис. 4.6. Результат початкової діагностики мотиваційно-ціннісного 

критерію готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти 

(за адаптованою методикою А. О. Реан [373], В. О. Якуніна [467]) 

 

На наступному етапі експерименту вчителям було запропоновано 

заповнити анкету [додаток Ж. 3]. Валідність анкетування визначалася 

відповідністю змісту запитань меті дослідження (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8. 

Анкета для виявлення стану готовності вчителів початкової школи до 

ДН у системі неперервної освіти 

№ Властивість особистості 

Ступінь погодження 

П
о
вн

іс
т

ю
 

п
о
го

д
ж

ую
ся

 

Ч
а
ст

к
о
во

 

п
о
го

д
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ся

 

Ч
а
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к
о
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 н
е 

п
о
го

д
ж
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ся

 

П
о
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іс
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ю
 н

е 

п
о
го

д
ж

ую
ся

 

1.  
Я повністю усвідомлюю необхідність удосконалення своїх 

професійних знань, умінь та навичок після навчання у ВНЗ. 
3 2 1 0 

2.  

Я вважаю дистанційне навчання ефективним для 

удосконалення своїх професійних знань, умінь та навичок 

після навчання у ВНЗ. 

3 2 1 0 

3.  
Я хочу використовувати елементи дистанційного навчання в 

навчальному процесі ВНЗ. 
3 2 1 0 

4.  
Я готовий здійснювати дистанційне навчання в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 
3 2 1 0 

Мотив 1, 2; 
70%

Мотив 3, 14; 
63%

Мотив 6, 7, 13; 
43%

Мотив 10; 55%
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продовж. табл. 4.8. 

5.  Я знаю історію дистанційного навчання. 3 2 1 0 

6.  Я знаю теорію дистанційного навчання. 3 2 1 0 

7.  
Я знаю основні вимоги до організації та здійснення 

дистанційного навчання у ВНЗ. 
3 2 1 0 

8.  
Я орієнтуюся в апаратному забезпеченні технологій 

дистанційного навчання. 
3 2 1 0 

9.  
Я орієнтуюся в програмному забезпеченні технологій 

дистанційного навчання. 
3 2 1 0 

10.  Я орієнтуюся в структурі дистанційного навчального курсу. 3 2 1 0 

11.  
Я вмію спілкуватися синхронно та підтримувати зв’язок 

регулярно і постійно. 
3 2 1 0 

12.  
Я вмію спілкуватися асинхронно та підтримувати зв’язок 

регулярно і постійно. 
3 2 1 0 

13.  
Я вмію працювати в Інформаційно-освітньому середовищі 

УДПУ (http://dls.udpu.org.ua). 
3 2 1 0 

14.  
Я вмію користуватися електронними ресурсами в 

дистанційному курсі. 
3 2 1 0 

15.  Я вмію користуватися у вебінарі дистанційного курсу. 3 2 1 0 

16.  Я в цілому вмію працювати з дистанційними курсами. 3 2 1 0 

17.  
Я можу надати онлайн-допомогу одногрупнику при 

опрацюванні завдань дистанційного курсу. 
3 2 1 0 

18.  
Я можу створити позитивний емоційний фон при 

дистанційному навчанні. 
3 2 1 0 

19.  
Я вмію здійснювати тестування, анкетування та інші види 

діяльності в дистанційному курсі. 
3 2 1 0 

20.  
Я вмію працювати в системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи (http://sno.udpu.org.ua). 
3 2 1 0 

 

Анкета мала 20 питань, які респонденти оцінювали балами: повністю 

погоджуюся – 3, частково погоджуюся – 2, частково не погоджуюся – 1 та 

повністю не погоджуюся – 0. 

Для відстеження міри прояву когнітивного та оперційного компонтів 

готовності, ми запропоновали вчителям пройти тестування, у змісті якого 

представлено 20 питань [додаток Ж 4]. Під час тестування респонденти 

відмічали (на їхню думку) правильні відповіді. Вірна відповідь оцінювалася в 

один бал. Набрана кількість балів визначає характеристику рівнів готовності 

в такому діапазоні: 

– когнітивний критерій: високий (Р ≥ 12), достатній (7 ≤ Р < 9), 

середній (4 ≤ Р < 6) та низький (Р < 3); 
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– оперційний критерій: високий (Р ≥ 8), достатній (5 ≤ Р < 6), 

середній (3 ≤ Р < 4) та низький (Р < 2). 

Максимальна сума балів, яку міг отримати респондент за тестування – 

20. 

Для перевірки результатів опитування та подальшого статистичного 

аналізу кожному діагностичному параметрові було присвоєно 

кваліметричний показник у балах (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9. 

Еталонні кваліметричні показники рівня сформованості готовності 

вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти 

№ п/п 
Критерій готовності до 

ДН 

Рівні готовності до ДН 

Низький 

(бали) 

Середній 

(бали) 

Достатній 

(бали) 

Високий 

(бали) 

1. Мотиваційно-ціннісний Р < 2 2 ≤ Р < 6 6 ≤ Р < 9 9 ≤ Р < 12 

2. Когнітивний Р < 7 8 ≤ Р < 14 15 ≤ Р < 21 22 ≤ Р < 30 

3. Операційний Р < 10 11 ≤ Р < 20 21 ≤ Р < 30 31 ≤ Р < 38 

Загальна кількість балів 

відповідно до рівня на одну особу 
Р < 19 20 ≤ Р < 40 41 ≤ Р < 60 61 ≤ Р < 80 

 

Статистичні результати опитування були підсумовані з урахуванням 

кількості питань, максимально можливої кількості балів, отриманих за 

відповідь на питання, та суми балів відповідно до рівня сформованості 

критерієм готовності, який оцінювався. 

Ця таблиця допомогла визначити показники рівнів сформованості 

відповідних критеріїв готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти. 

Набрані бали за кожним компонентом готовності додаємо і досягнутий 

рівень вираховуємо за формулою 4.1. 

Маючи кваліметричні показники за методами діагностики виявлених 

рівнів критеріїв готовності (мотиваційно-ціннісного, когнітивного та 

операційного) вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної 

освіти, ми співвідносили суми отриманих балів відповідної складової 
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готовності із загальною кількістю набраних балів та перевели їх у відсотки. 

Потім порівняли результати для виявлення складових, які потребуватимуть 

більшої уваги. 

Аналіз стану готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти за рівнями сформованості критеріїв наведений у таблиці 

4.10, а графічна інтерпретація результатів експерименту представлена на рис. 

4.7 – 4.9. 

 

Таблиця 4.10. 

Стан готовності респондентів експериментальних груп до ДН 

у системі неперервної освіти (констатувальний зріз, у %) 

Критерій готовності Рівні готовності ЕГ 1 ЕГ 2 ЕГ 3 

Мотиваційно-ціннісний 

Високий 2,4 3,3 2,4 

Достатній 7,1 8,3 7,6 

Середній 28,4 26,8 28,5 

Низький 62,1 61,6 61,5 

Когнітивний 

Високий 1,2 2,3 1,6 

Достатній 7,1 7,0 6,3 

Середній 27,0 29,1 27,5 

Низький 64,7 61,6 64,6 

Операційний 

Високий 1,2 2,3 1,6 

Достатній 7,1 7,0 6,9 

Середній 39,8 43,9 40,5 

Низький 51,9 46,8 51,0 

 

Визначеня мотиваційно-ціннісного показника готовності дозволили 

з’ясувати ставлення вчителів до використання технологій ДН у системі 

неперервної освіти, визначити наявність чи відсутність у них зацікавленості, 

потреб і мотивів, що спонукають до здійснення цієї діяльності, наявність чи 

відсутність прагнення до оволодіння необхідними для цього знаннями, 

уміннями й навичками та до самовдосконалення в галузі ДН. Перевірка рівня 

готовності вчителів за мотиваційно-ціннісним критерієм здійснювалася 

шляхом анкетування та проведення бесід. 
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Дані рис. 4.7 свідчать, що вчителі всіх експериментальних груп не 

вбачають або замало розуміють професійні потреби використання ДН у 

системі неперервної освіти, тобто в них відсутня особистісна зацікавленість 

до дистанційних технологій. 

 

 

Рис. 4.7. Стан готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти за рівнями сформованості мотиваційно-ціннісного 

критерію (констатувальний зріз, у %) 

 

Отже, порівнюючи результати дослідження в експериментальних 

групах, було встановлено, що розподіл учителів за загальною оцінкою 

показників мотиваційного критерію готовності до ДН у системі неперервної 

освіти в середньому становить – 61,7 % зазначався низький рівень і тільки у 

2,7 % – високий. 

Ми вважаємо, що це доволі вагомий показник низького рівня 

сформованості мотиваційного критерію, що вказує на недостатнє розуміння 

вчителями переваг ДН у системі неперервної освіти. 

Результати дослідження готовності вчителів початкової школи до ДН у 

системі неперервної освіти за когнітивним критерієм (рис. 4.8) доводять, що 

переважна частина респондентів експериментальних груп має в середньому 
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низький рівень готовності – 63,6 % і лише у 1,7 % він наближається до 

високого. 

 

 

Рис. 4.8. Стан готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти за рівнями сформованості когнітивного критерію 

(констатувальний зріз, у %) 

 

Отже, низький рівень сформованості когнітивного критерію показує 

нерозуміння вчителів початкової школи здійснювати ДН у системі 

неперервної освіти. 

Рівень операційного критерію готовності встановлювався нами на 

основі умінь і навичок використання технологій ДН. Дані з рис. 4.9 

показують на перевагу низького і середнього рівнів готовності вчителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти за операційним 

критерієм у середньму – 45,6 % (ЕГ 1), 44,4 % (ЕГ 2) та у 45,8 % (ЕГ 3). Це 

пояснюється тим, що частина вчителів вміє працювати з технологіями ДН. 

Спостереження за вчителями під час констатувального етапу 

експерименту надає можливість зробити висновок про те, що у респондентів 

простежувалися близькі тенденції щодо операційної складової готовності до 

використання технологій ДН у системі неперервної освіти. Вчителі уміють 
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працювати з офісним програмним забезпеченням, графічними редакторами, 

програмно-педагогічними засобами проте їхня діяльність носить 

репродуктивний характер. Не викликає проблем робота в мережі Інтернет, 

проте вміння працювати в Інформаційно-освітньому середовищі потребує 

допомоги. 

 

 

Рис. 4.9. Стан готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти за рівнями сформованості операційного критерію 

(констатувальний зріз, у %) 

 

Загальний рівень готовності вчителів початкової школи до ДН у 

системі неперервної освіти було визначено як середнє арифметичне всіх 

критеріїв за формулою 4.2. 

Зведені експериментальні дані відображено в таблиці 4.11, а графічну 

інтерпретацію результатів експерименту – на рис. 4.10. 

Аналіз результатів анкетування показав, що учителі початкової школи 

(92 %) мають низький та середній рівні готовності до ДН у системі 

неперервної освіти. 
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Таблиця 4.11. 

Загальна характеристика рівнів готовності респондентів 

експериментальних груп до ДН у системі неперервної освіти 

(констатувальний зріз, у %) 

Рівні готовності ЕГ 1 ЕГ 2 ЕГ 3  

Високий 1,5 2,6 1,9 

Достатній 7,1 7,6 6,9 

Середній 32,0 32,8 32,4 

Низький 59,4 57,0 58,8 

 

 

Рис. 4.10. Загальна характеристика рівнів готовності вчителів початкової 

школи до ДН у системі неперервної освіти (констатувальний зріз, у %) 

 

Аналогічні методи діагностики були використанні для виявлення стану 

готовності респондентів контрольних груп (табл. 4.7). Аналіз стану 

готовності вчителів до ДН у системі неперервної освіти за рівнями 

сформованості критеріїв наведений у таблиці 4.12. 

Зміст таблиці сигналізує про нагальну потребу в суттєвому підвищення 

рівнів готовності до ДН. Йдеться про поглиблення їх мотивації до організації 

цього процесу, підвищення рівнів компетентності в питаннях ІКТ, а також в 

формуванні умінь його здійснювати в цілях власного професійного розвитку. 
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Таблиця 4.12. 

Стан готовності респондентів контрольних груп до ДН 

у системі неперервної освіти (констатувальний зріз, у %) 

Критерій готовності Рівні готовності КГ 1 КГ 2 КГ 3 

Мотиваційно-ціннісний 

Високий 2,3 2,2 2,4 

Достатній 7,2 8,3 7,9 

Середній 28,5 26,7 28,2 

Низький 62,0 62,6 61,5 

Когнітивний 

Високий 2,2 2,3 1,6 

Достатній 7,1 7,1 6,5 

Середній 26,1 29,0 27,4 

Низький 64,6 61,6 64,5 

Операційний 

Високий 1,2 2,3 1,9 

Достатній 7,1 7,0 6,7 

Середній 39,9 43,9 40,2 

Низький 51,8 46,8 51,2 

 

Статистичні дані, зафіксовані в таблиці 4.12 свідчать, що за усіма 

критеріями переважає кількість осіб з низьким і середнім рівнями відповідної 

готовності, а на достатньому і високому рівнях знаходиться не значна 

кількість респондентів. 

Для зіставлення двох емпіричних розподілів для кожного критерію 

готовності вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти ми 

використали критерій Пірсона χ2. Надійність результатів – 95 % вірогідності. 

Нульова гіпотеза полягає у припущені, якщо респонденти мають однаковий 

рівень готовності до ДН у системі неперервної освіти. Статистичний аналіз 

одержаних результатів здійснювався за допомогою електронних таблиць 

Microsoft Excel. Так, критерій Пірсона χ2
емп для порівняння розподілів 

експериментальних груп за мотиваційно-ціннісним – 0,22, когнітивним – 

0,69, операційним – 0,91 та загальної готовності (0,49) до ДН у системі 

неперервної освіти вчителів [Додаток З]. Порівнюючи отримані значення 

критерію Пірсона з критичним значенням критерію для рівня значущості 

α=0,05 та числа ступенів свободи v = 3 χ2
кр. = 7,81, робимо висновок, що 

показники констатувального експерименту у визначенні рівня готовності 
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вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти істотно не 

відрізняються (для кожного критерію та загальної готовності χ2
емп < χ2

кр). 

Базуючись на результатах констатувального етапу експерименту, ми 

вважаємо, що підготовка вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти має свою динаміку. Формування готовності вчителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти може здійснюватися в 

межах навчально-методичного комплексу з організації ДН у системі 

неперервної освіти. 

Отже, констатувальний етап експерименту показав, що на готовність 

учителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти впливають 

багато об’єктивних і суб’єктивних чинників, фахове зростання учителів 

початкової школи відбувається поступово та набуває цілісності через 

стратегію формування загальної професійно-педагогічної особистості 

вчителя. 

 

Ще одним із завдань констатувального етапу експерименту 

передбачалося дослідженя рівня розвитку професійно-педагогічної 

компетентності вчителів початкової школи. Було використано такі методи 

дослідження: спостереження, бесіди та тестування. 

Перед тим, як перевірити рівень розвиненості професійно-педагогічної 

компетентності вчителів початкової школи було вивчено рівень розвиненості 

професійно-педагогічної компетентності викладачів педагогічних ВНЗ 

(експертів). Результати цього дослідження мають нам слугувати основою для 

розрахунку експерименту. 

Для розрахунку результатів тестування вчителів початкової школи, 

було задіяно експертну групу, до складу якої ввійшли 48 осіб – фахівці, які 

здійснюють професійно-педагогічну підготовку або проводять курси 

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи. 

Зауважимо, що експерти з різним трудовим стажем отримували 

спеціальність та починали свою професійно-педагогічну діяльність у різних 
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умовах забезпеченості методичною і фаховою літературою, підвищували 

кваліфікацію в системі післядипломної освіти за різними програмами, дбали 

(чи не дбали) про самоосвіту, працювали в різних умовах тощо. 

Тестування є завершеним діагностичним засобом, призначеним для 

оцінювання рівня розвиненості в учителя початкової школи складників 

професійно-педагогічної компетентності [Додаток И. 1]. Також при розробці 

цих тестів було враховано діагностику професійної підготовленості вчителя 

до педагогічної діяльності, запропоновану В. І. Уруським [343]. 

Основні компоненти діагностики – це теоретико-методична та 

психолого-педагогічна підготовка учителя початкової школи до професійно-

педагогічної діяльності. Діагностичні параметри являють собою знання, 

вміння та навички вчителів, які оцінюються за десятибальною шкалою (9 – 

найвищий за значущістю бал, який свідчить, що запропоновану думку 

повністю поділяють; 0 – найнижчий бал, який свідчить, що висловлену 

думку не поділяють навіть частково; інші показники свідчать про часткову 

згоду із запропонованою думкою) [Додаток И. 2]. 

Для перевірки результатів опитування та подальшого статистичного 

аналізу кожному діагностичному параметрові було присвоєно 

кваліметричний показник у балах (табл. 4.13). 

 

Таблиця 4.13. 

Еталонні кваліметричні показники рівня розвитку професійно-

педагогічної компетентності вчителів початкової школи 

№ 

п/п 

Спрямованість 

професійно-

педагогічної підготовки 

вчителя початкової 

школи 

Рівні 

Низький 

(бали) 

Середній 

(бали) 

Достатній 

(бали) 

Високий 

(бали) 

1. 
Теоретико-методична 

підготовка 
Р < 57 58 ≤ Р < 116 117 ≤ Р < 175 176 ≤ Р < 234 

2. 
Психолого-педагогічна 

підготовка 
Р < 32 33 ≤ Р < 67 68 ≤ Р < 100 101 ≤ Р < 135 

Загальна кількість балів 

відповідно до рівня на одну 

особу 

Р < 89 90 ≤ Р < 183 184 ≤ Р < 275 276 ≤ Р < 369 
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Набрані бали за кожним діагностичним блоком додаємо і досягнутий 

рівень вираховуємо за формулою: 


 



m

n
%100

,         (4.3) 

де Р – рівень розвиненості професійно-педагогічної компетентності, 

n
 – загальна сума балів, які набрав респондент, 

m
 – максимальна сума балів. 

Отримання об’єктивних даних діагностування – це досить тривалий 

процес спостереження за респондентом. Насамперед їх треба накопичити. Не 

всі діагностичні параметри легко оцінюються в процесі спостереження за 

діяльністю респондента, тому доцільно на першому етапі діагностування 

провести співбесіду з респондентом за питаннями, які відображають зміст 

діагностичних показників цієї методики. 

Перевага цієї методики в тому, що вона дозволяє оцінювати основні 

сторони професійно-педагогічної компетентності вчителя початкової школи, 

виявляти слабкі ланки, дозволяє розробити конкретну систему заходів для 

підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності. Методика може 

бути використана повністю чи частково, тобто окремими блоками. Це 

дозволяє під час наступного діагностування акцентувати на виявлених 

недоліках. 

Статистичні результати опитування були підсумовані з урахуванням 

кількості питань, максимально можливої кількості балів, отриманих за 

відповідь на питання, та суми балів відповідно до рівня розвиненості блоку, 

який оцінювався. 

Аналіз стану розвиненості професійно-педагогічної компетентності в 

експертній групі за діагностичними блоками наведений у таблиці 4.14, а 

графічна інтерпретація результатів експерименту представлена на рис. 4.11. 
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Таблиця 4.14. 

Результати педагогічної діагностики оцінювання рівнів розвиненості 

професійно-педагогічної компетентності респондентів експертної групи 

за діагностичними блоками 

Спрямованість професійно-педагогічної підготовки 

вчителя початкової школи 
Рівні 

кількість, у 

%  

Теоретико-методична підготовка 

Високий 15,6 

Достатній 62,5 

Середній 21,9 

Низький 0 

Психолого-педагогічна підготовка 

Високий 17,1 

Достатній 64,1 

Середній 18,8 

Низький 0 
 

Дані свідчать, що високий рівень теоретико-методичної підготовки 

професійно-педагогічної компетентності мають 15,6 % респонденти 

експертної групи, достатній – 62,5 % і середній – 21,9 %. 

 

 

Рис. 4.11. Рівень професійно-педагогічної компетентності за 

діагностичними блоками респондентів експертної групи (у %) 

 

Психолого-педагогічну підготовку: високий рівень – 17,1 %, достатній 

– 64,1 % і середній – 18,8 %. Низький рівень підготовки респондентів не 
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виявлено. Ми вважаємо, що це доволі вагомий показник достатнього рівня 

розвиненості основних складових професійно-педагогічної компетентності 

респондентів експертної групи. 

Загальний рівень професійно-педагогічної компетентності в експертній 

групі було вирахувано як середнє арифметичне всіх діагностичних блоків за 

формулою 4.2. Було визначено загальний рівень професійно-педагогічної 

компетентності в експертній групі. Узагальнені результати експерименту 

зведені в таблиці 4.15, а графічну інтерпретацію показано на рис. 4.12. 

 

Таблиця 4.15. 

Загальний рівень розвиненості професійно-педагогічної компетентності 

респондентів експертної групи 

Рівні кількість у %  

Високий 16,4 

Достатній 63,5 

Середній 21,9 

Низький 0 
 

Це пояснюється тим, що більшість респондентів експертної групи 

мають відповідний фаховий досвід, досконало володіють навчальним 

матеріалом, засобами, формами навчальної діяльності, прийомами 

викладання матеріалу. 

 

Рис. 4.12. Загальний рівень професійно-педагогічної компетентності 

респондентів експертної групи (у %) 
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Наступний етап нашого дослідження передбачав визначення стану 

розвиненості професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової 

школи. 

На констатувальній стадії експерименту здійснено, як і в експертній 

групі, спостереження, бесіди та тестування [додаток И. 1] експериментальних 

груп учителів початкової школи. Використано ті ж діагностичні параметри 

оцінювання та рівні (високий, достатній, середній та низький). 

Для більш точного відстеження рівня розвитку професійно-

педагогічної компетентності вчителів початкової школи респондентам було 

запропоновано пройти тестування, у змісті якого представлено сім 

навчальних дисциплін [додаток И 3]: Сучасні інформаційні технології 

навчання, Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”, 

Методика навчання освітньої галузі “Мова і література”, Методика навчання 

освітньої галузі “Математика”, Методика навчання освітньої галузі 

“Природознавство” – для діагностування рівнів теоретико-методичної 

підготовки; Психологія та Педагогіка – для діагностування рівнів психолого-

педагогічної підготовки. Кожне з тестувань складається із 20 питань. Під час 

тестування респонденти відмічали (на їхню думку) правильні відповіді. Вірна 

відповідь оцінювалася в один бал. Набрана кількість балів визначає 

характерний рівень підготовки з навчальної дисципліни у такому діапазоні: 

високий (Р ≥ 16), достатній (11 ≤ Р < 15), середній (6 ≤ Р < 10) та низький 

(Р < 5). 

Для перевірки результатів опитування та подальшого статистичного 

аналізу кожному діагностичному параметрові було присвоєно 

кваліметричний показник у балах (табл. 4.16). 

Маючи кваліметричні показники за методами діагностики виявлених 

рівнів розвитку професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової 

школи за діагностичними блоками, ми співвіднесли суми отриманих балів у 

відповідну складову компетентності із загальною кількістю набраних балів та 

перевели у відсотки, які було вирахувано за формулою 4.3. 
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Таблиця 4.16. 

Еталонні кваліметричні показники рівня розвитку професійно-

педагогічної компетентності вчителів початкової школи 

№ 

п/п 

Спрямованість 

професійно-

педагогічної підготовки 

вчителя початкової 

школи 

Рівні 

Низький 

(бали) 

Середній 

(бали) 

Достатній 

(бали) 

Високий 

(бали) 

1. 
Теоретико-методична 

підготовка 
Р < 82 83 ≤ Р < 166 167 ≤ Р < 250 251 ≤ Р < 334 

2. 
Психолого-педагогічна 

підготовка 
Р < 43 44 ≤ Р < 87 88 ≤ Р < 131 132 ≤ Р < 175 

Загальна кількість балів 

відповідно до рівня на одну 

особу 

Р < 125 126 ≤ Р < 253 254 ≤ Р < 381 382 ≤ Р < 509 

 

Потім порівняли результати для виявлення складових, які 

потребуватимуть більшої уваги. Статистичний аналіз одержаних результатів 

здійснювався за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. 

Аналіз розвиненості професійно-педагогічної компетентності за 

діагностичними блоками в експериментальних групах учителів початкової 

школи наведений у таблиці 4.17, а графічна інтерпретація результатів 

експерименту (у порівнянні з експертною групою) представлена на рис. 4.13 

– 4.14. 

 

Таблиця 4.17. 

Результати педагогічної діагностики оцінювання рівнів розвитку 

професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової школи за 

діагностичними блоками під час констатувального експерименту 

(констатувальний зріз, у %) 

Спрямованість професійно-педагогічної 

підготовки вчителя початкової школи 
Рівні  ЕГ 1 ЕГ 2 ЕГ 3 

Теоретико-методична підготовка 

Високий 14,6 13,4 12,9 

Достатній 42,7 44,3 44,5 

Середній 25,9 26,4 26,5 

Низький 16,8 15,9 16,1 
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продовж. табл. 4.17. 

Психолого-педагогічна підготовка 

Високий 14,3 12,4 11,3 

Достатній 47,0 45,5 43,9 

Середній 27,1 26,5 29,0 

Низький 11,6 15,6 15,8 

 

Результати констатувального експерименту показали, що розвиненість 

професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової школи всіх 

груп знаходиться майже на однаковому рівні. Встановивши середнє значення 

даних кожного з рівнів експериментальних груп, ми порівняли їх із 

результатами експертної групи. 

Теоретико-методична підготовка респондентів експериментальних 

груп у порівнянні з експертною групою (рис. 4.13) становить в середньому: 

низький рівень – 16,3 %, в експертній групі – немає; середній – 26,3 %, 

експертна група – 21,9 %; достатній – 43,8 %, експертна група – 62,5 %; 

високий – 16,6 %, експертна група – 15,6 %. 

 

 

Рис. 4.13. Рівень теоретико-методичної підготовки вчителів початкової 

(констатувальний зріз, у %) 
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Констатуємо, що стосовно рівня теоретико-методичної підготовки 

(знання та вміння теоретичних основ професійно-педагогічної діяльності; 

знання, вміння та навички використання методів професійно-педагогічної 

діяльності; знання історії розвитку та сучасний стан досягнень у професійно-

педагогічній діяльності) більшість учителів початкової школи було віднесено 

до достатнього рівня. Це пояснюється вивченням у педагогічних ВНЗ 

дисциплін гуманітарної та фундаментальної підготовки. 

Психолого-педагогічну підготовку серед респондентів 

експериментальних груп у порівнянні з експертною групою (рис. 4.14) в 

середньому мають: низький рівень – 14,3 %, в експертній групі – немає; 

середній – 27,5 %, експертна група – 18,8 %; достатній – 45,5 %, експертна 

група – 64,1 %; високий – 12,7 %, експертна група – 17,1 %. 

 

 

Рис. 4.14. Рівень психолого-педагогічної підготовки вчителів початкової  

(констатувальний зріз, у %) 

 

Такий стан засвідчує проблемність в оволодінні вчителями 
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відтворення у початковій школі. Очевидно, що вчителі потребують 

систематичної допомоги при перетворенні професійно-теоретичних знань в 

межах спеціальності, при інтерпретації нової інформації тощо. 

Загальний рівень професійно-педагогічної компетентності вчителів 

початкової школи було вирахувано як середнє арифметичне всіх 

діагностичних блоків за формулою 4.2. Було визначено початковий стан 

професійно-педагогічної компетентності в експериментальних групах. 

Узагальнені результати експерименту зведені в таблиці 4.18, а графічна 

інтерпретація результатів експерименту порівняно з експертною групою 

представлена на рис. 4.15. 

 

Таблиця 4.18. 

Загальний рівень розвиненості професійно-педагогічної компетентності 

вчителів початкової школи (констатувальний зріз, у %) 

Рівні ЕГ 1 ЕГ 2 ЕГ 3 

Високий 14,7 12,8 12,2 

Достатній 45,6 44,9 44,4 

Середній 26,0 26,7 27,6 

Низький 13,7 15,6 15,8 

 

Результати констатувального експерименту показали, що загальний 

рівень розвиненості професійно-педагогічної компетентності вчителів 

початкової школи знаходиться майже на однаковому рівні. Встановивши 

середнє значення даних кожного із рівнів експериментальних груп, ми 

порівняли їх із результатами експертної групи. 

Загальний рівень розвиненості професійно-педагогічної 

компетентності вчителів початкової школи у порівнянні з експертною 

групою (рис. 4.15) в середньому становить: низький рівень – 15,1 %, в 

експертній групі – немає; середній – 26,8 %, експертна група – 21,9 %; 

достатній – 45,0 %, експертна група – 63,5 %; високий – 13,2 %, експертна 

група – 16,4 %. 
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Рис. 4.15. Загальний рівень розвиненості професійно-педагогічної 

компетентності вчителів початкової школи (констатувальний зріз, у %) 

 

Також для порівняння двох емпіричних розподілів для кожного 

діагностичного блоку професійно-педагогічної компетентності вчителів 

початкової школи ми використали критерій Пірсона χ2. Надійність 

результатів – 95 % вірогідності. Нульова гіпотеза полягає в припущенні, що 

респонденти експериментальної та контрольної груп мають однаковий рівень 

розвиненості професійно-педагогічної компетентності. Статистичний аналіз 

одержаних результатів здійснювався за допомогою електронних таблиць 

Microsoft Excel. Так, критерій Пірсона χ2
емп для порівняння розподілів 

експериментальних груп дорівнює відповідно за теоретико-методичною – 

0,57, психолого-педагогічною спрямованістю – 3,85 та загальним рівнем 

розвиненості професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової 

школи – 1,34 [Додаток К]. Порівнюючи отримані значення критерію Пірсона 

з критичним значенням критерію для рівня значущості α=0,05 та числа 

ступенів свободи v = 3 χ2
кр. = 7,81, робимо висновок, що показники 

констатувального експерименту у визначенні рівня розвиненості професійно-
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педагогічної компетентності вчителів початкової школи істотно не 

відрізняються (для кожного блоку та загального рівня χ2
емп < χ2

кр). 

Отже, результати констатувального етапу експерименту дають змогу 

констатувати, що процес розвитку професійно-педагогічної компетентності 

вчителів початкової школи потребує удосконалення, що можливе за умов: 

забезпечення готовності особистості до ДН; організаційно-технічного 

забезпечення ДН; навчально-методичного забезпечення ДН; організації 

процесу ДН на особистісній основі; неперервності психолого-педагогічного 

супроводу ДН; системності підвищення кваліфікації організаторів ДН. 

Теоретичні висновки та опрацьовані результати констатувального 

етапу є основою формувального етапу експерименту. 

 

4.2. Особливості формувального етапу експериментального 

дослідження ефективності розробленої системи 

 

Одним із основних завдань нашого дослідження була 

експериментальна перевірка ефективність впливу розробленої системи ДН у 

неперервну освіту вчителів початкової школи, яка здійснювалася протягом 

2014 – 2016 р.р. 

Кількісний склад учасників експерименту залишився не змінним 

(табл. 4.1). 

Експеримент проходив у три етапи в процесі якого було запроваджено: 

1. Підсистему професійно-педагогічного вдосконалення організаторів 

ДН: здійснювалася підготовка кваліфікованих викладачів (з 20 січня по 20 

червня 2014 р.) в електронному навчально-методичному комплексі 

підвищення кваліфікації за проектом відкритої освіти “Хмара” (викладачі-

тьютори організатори ДН) (http://www.kdoumokhmara.net) [Додатки Л. 1]; 

впроваджувався авторський навчально методичний комплекс “Організація 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи” [Додатки Е, 

Л. 2]. Цей вид діяльності детально описано у підрозділі 3.2. 
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2. Навчально-методичне забезпечення процесу формування готовності 

вчителів початкової школи до ДН (http://dls.udpu.org.ua): респондентам 

експериментальних груп впроваджувалися електронні навчальні курси 

“Сучасні інформаційні технології навчання” [Додаток А. 2] та “Основи 

дистанційного навчання в початковій освіті” [Додаток А. 1]. Навчання у 

контрольних групах здійснювалося за традиційною системою (в межах 

навчальних планів педагогічних ВНЗ), зокрема тут вчителі працювали зі 

звичайною програмою курсу “Сучасні інформаційні технології навчання” в 

межах якого вивчаються ІКТ “як річ у собі”, тобто без спрямування 

технологій ДН на професійну діяльність, а “Основи дистанційного навчання 

в початковій освіті” взагалі не вивчали. 

3. Систему ДН у неперервну освіту вчителів початкової школи: 

навчальний процес експериментальних груп здійснювався традиційно в 

межах навчальних планів ВНЗ та відзначався від контрольних в реалізації 

розробленої системи та моделі ДН (рис. 1.7) вчителів початкової школи, 

зокрема, в процесі вивчення дисциплін впроваджувалися електронні 

навчальні курси [Додаток В]. Навчання здійснювалося таким чином: 

настановна очна сесія, дистанційне навчання та екзаменаційна (підсумкова) 

сесія (рис. 1.6). Освітній процес у контрольних групах, перед цим етапом, 

здійснювався традиційно (в межах навчальних планів педагогічних ВНЗ), а 

система ДН у неперервній освіті вчителів початкової школи не 

впроваджувалася. 

Впровадження системи ДН у неперервну освіту вчителів початкової 

школи здійснювалося через Центр ДН УДПУ. 

Центр ДН є структурним підрозділом УДПУ, що діє на підставі 

Статуту, у своїй практичній діяльності керується наказами ректора, 

Розпорядженнями директора центру, Правилами внутрішнього розпорядку та 

чинним законодавством [361]. 

Співробітники Центру організовують навчально-виховний процес 

вчителів початкової школи з використанням технологій ДН; вивчають 
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потреби підрозділів УДПУ в представництві навчально-методичної та 

довідкової інформації в мережі Інтернет; забезпечують розміщення на веб-

сайтах (http://sno.udpu.org.ua та http://dls.udpu.org.ua) електронні довідкові та 

навчально-методичні матеріали, створених науково-педагогічними та іншими 

працівниками УДПУ з використанням технологій ДН; забезпечують 

апробацію нових електронних навчально-методичних матеріалів, 

розроблених за технологіями ДН, науково-педагогічними працівниками 

УДПУ з метою інформаційно-комп’ютерної підтримки навчальних 

дисциплін, що викладаються студентам. 

 

4.3. Готовність до дистанційного навчання у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи: аспекти формування та оцінки 

отриманих результатів 

 

При підготовці викладачів до організації ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи було враховано також те, що вони – 

викладачі ВНЗ із життєвим та професійним досвідом. Тому при 

впровадженні навчально-методичної системи враховувалися особливості 

андрагогіки (напрям педагогіки, що розглядає систему і методику освіти 

дорослих). 

Аналіз результатів вихідного тестування [Додаток Д. 1] показав, що у 

викладачів за час впровадження системи сформувалися вміння організації 

ДН у ВНЗ: 

1) організаційні – вміння організовувати ДН вчителів початкової 

школи; 

2) інформаційні – вміння створювати дистанційні курси у системі ДН; 

3) комунікативні – вміння спілкуватися із вчителів початкової школи у 

системі ДН; 

4) розвиваючі – вміння активізувати пізнавальну діяльність вчителів 

початкової школи у системі ДН. 
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На завершальному етапі впровадження системи всі викладачі отримали 

свідоцтва за категорією “Викладачі-тьютори (організатори) ДН ВНЗ ІІІ – ІV 

рівнів акредитації”, що дозволяє їм організовувати ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи. 

Щоб оцінити результативність апробації методичної системи, було 

використано інструментарій констатувального експерименту (таблиця 4.2, 

4.4) та визначено рівні сформованості готовності викладачів до організації 

ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи після 

завершення експерименту. Отримавши в результаті підсумкового зрізу дані 

щодо зрушень у рівнях сформованості основних критеріїв готовності у 

викладачів, ми оцінили значущість цих змін та зробили висновки щодо 

ефективності впровадження відповідної системи. 

На початку формувального експерименту було проведено аналогічне 

тестування як і на констатувальному етапі за адаптованою методикою 

А. О. Реан [373], В. О. Якуніна [467]. Цей метод дозволив показати зміни в 

мотиваційно-ціннісному критерію готовності до ДН. В результаті цього 

опитування ми одержали такі дані (рис. 4.16), а саме: 90 % респондентів 

обрали № 1 – бути висококваліфікованим фахівцем, № 3 – успішно 

продовжувати свою освітню діяльність, № 4 – успішно здійснювати наукову 

діяльність та № 10 – забезпечити успішність професійної діяльності; 75 % 

обрали № 6 – оволодіти новими фаховими знаннями; 33 % обрали № 7 – бути 

постійно готовим до інноваційної діяльності, № 2 – отримати посвідчення, 

№ 8 – не занедбувати предмети навчального циклу та № 12 – досягти поваги 

серед колег. 

Невибраними залишилися мотиви: № 5 – отримати грошову премію; 

№ 9 – не відставати від колег; № 11 – виконувати педагогічні вимоги; № 13 – 

бути прикладом для колег; № 15 – уникнути засудження та адміністративних 

покарань; № 16 – одержати інтелектуальне задоволення. 
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Рис. 4.16. Результат підсумкової діагностики мотиваційно-ціннісного 

критерію готовності викладачів до ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи 

(за адаптованою методикою А. О. Реан [373], В. О. Якуніна [467]) 

 

Порівняння даних з констатувальним етапом експерименту показали, 

що у більшості викладачів збільшилася кількість пізнавальних мотивів – бути 

висококваліфікованим фахівцем і отримати посвідчення (на 5 %), успішно 

продовжувати свою освітню діяльність (на 55 %), успішно здійснювати 

наукову діяльність (на 17 %), забезпечити успішність професійної діяльності 

(на 55 %), це говорить про ефективність впровадження системи ДН 

неперервну освіту вчителів початкової школи. 

Після статистичного опрацювання результатів експерименту за рівнями 

сформованості критеріїв готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи ми переконалися в значних 

досягненнях. Про це свідчать зведені експериментальні дані таблиці 4.19. 

Результати формувального етапу експерименту за мотиваційно-

ціннісним критерієм продемонстрували, що у 4,2 % викладачів відсутній 

стійкий пізнавальний інтерес до організації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи, ці викладачі не розуміють переваг, що надають 

їм технології ДН у порівнянні з традиційними методами навчання. 

Мотив 1, 3, 4, 
10; 90%

Мотив 6; 70%

Мотив 2, 7, 8, 
12; 33%
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Таблиця 4.19. 

Стан готовності викладачів до організації ДН у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи (підсумковий зріз, у %) 

Критерій готовності Рівні 
Констатувальний 

етап 

Формувальний 

етап 

Мотиваційно-ціннісний 

Високий 4,2 20,8 

Достатній 6,2 66,7 

Середній 27,1 8,3 

Низький 62,5 4,2 

Когнітивний 

Високий 4,2 22,9 

Достатній 4,1 62,5 

Середній 29,2 12,5 

Низький 62,5 2,1 

Операційний 

Високий 4,2 25,0 

Достатній 6,3 62,5 

Середній 31,2 10,4 

Низький 58,3 2,1 
 

В процесі спостереження нами зафіксовано зацікавленість викладачів 

щодо розробки власних дистанційних курсів, використання хмарних сервісів, 

але при проектуванні електронного навчального курсу деякі викладачі 

потребують допомоги і не прагнуть до самовдосконалення. Також вони не 

намагаються оволодіти сучасними можливостями ДН в організації своєї 

професійної діяльності. Проте значно зросла кількість викладачів із 

достатнім рівнем готовності (на 60,5 % у порівнянні з констатувальним 

етапом) та високим (на 16,6 %). 

Динаміка розвитку мотиваційно-ціннісного критерію готовності 

викладачів на формувальному етапі значно підвищилася порівняно з 

констатувальним. Графічну інтерпретацію результатів до і після 

експерименту представлено на рис. 4.17. 

Наступним показником результативності дослідно-експериментальної 

роботи ми вважали позитивні зміни щодо рівнів готовності викладачів до 

тьюторської діяльності за когнітивним критерієм. 
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Рис. 4.17. Стан готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи за рівнями 

сформованості мотиваційно-ціннісного критерію 

(підсумковий зріз, у %) 

 

Як і при дослідженні мотиваційно-ціннісного критерію готовності до 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

спостерігаємо значну динаміку за когнітивним критерієм респондентів 

експериментальних груп. 

Аналіз даних з таблиці 4.19 показує, що після впровадження 

розробленої методичної системи у 2,1 % викладачів майже відсутні знання з 

теоретичних основ ДН. У цих викладачів майже відсутні знання щодо 

застосування існуючих програмних засобів для організації ДН, зокрема, 

програмного забезпечення для проведення вебінарів, можливостей хмарних 

технологій, можливостей апаратного забезпечення технологій ДН. Викладачі 

не знають онлайн сервісів для організації ДН у системі неперервної освіти. 

Проте значно зросла кількість викладачів із достатнім рівнем готовності (на 

58,4 % у порівнянні з констатувальним етапом) та високим (18,7 %). Це 

свідчить про наявність у викладачів глибоких знань з апаратного, 
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програмного, методичного забезпечення в організації ДН, їх інтеграції для 

розробки власних електронних навчальних курсів, персонального хмарного 

середовища, а також знань з теоретичних основ застосування ДН та його 

організації. 

Статистичні дані вхідного та вихідного контролю за когнітивним 

критерієм переконливо довели, що запроваджена нами методична система є 

досить ефективною. Кількісні результати дослідження до і після 

експерименту представлені на рис. 4.18. 

 

 

Рис. 4.18. Стан готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи за рівнями 

сформованості когнітивного критерію (підсумковий зріз, у %) 

 

Дослідження рівня готовності викладачів до тьюторської діяльності за 

рівнями сформованості операційного критерію засвідчило зростання 

кількості респондентів з достатнім та високим рівнями. Про це свідчать дані 

таблиці 4.19. 

Спостереження показали, що викладачі після впровадження 

розробленої методичної системи не тільки вдосконалили свої вміння і 
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навички використовувати різні форми та методи організації ДН у ВНЗ, а й 

навчились працювати в Інформаційно-освітньому середовищі УДПУ 

(http://dls.udpu.org.ua) та системою неперервної освіти вчителів початкової 

школи (http://sno.udpu.org.ua). Так, найкраще викладачі вправились із 

розробкою електронних навчальних курсів для вчителів початкової школи, 

що, на нашу думку, зумовлено активізацією їх внутрішньої мотивації, з цього 

завдання відсутні низькі і середні бали, є невелика кількість балів рівня вище 

середнього, переважна кількість – високі. Аналіз даних показав, що значно 

зросла кількість викладачів із достатнім рівнем готовності (на 56,2 % у 

порівнянні з констатувальним етапом) та високим (20,8 %). 

Гістограма, представлена на рис. 4.19, відображає динаміку готовності 

викладачів до організації ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи за рівнями сформованості операційного критерію до та 

після експерименту. 

 

 

Рис. 4.19. Стан готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи за рівнями 

сформованості операційного критерію 

(підсумковий зріз, у %) 
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Отже, результати педагогічного експерименту показали, що за 

мотиваційно-ціннісним показником готовності майже у всіх викладачів у 

позитивну сторону змінилося ставлення до проблеми організації ДН у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи. Відповідно за 

когнітивним показником готовності у викладачів сформувалися стійкі знання 

з теорії ДН, використання і розробки технологій ДН у роботі з вчителями 

початкової школи. За операційним показником готовності, для відповідної 

функціональної компетентності сформовані необхідні вміння і навички 

розробки та впровадження технологій ДН. 

Дані таблиці 4.19 та рисунків 4.17 – 4.19 показують перевагу високого 

та достатнього рівня готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи за всіма визначеними 

критеріями, що підтверджує ефективність розробленої методичної системи. 

Загальний рівень готовності викладачів до організації ДН у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи був вирахуваний як середнє 

арифметичне всіх критеріїв за формулою 4.2. Було визначено кінцевий стан 

сформованості готовності викладачів до тьюторської діяльності. Узагальнені 

результати експерименту зведені в таблиці 4.20, а графічну інтерпретацію 

показано на рис. 4.20. 

 

Таблиця 4.20. 

Загальна характеристика рівнів готовності викладачів до організації ДН 

у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

(підсумковий зріз, у %) 

Рівні готовності 
Констатувальний 

етап 

Формувальний 

етап 

Високий 4,2 22,9 

Достатній 6,2 64,6 

Середній 29,2 10,4 

Низький 60,4 2,1 
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Рис. 4.20. Загальна характеристика рівнів готовності викладачів до 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

(підсумковий зріз, у %) 

 

Про ефективність підготовки викладачів до тьюторської діяльності 

свідчить коефіцієнт ефективності, який було вирахувано за формулою: 

К = Rпісля / Rдо,         (4.4) 

де Rпісля – середній, достатній та високий показник готовності 

викладачів до тьюторської діяльності після експерименту (у %); 

Rдо – середній, достатній та високий показник готовності викладачів до 

тьюторської діяльності до експерименту (у %). 

Про ефективність розробленої методичної системи можна говорити в 

тому випадку, коли К > 1. 

У нашому дослідженні К = 95,8 / 37,5  58,3 (мотиваційно-ціннісний 

критерій готовності); 

К = 97,9 / 37,5  60,4 (когнітивний); 

К = 97,9 / 41,7  56,2 (операційний); 

К = 97,9 / 39,6  58,3 (загальний рівень готовності). 
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Завершальний етап експерименту показав, що основна більшість 

викладачів піднялася на вищий рівень готовності до тьюторської діяльності. 

За результатами статистичної обробки анкет учасників експерименту 

констатовано суттєве підвищення параметрів усіх показників рівнів, що 

вимірювалися. 

Дані свідчать про ефективність розробленої методичної системи 

підготовки викладачів до організації ДН у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи. 

Для остаточного статистичного підтвердження результативності 

експерименту необхідно порівняти експериментальні дані до та після 

експерименту, розрахувавши критерій Пірсона. Емпіричне значення 

критерію дорівнює за мотиваційно-ціннісним – 58,62, когнітивним – 61,05, 

операційним – 59,37 та загальними рівнями готовності – 59,68, що перевищує 

критичне значення χкрит.
2 = 7,81 для ступеня свободи ν = 3 та  = 0,05 

[Додаток М. 1]. Розбіжності між констатувальним та формувальним етапами 

експерименту можуть вважатися достовірними. 

Отже, статистично підтверджено дієвість розробленої навчально-

методичної підсистеми, за допомогою якої можна формувати мотиваційно-

ціннісну, когнітивну та операційну складові готовності викладачів до 

організації ДН у системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

Експериментальна підсистема професійно-педагогічного 

вдосконалення організаторів ДН підтвердила свою ефективність і наводить 

на думку продовжувати роботу над удосконаленням професійної 

компетентності сучасних викладачів педагогічних ВНЗ та поширювати 

набутий нами досвід. 

Формування готовності в експериментальних групах до ДН у системі 

неперервної освіти здійснювалося в межах навчальних планів ВНЗ за 

розробленою навчально-методичною системою підготовки вчителів 

початкової школи до ДН. 
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Щоб оцінити результативність вище зазначеної системи, було 

використано інструментарій констатувального етапу експерименту (табл. 4.7 

та 4.9) з метою перевірки результативних змін в рівнях сформованості 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного та операційного критерію готовності 

вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти. 

На початку формувального етапу експерименту було проведено 

аналогічне тестування як і на констатувальному за адаптованою методикою 

А. О. Реан [373], В. О. Якуніна [467]. Цей метод дозволив показати зміни в 

мотиваційно-ціннісному критерію готовності до ДН. 

В результаті цього опитування ми одержали такі дані (рис. 4.21), а 

саме: 87 % респондентів обрали № 1 – бути висококваліфікованим фахівцем, 

№ 3 – успішно продовжувати свою освітню діяльність та № 4 – успішно 

здійснювати наукову діяльність; 78 % обрали № 6 – оволодіти новими 

фаховими знаннями та № 10 – забезпечити успішність професійної 

діяльності;45 % обрали № 7 – бути постійно готовим до інноваційної 

діяльності та № 8 – не занедбувати предмети навчального циклу; 38 % 

обрали № 2 – отримати посвідчення, № 13 – бути прикладом для колег та 

№ 16 – одержати інтелектуальне задоволення. 

 

Рис. 4.21. Результат підсумкової діагностики мотиваційно-ціннісного 

критерію готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти 

(за адаптованою методикою А. О. Реан [373], В. О. Якуніна [467]) 

Мотив 1, 3, 4; 
87%

Мотив 6, 10; 
78%

Мотив 7, 8; 
40%

Мотив 2, 13, 
16; 38%
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Невибраними залишилися мотиви: № 5 – отримати грошову премію; 

№ 9 – не відставати від колег; № 11 – виконувати педагогічні вимоги; № 12 – 

досягти поваги серед колег; № 15 – уникнути засудження та 

адміністративних покарань. 

Порівняння даних з констатувальним етапом експериментом показали, 

що у більшості вчителів збільшилася кількість пізнавальних мотивів – бути 

висококваліфікованим фахівцем (на 17 %), успішно продовжувати свою 

освітню діяльність (на 24 %), успішно здійснювати наукову діяльність (на 

100 %), оволодіти новими фаховими знаннями (на 35 %), забезпечити 

успішність професійної діяльності (на 23 %), це говорить про ефективність 

впровадження системи ДН в неперервну освіту вчителів початкової школи. 

Після статистичного опрацювання результатів формувального етапу 

експерименту за рівнями сформованості критеріїв готовності вчителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти ми переконалися в 

значних досягненнях. Результати цієї роботи відображено в таблиці 4.21. 

 

Таблиця 4.21. 

Стан готовності респондентів експериментальних груп до ДН 

у системі неперервної освіти (підсумковий зріз, у %) 

Критерій 

готовності 

Рівні 

готовності 

ЕГ 1 ЕГ 2 ЕГ 3 

Констат. 

етап 

Формув. 

етап 

Констат. 

етап 

Формув. 

етап 

Констат. 

етап 

Формув. 

етап 

Мотиваційно-

ціннісний 

Високий 2,4 6,4 3,3 7,6 2,4 6,4 

Достатній 7,1 13,3 8,3 15,1 7,6 14,4 

Середній 28,4 50,3 26,8 51,9 28,5 53,2 

Низький 62,1 30,0 61,6 25,4 61,5 26,0 

Когнітивний 

Високий 1,2 3,6 2,3 4,1 1,6 4,5 

Достатній 7,1 11,0 7,0 12,0 6,3 11,5 

Середній 27,0 51,2 29,1 52,2 27,5 52,3 

Низький 64,7 34,2 61,6 31,7 64,6 31,7 

Операційний 

Високий 1,2 6,1 2,3 7,6 1,6 6,5 

Достатній 7,1 15,2 7,0 18,6 6,9 17,6 

Середній 39,8 52,6 43,9 55,9 40,5 58,3 

Низький 51,9 26,1 46,8 17,9 51,0 17,6 
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Аналіз даних (рис. 4.22) за мотиваційно-ціннісним критерієм 

готовності показує (середнє значення), що у 27,1 % респондентів 

експериментальних груп відсутній стійкий пізнавальний інтерес до ДН у 

системі неперервної освіти, ці вчителі не розуміють переваг, що надають їм 

технології ДН у порівнянні з традиційними методами навчання. 

 

 

Рис. 4.22. Стан готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти за рівнями сформованості мотиваційно-ціннісного 

критерію (підсумковий зріз, у %) 

 

Також вони не намагаються оволодіти сучасними можливостями ДН в 

організації своєї професійної діяльності. В процесі спостереження нами 

зафіксовано зацікавленість вчителів щодо використання дистанційних курсів, 

хмарних технологій, але при проектуванні ІНДЗ вчителі потребують 

допомоги викладача і не прагнуть до самовдосконалення. Нами зафіксовано 

відсутність потреби використовувати елементи ДН в навчальному процесі 

ВНЗ. Проте значно зросла кількість учителів початкової школи із середнім 

рівнем готовності (на 23,9 %) та достатнім (на 6,6 %). На нашу думку, це 

впливом незворотніх процесів в інформатизації суспільства й освіти в тому 

числі. Фахівці розуміють переваги ДН, але при розв’язанні професійних 

завдань частково застосовують традиційні методики. 
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Наступним показником результативності дослідно-експериментальної 

роботи ми вважали позитивні зміни щодо рівнів готовності вчителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти за рівнями 

сформованості когнітивного критерію. 

Як і при дослідженні мотиваційно-ціннісного критерію готовності 

вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти спостерігаємо 

значну динаміку за когнітивним критерієм експериментальних груп 

порівняно з констатувальним етапом. 

Аналіз даних з таблиці 4.21 показує, що після впровадження 

відповідної методики у 32,5 % (середнє значення) респондентів 

експериментальних груп спостерігався низький рівень сформованості 

когнітивного критерію. У цих вчителів майже відсутні знання щодо 

застосування існуючих програмних засобів ДН, програмного забезпечення 

для проведення вебінарів, можливостей хмарних технологій, можливостей 

апаратного забезпечення технологій ДН. Вчителі не знають особливості 

онлайн сервісів в організації ДН у системі неперервної освіти. Проте значно 

зросла кількість респондентів із високим рівнем готовності (на 2,4 %), 

достатнім (на 4,7 %) та середнім (на 24,0 %). Це свідчить про наявність у 

вчителів початкової школи глибоких знань з апаратного, програмного, 

методичного забезпечення в організації ДН, їх інтеграції для розробки 

власних інформаційних ресурсів, персонального хмарного середовища, а 

також знань з теоретичних основ застосування ДН та його організації. 

Статистичні дані вхідного та вихідного контролю за когнітивним 

критерієм переконливо довели, що запроваджена нами підсистема є досить 

ефективною. Кількісні результати дослідження в експериментальних та 

контрольних групах представлені на рис. 4.23. 
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Рис. 4.23. Стан готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти за рівнями сформованості когнітивного критерію 

(підсумковий зріз, у %) 

 

Дослідження рівня готовності вчителів початкової школи до ДН у 

системі неперервної освіти за рівнями сформованості операційного критерію 

засвідчило зростання кількості респондентів з середнім, достатнім та 

високим рівнями. Про це свідчать дані таблиці 4.21. 

Так, респонденти експериментальних груп після впровадження 

відповідної системи не тільки вдосконалили свої вміння і навички 

використовувати різні технології ДН, а й навчились працювати в 

Інформаційно-освітньому середовищі (http://dls.udpu.org.ua) та в системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua) УДПУ. 

Аналіз даних показав, що значно зросла кількість респондентів із 

високим рівнем готовності (на 4,0 %), достатнім (на 10,1 %) та середнім (на 

14,2 %). Проте низький рівень в середньому становить 20,5 %. 

Спостереження показали, найкраще вчителі вправились із ІНДЗ, що 

стосується створення персонального блогу засобами Blogger і електронного 

портфоліо за програмою Intel Навчання для майбутнього, що, на нашу думку, 

зумовлено активізацією їх внутрішньої мотивації, з цього завдання відсутні 

низькі і середні бали, є невелика кількість балів рівня вище середнього, 
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переважна кількість – високі. Це свідчить про наявність досвіду роботи 

учителів початкової школи із сайтом системи неперервної освіти 

(http://sno.udpu.org.ua). 

Гістограма, представлена на рис. 4.24, відображає динаміку готовності 

вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти за рівнями 

сформованості операційного критерію. 

Отже, результати педагогічного експерименту показали, що за 

мотиваційно-ціннісним показником готовності майже у всіх учителів 

початкової школи у позитивну сторону змінилося ставлення до проблеми 

організації ДН у ВНЗ та в системі неперервної освіти. 

Відповідно, за когнітивним показником готовності у вчителів 

сформувалися стійкі знання з теорії ДН, використання технологій ДН у ВНЗ 

та в системі неперервної освіти. За операційним показником готовності, для 

відповідної функціональної компетентності сформовані необхідні вміння і 

навички технологій ДН у ВНЗ та в системі неперервної освіти. 

 

Рис. 4.24. Стан готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти за рівнями сформованості операційного критерію 

(підсумковий зріз, у %) 

 

Дані таблиці 4.21 та рисунків 4.22 – 4.24 показують перевагу 

достатнього та середнього рівня готовності вчителів початкової школи до ДН 
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у системі неперервної освіти за всіма визначеними критеріями, що 

підтверджує ефективність упровадження запропонованої навчально-

методичної системи. 

Загальний рівень готовності вчителів початкової школи до ДН у 

системі неперервної освіти був вирахуваний як середнє арифметичне всіх 

критеріїв за формулою 4.2. Було визначено кінцевий стан сформованості 

готовності вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти. 

Узагальнені результати експерименту зведені в таблиці 4.22, а графічну 

інтерпретацію показано на рис. 4.25. 

Таблиця 4.22. 

Загальний рівень готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти (підсумковий зріз, у %) 

Рівні 

готовності 

ЕГ 1 ЕГ 2 ЕГ 3 

Констат. 

етап 

Формув. 

етап 

Констат. 

етап 

Формув. 

етап 

Констат. 

етап 

Формув. 

етап 

Високий 1,5 5,4 2,6 6,4 1,9 5,8 

Достатній 7,1 13,1 7,6 15,2 6,9 14,5 

Середній 32,0 51,4 32,8 53,4 32,4 54,6 

Низький 59,4 30,1 57,0 25,0 58,8 25,1 
 

 

Рис. 4.25. Загальні результати рівнів готовності вчителів початкової 

школи до ДН у системі неперервної освіти (підсумковий зріз, у %) 
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Про ефективність методичної системи підготовки вчителів початкової 

школи до ДН у системі неперервної освіти свідчить коефіцієнт ефективності, 

який було вирахувано за формулою: 

К = RЕГ / RКГ,         (4.5) 

де RЕГ – середній, достатній та високий показник готовності 

респондентів експериментальних груп (у %, було вирахувано як середнє 

арифметичне); 

RКГ – середній, достатній та високий показник готовності респондентів 

контрольних груп (у %, було вирахувано як середнє арифметичне). 

Про ефективність методичної системи можна говорити в тому випадку, 

коли К > 1. 

У нашому дослідженні К = 70,9 / 38,3  32,6 (мотиваційно-ціннісний 

критерій готовності); 

К = 67,4 / 36,3  31,1 (когнітивний); 

К = 79,4 / 50,1  29,3 (операційний); 

К = 73,2 / 41,6  31,6 (загальний рівень готовності). 

Дані свідчать про ефективність розробленої нами методичної системи 

підготовки вчителів початкової школи до ДН у системі неперервної освіти. 

Аналогічні методи діагностики були використанні для виявлення стану 

готовності респондентів контрольних груп. Аналіз стану готовності вчителів 

до ДН у системі неперервної освіти за рівнями сформованості критеріїв 

наведений у таблиці 4.23. 

В контрольних групах за час експерименту мали місце позитивні 

зрушення в аспектах підвищення готовності вчителів початкової школи до 

ДН і підвищення їхньої психолого педагогічної компетентності. Ці зрушення 

слід пояснити активністю невеликої кількості членів контрольних груп в 

самоосвіті і неформальній освіті. Більш того в деяких педагогічних ВНЗ та 

інститутах підвищення освіти вже взятий курс на інформатизацію і 

підвищення кваліфікації вчителів, хоча відповідний процес ще не набрав 
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відповідного характеру він суттєво активізує конкретних вчителів практиків, 

які підвищили власну готовність до ДН. 

Таблиця 4.23. 

Стан готовності учасників контрольних груп до ДН 

у системі неперервної освіти (підсумковий зріз, у %) 

Критерій готовності Рівні готовності КГ 1 КГ 2 КГ 3 

Мотиваційно-ціннісний 

Високий 2,8 2,6 2,6 

Достатній 8,5 8,9 8,7 

Середній 27,7 29,0 28,2 

Низький 61,0 59,5 60,5 

Когнітивний 

Високий 2,4 2,5 1,9 

Достатній 7,3 7,4 6,7 

Середній 26,2 29,1 27,3 

Низький 64,1 61,0 64,1 

Операційний 

Високий 1,4 2,1 1,8 

Достатній 7,2 7,6 6,9 

Середній 40,2 43,5 40,1 

Низький 51,2 46,8 51,2 

 

Для остаточного статистичного підтвердження результативності 

експерименту необхідно порівняти дані констатувального із формувальним 

етапами експерименту, розрахувавши критерій Пірсона для мотиваційно-

ціннісного, когнітивного, операційного критеріїв та загального рівня 

готовності. Емпіричне значення критерію ЕГ 1 дорівнює відповідно 69,30; 

61,63; 54,53; 60,14; ЕГ 2 – 84,91; 58,21; 72,80; 68,75; ЕГ 3 – 80,64; 68,57; 

84,54; 73,96 [Додаток М. 2]. Розбіжності між експериментальними та 

контрольними групами можуть вважатися достовірними. Це перевищує 

критичне значення χ2
кр. = 7,81 для ступеня свободи ν = 3 та  = 0,05. 

Отже, педагогічний експеримент засвідчив дієвість розробленої 

системи ДН вчителів початкової школи. 

Завершальний етап експерименту показав, що основна більшість 

учителів початкової школи піднялася на вищий рівень готовності до ДН у 

системі неперервної освіти. За результатами статистичної обробки анкет 
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учасників експерименту констатовано суттєве підвищення параметрів усіх 

показників рівнів, що вимірювалися. 

 

4.4. Хід та результати впровадження системи дистанційного 

навчання в практику неперервної освіти вчителів початкової школи 

 

Ефективність упровадження розробленої нами системи ДН у 

неперервній освіті вчителів початкової школи в розвитку професійно-

педагогічної компетентності перевіряли з урахуванням порівняльного методу 

наукового дослідження, суть якого полягає в порівнянні результатів 

констатувального етапу з формувальним під час експериментальної роботи. 

Загальна кількість респондентів залишилася незмінною (табл. 4.1). 

На формувальному етапі експерименту використовувалися аналогічні 

методи діагностики розвитку професійно-педагогічної компетентності 

вчителів початкової школи, які використовувалися на констатувальному 

етапі [додатки И 1; И 2; И 3]. Використано ті ж діагностичні параметри 

оцінювання та рівні (табл. 4.16). 

Маючи кваліметричні показники за методами діагностики виявлених 

рівнів розвитку професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової 

школи за діагностичними блоками, ми співвіднесли суми отриманих балів у 

відповідну складову компетентності із загальною кількістю набраних балів та 

перевели у відсотки, які було вирахувано за формулою 4.3. Потім порівняли 

результати для виявлення складових, які потребуватимуть більшої уваги. 

Статистичний аналіз одержаних результатів здійснювався за допомогою 

електронних таблиць Microsoft Excel. 

Дані таблиці 4.24 свідчать про зростання рівня розвитку професійно-

педагогічної компетентності вчителів початкової школи у процесі 

формувального етапу педагогічного експерименту. Найбільш ефективним 

виявився рівень розвитку професійно-педагогічної компетентності вчителів 
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початкової школи експериментальних груп, де була повністю реалізована 

система ДН у неперервній освіті вчителів початкової школи. 

 

Таблиця 4.24. 

Результати педагогічної діагностики оцінювання рівнів розвитку 

професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової школи за 

діагностичними блоками (підсумковий зріз, у %) 

Спрямованість 

професійно-

педагогічної 

підготовки 

вчителя 

початкової 

школи 

Рівні 

ЕГ 1 ЕГ 2 ЕГ 3 

Констат. 

етап 

Формув. 

етап 

Констат. 

етап 

Формув. 

етап 

Констат. 

етап 

Формув. 

етап 

Теоретико-

методична 

підготовка 

Високий 14,6 18,8 13,4 17,0 12,9 16,7 

Достатній 42,7 47,9 44,3 49,1 44,5 49,4 

Середній 25,9 27,3 26,4 28,3 26,5 28,5 

Низький 16,8 6,0 15,9 5,6 16,1 5,4 

Психолого-

педагогічна 

підготовка 

Високий 14,3 20,6 12,4 16,0 11,3 16,0 

Достатній 47,0 48,2 45,5 48,7 43,9 48,1 

Середній 27,1 26,1 26,5 29,9 29,0 30,1 

Низький 11,6 5,1 15,6 5,4 15,8 5,8 
 

Для побудови гістограм виберемо показники професійно-педагогічної 

компетентності вчителів початкової школи на кожному етапі дослідження з 

таблиць 4.14, 4.17 та 4.24. За даними результатами побудуємо гістограми 4.26 

– 4.27. Так, наочно видно динаміку розвитку рівнів професійно-педагогічної 

компетентності вчителів початкової школи відповідно до його блоків. 

Аналіз даних (рис. 4.26) показує, що після впровадження відповідної 

моделі вчителі початкової школи експериментальних груп майже не мають 

низького рівня теоретико-методичної підготовки (в середньому 5,6 %). Проте 

зросла кількість учителів із достатнім рівнем (на 5,0 %) та високим (на 

3,9 %). 

Такі результати засвідчують, що респонденти експериментальних груп 

краще оволоділи теоретико-методичними знаннями, які є стійкими й 

комплексними. Окрім того, достатній і середній рівні теоретико-методичної 

підготовки демонструють, що вчителі здатні до усвідомлених перетворень 
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професійно-теоретичних знань відповідно до свого фаху; систематично 

проявляють цілеспрямовану самостійну пізнавальну діяльність, що, у свою 

чергу, розширює педагогічний потенціал фахівців, зумовлює активний 

пошук способів пізнання нового, осмислення нової інформації, її теоретичної 

інтерпретації. 

 

 

Рис. 4.26. Діаграма щодо порівняння рівнів розвитку теоретико-

методичної підготовки вчителів початкової школи 

(підсумковий зріз, у %) 

 

Статистичні дані вхідного та вихідного тестування за теоретико-

методичним блоком переконливо довели, що запроваджена нами системи ДН 

у неперервній освіті вчителів початкової школи є досить ефективною. 

Ще одним показником результативності дослідно-експериментальної 

роботи вважаємо позитивні зміни рівнів розвиненості професійно-

педагогічної компетентності вчителів початкової школи за психолого-

педагогічним блоком. 

Як і при дослідженні теоретико-методичного блоку професійно-

педагогічної компетентності вчителів початкової школи, спостерігаємо 

значну динаміку за психолого-педагогічною підготовкою респондентів 
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експериментальних груп: високий рівень в середньому підвищився на 5,0 %; 

достатній – 3,0 %. Проте низький рівень майже відсутній – 5,4 % (рис. 4.27). 

 

 

Рис. 4.27. Діаграма щодо порівняння рівнів розвитку психолого-

педагогічної підготовки вчителів початкової школи 

(підсумковий зріз, у %) 

 

Дані таблиці 4.24 та рисунків 4.26 – 4.27 показують перевагу 

достатнього та середнього рівнів розвитку професійно-педагогічної 

компетентності вчителів початкової школи за всіма визначеними блоками, 

що підтверджує ефективність упровадження розробленої системи ДН у 

неперервній освіті вчителів початкової школи. Такі результати дають змогу 

констатувати, що респонденти ЕГ значно краще можуть практично 

спрямовувати й ефективно адаптувати свої знання та уміння у вирішенні 

конкретних психолого-педагогічних завдань на основі порівняння, аналізу, 

синтезу, узагальнення, систематизації, прогнозування. Підвищення 

показників прояву психолого-педагогічної підготовки у ЕГ засвідчує й 

позитивні зрушення у розвитку професійно-педагогічної компетентності 

вчителів початкової школи, їхню здатність до перетворення професійного й 

життєвого досвіду на рівні вищому, аніж репродуктивний. 
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Загальний рівень розвитку професійно-педагогічної компетентності 

вчителів початкової школи було вирахувано як середнє арифметичне всіх 

діагностичних блоків за формулою 4.2. Визначено кінцевий стан професійно-

педагогічної компетентності в експериментальних групах. Узагальнені 

результати експерименту зведені в таблиці 4.25, а графічна інтерпретація 

результатів формувального експерименту представлена на рис. 4.28. 

 

Таблиця 4.25. 

Загальний рівень розвиненості професійно-педагогічної компетентності 

вчителів початкової школи (підсумковий зріз, у %) 

Рівні 
ЕГ 1 ЕГ 2 ЕГ 3 

Констат. 

етап 
Формув. 

етап 
Констат. 

етап 
Формув. 

етап 
Констат. 

етап 
Формув. 

етап 

Високий 14,7 20,3 12,8 16,7 12,2 16,7 

Достатній 45,6 48,5 44,9 48,7 44,4 48,7 

Середній 26,0 26,1 26,7 29,3 27,6 29,2 

Низький 13,7 5,1 15,6 5,3 15,8 5,4 
 

 

Рис. 4.28. Діаграма щодо порівняння рівнів розвитку професійно-

педагогічної компетентності вчителів початкової школи 

(підсумковий зріз, у %) 
 

Про ефективність системи ДН у неперервній освіті вчителів початкової 

школи свідчить коефіцієнт ефективності, який було вирахувано за 

формулою: 
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К = RЕГ / RКГ,         (4.5) 

де RЕГ – достатній та високий рівень розвитку професійно-педагогічної 

компетентності вчителів початкової школи після експерименту (у %); 

RКГ – достатній та високий рівень розвитку професійно-педагогічної 

компетентності вчителів початкової школи до експерименту (у %). 

Про ефективність розробленої системи можна говорити в тому 

випадку, коли К > 1. 

У нашому дослідженні К = 94,3 / 83,7  10,6 (теоретико-методична 

підготовка); 

К = 94,6 / 85,6  9,0 (психолого-педагогічна); 

К = 94,7 / 84,9  9,8 (загальний рівень професійно-педагогічної 

компетентності). 

Дані свідчать про ефективність розробленої нами системи ДН у 

неперервній освіті вчителів початкової школи в експериментальних групах. 

Для остаточного статистичного підтвердження результативності 

експерименту необхідно порівняти експериментальні дані констатувального 

етапу з формувальним, розрахувавши критерій Пірсона за даними для 

теоретико-методичного, психолого-педагогічного блоків та загальним рівнем 

розвиненості професійно-педагогічної компетентності вчителів початкової 

школи. Емпіричне значення критерію ЕГ 1 дорівнює відповідно 19,25; 12,07; 

16,11; ЕГ 2 – 17,58; 18,78; 18,93; ЕГ 3 – 18,84; 18,39; 19,47 [Додаток М. 3]. 

Розбіжності між експериментальними та контрольними групами можуть 

вважатися достовірними. Це перевищує критичне значення χ2
кр. = 7,81 для 

ступеня свободи ν = 3 та  = 0,05. 

Отже, педагогічний експеримент, засвідчив дієвість розробленої 

системи ДН у неперервній освіті вчителів початкової школи. 

Завершальний етап експерименту показав, що більшість учителів 

початкової школи підвищили рівень професійно-педагогічної 

компетентності. За результатами статистичної обробки тестів учасників 
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експерименту констатовано суттєве підвищення параметрів усіх блоків 

рівнів, що вимірювалися. 

 

 

Висновки до розділу 4 

Педагогічний експеримент тривав упродовж 2011 – 2016 рр. за 

розробленою програмою та етапами: підготовчим, констатувальним, 

формувальним та узагальнювальним. 

Загальна кількість учасників експерименту 1960 осіб (з них в ЕГ – 960, 

а в КГ – 952), до його формувального етапу ще було додатково залучено 48 

викладачів ВНЗ. 

Під час формувального етапу експерименту всіх членів загальної 

експериментальної групи було поділені на чотири підгрупи: ЕГ 1 – студенти 

третіх курсів ВНЗ у статусі вчителів початкової школи з дипломами 

молодших спеціалістів, отриманих за спеціальністю “Початкова освіта” – 330 

осіб; ЕГ 2 – студенти п’ятих курсів педагогічних ВНЗ у статусі вчителів 

початкової школи з дипломами освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 

(спеціальність: “Початкова освіта”) – 318 осіб; ЕГ 3 – слухачі курсів 

підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної педагогічної освіти з 

дипломами освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” або “магістр” 

(спеціальність: “Початкова освіта”) – 312 осіб; група організаторів ДН 

(тьюторів) з викладачів педагогічних ВНЗ – 48 осіб. На цьому етапі 

здійснювалося виявлення стану готовності викладачів ВНЗ й вчителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти за заздалегідь 

підібраним діагностичним інструментарієм та обґрунтованими критеріями. 

Діагностика готовності до ДН у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи здійснювалася за такими критеріями: мотиваційно-

ціннісний, когнітивний та операційний та їх показниками (мотиваційно-

ціннісний – поглиблення усвідомленості потреби в опануванні теорією і 

технологією ДН засобами самоосвіти на самоцінному рівні; когнітивний – 
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сформованість особистісно присвоєних знань сучасних інформаційних 

технологій навчання, основ його організації в початковій школі, способів 

фахової діяльності на основі інформаційно-комунікаційних технологій в 

цілях професійного становлення та саморозвитку; операційний – комплекс 

майстерних дій і операцій, пов’язаних із використанням технологій ДН у 

професійній діяльності). Діагностування розвиненості професійно-

педагогічної компетентності вчителів початкової школи здійснювалося за 

визначеними діагностичними блоками (теоретико-методична та психолого-

педагогічна підготовки). Визначено такі рівні результатів діагностики – 

низький, середній, достатній, високий. Найбільш результативними методами 

діагностики виявилися: тестування, анкетування, опитування, індивідуальні 

та групові бесіди за відповідною тематикою, результати спрямованої на 

виявлення інформаційно-комунікаційної компетентності дискусій. 

За наслідками цього етапу експериментальної роботи виявлено низький 

рівень усвідомленості респондентами потреби у саморозвитку значущих для 

організації ДН професійно-особистісних якостей, необхідність такої 

спеціальної організації їх формувального етапу, який забезпечує: цілісну 

готовність особистості до ДН; організаційно-технічний супровід цього 

процесу; створення цілком модернізованого навчально-методичного 

комплексу ДН та ін. 

В освітній процес експериментальних груп було впроваджено усі 

розроблені й теоретично обґрунтовані наукові положення, що спрямовані на 

підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності вчителів 

початкової школи засобами ДН. До нього поступово вводилася розроблена 

навчально-методична підсистема підготовки вчителів початкової школи до 

ДН, основу якої складали електронні курси “Основи дистанційного навчання 

в початковій освіті” та “Сучасні інформаційні технології навчання”. 

Паралельно з програмою “Викладачі-тьютори (організатори) ДН ВНЗ ІІІ – ІV 

рівнів акредитації” перевірялася ефективність авторського комплексу 

матеріалів щодо проведення навчально-методичних семінарів “Організація 
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дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи”. 

Результати діагностування готовності вчителів початкової школи до 

ДН засвідчили, що у викладачів педагогічних ВНЗ спостерігалося різке 

підвищення високого рівня готовності до ДН у системі неперервної освіти 

педагогів. 

За мотиваційно-ціннісним критерієм кількість респондентів із 

достатнім рівнем відповідної готовності досягла 66,7 % (у порівнянні з 

констатувальним етапом експерименту це більше на 60,3 %), а високим – 

позначки 20,8 %. (у порівнянні з початком експерименту мало місце 

збільшення осіб на 16,6 %). За когнітивним критерієм за час експерименту 

кількість викладачів також значно зросла: із достатнім рівнем готовності на 

58,3 %, а з високим – на 18,8 %. За операційним критерієм кількість 

викладачів із достатнім рівнем готовності до ДН збільшилася на 56,2 %, а з 

високим – на 20,8 %. За усіма критеріями суттєво зменшилася кількість 

респондентів з низьким рівнем готовності до дистанційної форми навчання. 

З’ясовано, що в експериментальних групах вчителів початкової школи 

в кінці експерименту загалом спостерігалося підвищення показників їх 

високого рівня готовності до ДН у системі неперервної освіти. 

За мотиваційно-ціннісним критерієм отримані такі дані: мала місце 

кількість учителів початкової школи із середнім рівнем відповідної 

готовності (ЕГ 1 – 50,3 %, ЕГ 2 – 51,9 %, ЕГ 3 – 53,2 %); на достатньому рівні 

готовності до ДН зафіксовано такі групи кількості осіб: ЕГ 1 – 13,3 %, ЕГ 2 – 

15,1 %, ЕГ 3 – 14,4 %. Проте в цих групах не спостерігалося дуже значного 

підвищення кількості вчителів початкової школи з високим рівнем 

готовності до ДН: він вимагає творчого характеру використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в цілях професійного розвитку, 

досягнення якого знаходиться у відповідності з великим досвідом креативної 

діяльності, оволодіння яким, як і професійний розвиток, є повільним 

процесом. 
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За когнітивним критерієм мало місце збільшення числа учасників 

експерименту з високим рівнем готовності до ДН: в ЕГ 1 на 2,4 %, в ЕГ 2 на 

1,8 %, в ЕГ 3 на 2,9 %. Зросла кількість респондентів із достатнім рівнем 

відповідної готовності: в ЕГ 1 на 3,9 %, в ЕГ 2 на 5,0 %, в ЕГ 3 на 5,2 %. 

Такий висновок стосується і середнього рівня готовності, яка зросла: в ЕГ 1 

на 24,2 %, в ЕГ 2 на 23,1 %, в ЕГ 3 – на 24,7 %. Мала місце тенденція до 

зменшення числа респондентів з низьким рівнем компетентності до 

дистанційної освіти. 

Динаміку зростання готовності педагогів до ДН за операційним 

критерієм віддзеркалюють такі дані: 4,9 % – це відповідний показник 

кількості вчителів початкової школи, що знаходяться на високому рівні цієї 

готовності (ЕГ 1); 5,2 % – показник, що характерний для ЕГ 2; 4,8 % – 

показник зростання у ЕГ 3. На достатньому рівні відповідної готовності 

вчителів стало більше: в ЕГ 1 на 8,1 %, в ЕГ 2 на 11,8 %, в ЕГ 3 на 10,8 %.  

За цим, операційним критерієм, зафіксовано й збільшення числа 

вчителів початкових класів із середнім рівнем готовності до ДН: в ЕГ 1 на 

12,8 %, в ЕГ 2 на 12,1 %, в ЕГ 3 на 17,8 %. Щодо респондентів із низьким 

рівнем такої готовності, то в середньому їх стало менше на 29,4 %. Це 

свідчить про ефективність розробленої нами системи неперервної підготовки 

вчителів початкової школи до ДН. 

Оцінка результатів експериментальної перевірки моделі і системи ДН 

вчителів початкової школи показала суттєві позитивні зміни в розвитку їх 

професійно-педагогічної компетентності. 

За теоретико-методичною підготовленістю на низькому рівні 

сформованості відповідної компетентності в середньому зафіксовано 5,8 % 

осіб із ЕГ. Проте значно зросла кількість учителів із достатнім рівнем її 

розвитку (їх середнє значення досягло: 48,6 %) та високим, який 

характеризується середнім показником 12,7 %. Суттєво покращилася 

динаміка психолого-педагогічної компетентності респондентів, серед яких 

високий рівень спостерігався в середньому в 18,3 % осіб, достатній – у 
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48,4 % членів ЕГ, низький – у 5,5 % педагогів (середнє значення). Дані 

свідчать про ефективність розробленої моделі і системи ДН у неперервній 

освіті вчителів початкової школи в експериментальних групах. 

Використання критерію Пірсона при здійсненні порівняльного аналізу 

отриманих і критичних значень за кожним з показників дало підстави 

стверджувати про ефективність реалізації розробленої системи ДН у 

неперервній освіті вчителів початкової школи: критичне значення 

χ2кр. = 7,81 для ступеня свободи v = 3 та a = 0,05 не перевищує отриманого 

середнього емпіричного значення в усіх трьох експериментальних групах 

(17,8), а це свідчить, що за результатами експерименту відбулися значні 

статистичні позитивні зміни (була відхилена нульова гіпотеза і прийнята 

альтернативна). 

Основні наукові результати розділу опубліковано у працях [250; 252; 

253; 287; 502].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення та запропоновано 

нове вирішення актуальної проблеми ефективності теоретико-методичного 

супроводу дистанційного навчання вчителів початкової школи в процесі їх 

неперервної освіти в Україні, що полягає в експериментальній перевірці 

розробленої відповідної моделі та системи. Результати дослідження 

засвідчили досягнення мети та розв’язання поставлених завдань і дають 

підстави для таких висновків: 

1. Сутнісні характеристики основних дефініцій наукового пошуку 

визначалися за результатами аналізу філософської, психолого-педагогічної та 

методичної літератури, свідчать, що звернення до дистанційного навчання є 

реакцією науковців на потреби суспільства в підготовці фахівців, здатних 

навчатися протягом усього життя, готових до праці в умовах жорсткої 

конкуренції в інформаційно забарвленому освітньому просторі. 

Дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи – це міждисциплінарна педагогічна категорія, яка 

характеризує ступінь індивідуалізованості, інтенсивності й контрольованості 

підпорядкованій цілям професійного розвитку самостійної пізнавальної 

діяльності педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій за 

опосередкованої взаємодії (синхронної та асинхронної) з віддаленими один 

від одного учасниками навчального процесу під керівництвом викладача-

тьютора. Отже, провідними сутнісними характеристиками дистанційного 

навчання вчителя початкової школи є його базова компетентність у 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій для власного 

професійного розвитку та загального розвитку дітей; індивідуалізований 

самостійний характер процесу підвищення рівня готовності до організації 

особистісно зорієнтованого дистанційного навчання; опосередкована 

взаємодія (різнобічних комунікативних зв’язків) організаторів дистанційного 
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навчання та учасників навчального процесу за допомогою електронних 

засобів. 

2. Концепція дослідження відповідає специфіці проблеми ефективності 

теоретико-методичного супроводу дистанційного навчання вчителів 

початкової школи, яка вимагає оптимального поєднання системного, 

андрагогічного, компетентнісного, особистісно-діяльнісного та 

технологічного методологічних підходів до її розв’язання, вибору методу 

моделювання як провідного тактичного засобу пошуку закономірностей, 

принципів, змісту та умов функціонування визначеної системи. Її 

технологічний складник забезпечив опертя наукового пошуку на таку 

технологію дистанційного навчання вчителів початкової школи, 

“ідеологічний”, змістово-процесуальний та професійний складники якої 

сприяли творчому характеру цього процесу і підвищенню рівня професійно-

педагогічної компетентності педагогів до запланованого, а загалом – 

функціонуванню розробленої системи на необхідному рівні якості. 

3. Готовність учителя початкової школи до дистанційного навчання 

розглянуто як результат підготовки до цього виду діяльності, як складова 

частина його теоретичної підготовленості до професійно-педагогічної 

діяльності в цілому, як цілісне особистісне утворення, що передбачає 

володіння вчителем сукупністю певних особистісних якостей, знань, умінь і 

навичок, що забезпечують успішну реалізацію ним завдань організації 

навчальної діяльності та власного професійного розвитку. 

Готовність учителя початкової школи до дистанційного навчання як 

особистісне утворення є цілісною сукупністю таких взаємопов’язаних 

структурних компонентів: мотиваційно-ціннісного (поглиблення 

усвідомленості потреби в опануванні теорією і технологією дистанційного 

навчання засобами самоосвіти на самоцінному рівні), когнітивного 

(сформованість особистісно набутих знань сучасних інформаційних 

технологій навчання, основ його організації в початковій школі, способів 

фахової діяльності на основі інформаційно-комунікаційних технологій з 
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метою професійного становлення та саморозвитку) й операційного (комплекс 

майстерних дій і операцій, пов’язаних із використанням технологій 

дистанційного навчання в професійній діяльності). Кожний із компонентів, 

які складають зміст процесу підготовки вчителів до дистанційного навчання, 

можна розглядати як критерій результативності заходів педагогічного впливу 

і використовувати для оцінки готовності до дистанційного навчання 

особистості в цілому. Для кожного з критеріїв визначено сукупність 

показників, що дозволяють ідентифікувати високий, достатній, середній і 

низький рівні готовності вчителя до дистанційного навчання. 

4. Модель дистанційного навчання у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи є таким ідеальним об’єктом, який дозволяє 

виявити взаємозв’язки всередині предмета моделювання, відобразити їх 

графічно, зосередити увагу на вирішенні основних завдань, логічно 

спрогнозувати дистанційне навчання як системне утворення. Спроектована 

відповідна модель є цілісною сукупністю взаємопов’язаних блоків-

компонентів: методологічного (основні підходи: андрагогічний, 

компетентнісний, особистісно-діяльнісний та технологічний); теоретичного 

(принципи функціонування системи дистанційного навчання вчителів 

початкової школи, зміст дистанційного навчання, матриця комунікативних 

зв’язків його організаторів, організаційно-педагогічні умови ефективності 

дистанційного навчання як системи); навчально-методичного забезпечення 

(навчально-методичне забезпечення процесу формування готовності вчителів 

початкової школи до дистанційного навчання, навчально-методична 

підсистема професійно-педагогічного вдосконалення організаторів 

дистанційного навчання); результативного (підвищення рівня професійно-

педагогічної компетентності вчителя як наслідок якісного функціонування 

системи дистанційного навчання). 

5. Система дистанційного навчання вчителя початкової школи в 

процесі неперервної освіти є цілісною сукупністю значущих для його 

професійного розвитку в просторах – освітньому на базі ВНЗ, 
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післядипломної освіти, неформальної й інформальної освіти – 

взаємопов’язаних дій, яка охоплює: формування мотивів вчителя початкової 

школи (майбутнього педагога) до професійного і професійно-культурного 

розвитку засобами дистанційного навчання, а також мотивів його активності 

в самоформуванні готовності до самоорганізації дистанційного навчання; 

організацію дистанційного навчання в контексті його підпорядкування 

професійному розвитку вчителя та потребам суспільства в культуротворенні; 

стимулювання проектувальних, самоорганізаційних, самостимулювальних і 

самоконтрольних дій педагога у напрямі оволодіння готовністю до 

дистанційного навчання на шляху до професійної культури і майстерності; 

неперервний моніторинг організаторами (тьюторами) дистанційної 

навчальної діяльності вчителя початкової школи, її проміжних та кінцевих 

результатів. 

Система дистанційного навчання вчителів початкової школи відповідає 

потребам особистості в неперервній освіті як засобі професійного розвитку 

впродовж життя і має такі цілісні характеристики: здатність до 

стимулювання процесу набуття професійно-педагогічної й інформаційно-

комунікаційної культури; наявність двох векторів спрямованості (сприяння 

націєтворчим процесам у суспільстві і розвиток особистості педагога в 

освітньому та професійному середовищах); готовність до самоорганізації 

руху в загальній системі вищої освіти як відносно автономна і 

багатокомпонентна. 

Визначено такі закономірності функціонування системи дистанційного 

навчання вчителів початкової школи: цілі дистанційного навчання визначаю 

потреби кожного вчителя в неперервному професійному розвитку впродовж 

життя та потреби суспільства в націєтворчості; зміст дистанційного навчання 

проектується відповідно до особистісно-розвивальної та етнокультурної 

стратегії розвитку педагогічної освіти, останніх результатів наукового 

пошуку удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій та 

Положення про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та 
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МОН України; зміст дистанційного навчання охоплює самоцінні знання 

вчителя як з психології, педагогіки, теорії професійної самоосвіти і 

творчості, так і самоцінні знання і способи діяльності в сфері якісного 

використання в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних 

технологій; технологія дистанційного навчання підпорядковується його 

змісту і цілям та характеризується етапністю, щільністю, особистісно-

розвивальною спроможністю. 

Провідними принципами функціонування системи неперервної освіти 

вчителів початкової школи є відповідність сучасним вимогам до вчителя в 

умовах реалізації суспільних потреб у націєтворчості; зумовленість потребам 

педагога в професійному неперервному розвитку засобами інформаційно-

комунікаційних технологій; інтеграція змісту дистанційного навчання в 

складниках системи; забезпеченість творчого характеру технології 

дистанційного навчання; неперервність сходження системи до індивідуальної 

траєкторії професійного розвитку вчителя (майбутнього вчителя); психолого-

педагогічний супровід усіх етапів оволодіння вчителем готовністю до 

дистанційного навчання; інтерактивний характер організації дистанційного 

навчання. 

Основними організаційно-педагогічними умовами ефективності 

дистанційного навчання педагога є: 1) забезпечення готовності особистості 

до дистанційного навчання; 2) якісне організаційно-технічне забезпечення 

дистанційного навчання; 3) особистістно зорієнтоване навчально-методичне 

забезпечення дистанційного навчання; 4) організація процесу дистанційного 

навчання на особистісній основі; 5) неперервність психолого-педагогічного 

супроводу дистанційного навчання; 6) систематичність підвищення 

кваліфікації організаторів дистанційного навчання. 

6. Доведено, що навчально-методичні основи системи неперервного 

дистанційного навчання вчителів початкової школи – це складне динамічне 

утворення, синтез таких відповідних навчальних програм і методик, що 

об’єднані спільною професійно-розвивальною стратегією організації цього 
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процесу, виконують функцію тактичних засобів гуманізації професійно-

культурного розвитку педагога в інформаційно-комунікаційному просторі 

його руху до професійної культури і майстерності, визначають обриси 

модельного уявлення про ефективні способи комунікації організатора 

дистанційного навчання і вчителя початкової школи як суб’єкта виконання 

різних ролей у  

Навчально-методичний комплекс із методичними рекомендаціями 

щодо організації дистанційного навчання викладачів ВНЗ і вчителів у 

системі неперервної освіти в центрі використовується: 1) з метою організації 

методичних семінарів для викладачів ВНЗ та інститутів післядипломної 

освіти, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи (складник – “Організація дистанційного навчання 

у системі неперервної освіти вчителів початкової школи”); 2) при реалізації 

навчальних програм електронних навчальних курсів для вчителів початкової 

школи, що функціонують в Інформаційно-освітньому середовищі 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: 

http://dls.udpu.org.ua (складник – зміст сайту системи неперервної освіти 

вчителів початкової школи: http://sno.udpu.org.ua) та програм електронних 

курсів “Основи дистанційного навчання в початковій освіті”, “Сучасні 

інформаційні технології навчання”. 

7. Визначення рівнів сформованості готовності вчителів початкової 

школи до дистанційного навчання у системі неперервної освіти та розвитку в 

них професійно-педагогічної компетентності в кінці експерименту за 

визначеними критеріями і показниками дозволило одержати результати, які 

засвідчили: упровадження розробленої системи дистанційного навчання та 

пов’язаних із нею теоретичних положень в освітній процес 

експериментальних груп уможливило позитивну динаміку рівнів готовності 

вчителів початкової школи до розвитку власної професійно-педагогічної 

компетентності в умовах дистанційного навчання. В експериментальних 

групах учителів початкової школи порівняно із контрольними спостережено 
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підвищення показників високого рівня готовності до дистанційного навчання 

в системі неперервної освіти за всіма критеріями: мотиваційно-ціннісним, 

когнітивним, операційним. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання обраної 

проблеми. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в поглибленому 

вивченні шляхів, методів, засобів та особливостей підготовки вчителів 

початкової школи, викладачів ВНЗ до професійно-педагогічної діяльності в 

галузі організації дистанційного навчання вчителя-практика з урахуванням 

потреб дитини в моральному, психічному та фізичному здоров’ї. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

дистанційного навчання в початковій освіті» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста (7.01010201) та 

магістра (8.01010201) «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні технології 

дистанційного навчання. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою курсу є формування готовності майбутніх фахівців до 

здійснення дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

дистанційного навчання в початковій освіті» є підготовка майбутніх фахівців 

до успішного застосування технологій дистанційного навчання у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: сутність, види, функції, завдання, моделі та технології 

дистанційного навчання на сучасному етапі; розвиток дистанційного 

навчання у педагогічній теорії та практиці; умови організації дистанційного 

навчання у ВНЗ; вимоги до використання технологій дистанційного 

навчання; основні принципи дистанційного навчання у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи; форми та методи організації 

дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи; 

вміти: орієнтуватися в моделях та технологіях дистанційного 

навчання; працювати в інформаційно-освітньому середовищі УДПУ 

(http://dls.udpu.org.ua); працювати із сайтом системи неперервної освіти 

http://dls.udpu.org.ua/
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вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua); організовувати та 

здійснювати дистанційне навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи; розробляти анкети, глосарій, тести та заповнювати ними 

систему неперервної освіти вчителів початкової школи; створювати 

авторські сайти за допомогою додатка Blogger; працювати з хмарними 

сервісами в Інтернеті. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/1,5 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль І. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дистанційного навчання 

Тема 1. Дистанційне навчання в сучасному освітньому просторі 

Тема 2. Організація та здійснення дистанційного навчання у ВНЗ 

Змістовий модуль 2. Технологія дистанційного навчання у початковій 

освіті 

Тема 3. Основні компетенції вчителя початкової школи у процесі 

дистанційного навчання 

Тема 4. Дидактичні основи організації дистанційного навчання у 

початковій освіті 

Тема 5. Інформаційно-освітнє середовище УДПУ (http://dls.udpu.org.ua) 

Тема 6. Організація дистанційного навчання у системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи 

Модуль ІІ. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає створення 

студентського або вчительського блогу засобами BLOGGER 

(https://www.blogger.com) та розмістити на ньому розробки уроків та 

презентації до них. 

 

 

http://sno.udpu.org.ua/
https://www.blogger.com/
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3. Рекомендована література 

1. Використання системи електронного навчання MOODLE для 

контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ : Методичний 

посібник / Ю. В. Триус, І. В. Стеценко, Л. П. Оксамитна, В. М. Франчук, 

І. В. Герасименко // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. – 200 с. 

2. Організація середовища дистанційного навчання в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах : посібник/автори: Ю. М. Богачков, 

В. Ю. Биков, О. П. Пінчук та ін. / Наук. ред. Ю. М. Богачков – К. : 

Педагогічна думка, 2012. – 160 с. 

3. Моргун О. М. Навчально-методичний посібник зі створення блогу 

навчального призначення засобами конструктора Blogger / О. М. Моргун. – 

Черкаси : АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2013. – 196 с. Режим доступу: 

http://ru.calameo.com/read/002316344e4d5f59bc8f7. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання – тестування на 

лабораторно-практичних заняттях за тему; оцінка за ІНДЗ. 

 

 

  

http://ru.calameo.com/read/002316344e4d5f59bc8f7
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Додаток А. 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

Форма № Н - 3.03 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни  

підготовки бакалавра 

Напряму 6.010102 Початкова освіта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2014 
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Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-

методичної комісії з спеціальності 6.01010201 «Початкова освіта» (18 червня 

2014 р. протокол № 4). 

 

Муковіз О. П. Сучасні інформаційні технології навчання : навч. 

програма дисципліни для підгот. студентів “ОКР – бакалавр” Галузь знань – 

0101 Педагогічна освіта. Напрям підготовки – 6.010102 Початкова освіта / 

О. П. Муковіз. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – 5 с. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасні 

інформаційні технології навчання» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.010102 Початкова 

освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні інформаційні 

технології навчання. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів. 

 

4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні 

технології навчання» є підготовка студентів до повноцінної життєдіяльності 

в умовах інформаційного суспільства. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні 

інформаційні технології навчання» є підготовка майбутніх фахівців до 

успішного застосування інформаційних технологій навчання (ІТН) у 

професійній діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: значення інформаційних технологій у загальній та професійній 

освіті людини, їхній вплив на науково-технічний та соціально-економічний 

розвиток суспільства; практичну значимість методів та засобів сучасної 

інформаційної технології, можливості їх застосування до розв’язування 

найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем; способи 

використання у навчальному процесі персональних комп’ютерів та 

відповідного програмного забезпечення як загального, так і спеціального 

призначення; використання методів та засобів сучасної інформаційної 

технології в навчальному процесі; 

вміти: проводити творчий науковий пошук шляхів удосконалення 

процесу навчання засобами інформаційних технологій; підвищувати 
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ефективність використання інформаційних технологій у навчальному 

процесі; вільно володіти програмними засобами загального та спеціального 

призначення; застосовувати програмні продукти навчального призначення; 

вільно працювати у мережі Internet; працювати в інформаційно-освітньому 

середовищі УДПУ (http://dls.udpu.org.ua); працювати із сайтом системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години/3 кредити 

ECTS. 

 

5. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль І. 

Тема 1. Інформаційні технології навчання як дисципліна 

Тема 2. Знайомство з Інформаційно-освітнім середовищем 

(http://dls.udpu.org.ua) 

Тема 3. Базова конфігурація персонального комп’ютера 

Тема 4. Робота з операційною системою Windows 7 

Тема 5. Робота з текстовим редактором Microsoft Word 2010 

Тема 6. Робота з табличним процесор Microsoft Excel 2010 

Тема 7. Створення презентацій у Microsoft PowerPoint 2010 

Тема 8. Робота в мережі Інтернет та сайтом системи неперервної освіти 

вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua) 

Модуль ІІ. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) передбачає 

розробку навчального проекту з будь-якої теми предметів початкової школи 

за програмою Intel® Навчання для майбутнього. 

 

 

6. Рекомендована література 

1. Intel® Навчання для майбутнього. – К. : Видавнича група BHV, 

2006. − 416 с. 

http://dls.udpu.org.ua/
http://sno.udpu.org.ua/
http://dls.udpu.org.ua/
http://sno.udpu.org.ua/
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2. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби 

навчання: навч. посіб. / О. П. Буйницька – К. : Центр учбової літератури, 

2012. – 240 с. 

3. Муковіз О. П. Формування вмінь самостійної пізнавальної 

діяльності у студентів педагогічних ВНЗ засобами інформаційних технологій 

/ О. П. Муковіз. − Умань: П П Жовтий, 2010. – 182 с. 

4. Обчислювальна технiка − iнформатика − iнформацiйнi технологiї. 

Родовiд [Електронний ресурс]. − Режим доступу: 

http://ukrainiancomputing.org/Early_u.html – Заголовок з екрана. 

5. Ткачук Г. В. Нові інформаційні технології навчання: методичний 

посібник / Г. В. Ткачук. – Умань : Візаві, 2012. – 108 с. 

 

7. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен 

 

8. Засоби діагностики успішності навчання - тестування на 

лабораторно-практичних заняттях за тему; оцінка за ІНДЗ. 
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Додаток Б. 1 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

Тема 1. Дистанційне навчання в сучасному освітньому просторі 

 

1. Як називається комплекс освітніх послуг, який надається населенню за 

допомогою спеціального інформаційного освітнього середовища, що базується на засобах 

обміну начальною інформацією на відстані? 

a) дистанційне навчання; 

b) дистанційна освіта; 

c) заочна освіта; 

d) неперервна освіта. 

 

2. Як називається індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій? 

a) дистанційне навчання; 

b) дистанційна освіта; 

c) заочна освіта; 

d) неперервна освіта. 

 

3. Для якої системи освіти характерні такі риси: гнучкість, модульність, 

паралельність, велика аудиторія, економічність, технологічність, соціальна рівність, 

інтернаціональність, нова роль викладача, позитивний вплив на студента (учня, слухача) 

та якість? 

a) дистанційного навчання; 

b) дистанційної освіти; 

c) заочної освіти; 

d) неперервної освіти. 

 

4. Як називається сукупність шляхів, засобів, способів і форм придбання, 

поглиблення і розширення загальної освіти, соціальної зрілості і професійної 

компетентності, виховання естетичного відношення до дійсності, збагачення культури... 

людей в мережі державно-громадських навчальних закладів і в процесі самоосвіти? 

a) дистанційне навчання; 

b) дистанційна освіта; 

c) заочна освіта; 

d) неперервна освіта. 

 

5. Як називається відкрита розгалужена система дидактичних та інформаційно-

комунікаційних технологій, яка створена за рахунок поєднання потрібних форм, методів і 

засобів навчання з метою отримання найвищої якості результатів навчання та 

використовується для розроблення дистанційних курсів, організації навчального процесу? 

a) технології дистанційного навчання; 

b) технології дистанційної освіти; 

c) технології заочної освіти; 

d) технології неперервної освіти. 
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6. Як називається режим дистанційного навчання при якому відбувається взаємодія 

між суб’єктами дистанційного навчання із затримкою у часі, застосовуючи при цьому 

електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо? 

a) асинхронний; 

b) індивідуальний; 

c) особистісно орієнтований; 

d) синхронний. 

7. Як називається режим дистанційного навчання при якому відбувається взаємодія 

між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають 

у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі 

тощо)? 

a) асинхронний; 

b) індивідуальний; 

c) особистісно орієнтований; 

d) синхронний. 

 

8. Як називається навчання, при якому переважає односторонній зв’язок і воно 

схоже на самонавчання? 

a) кореспондентське; 

b) кейс; 

c) трансляційне; 

d) заочне. 

 

9. Як називається навчання, при якому переважає двосторонній зв’язок (навчання 

по телефону, інтерактивні відео, радіо- і телетрансляції, мультимедіа, комп’ютерні 

програми, електронна пошта, факс)? 

a) кореспондентське; 

b) кейс; 

c) трансляційне; 

d) заочне. 

 

10. Як називається навчання, при якому переважає багатосторонній зв’язок між 

студентом, викладачем, освітнім закладом і навчальними матеріалами із використанням 

Інтернет (форуми, електронні бесіди (chats) та ін.)? 

a) кореспондентське; 

b) кейс; 

c) трансляційне; 

d) заочне. 
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Додаток Б. 2 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

Тема 2. Організація та здійснення дистанційного навчання у ВНЗ 

 

1. У якому із запропонованих варіантів правильно визначена структура 

дистанційного курсу за специфікаціями IMS? 

a) навчальний блок; 

b) контролюючий блок; 

c) блок засобів спілкування; 

d) блок додаткових матеріалів; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

2. Як називається середовище ВНЗ у якому здійснюється системно організована 

сукупність засобів передавання інформації, принципи взаємодії учасників навчального 

процесу, дидактичне, організаційне та методичне забезпечення? 

a) інформаційно-освітнє; 

b) інформаційно-освітнє середовище на базі інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

c) інтерактивне; 

d) веб-середовище дистанційного навчання. 

 

3. У якому із запропонованих варіантів правильно визначені функції інформаційно-

освітнього середовища? 

a) інформаційна; 

b) освітня; 

c) організаційна; 

d) відсутні усі запропоновані варіанти; 

e) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

4. Як називають викладача (наставника) дистанційної форми навчання, який надає 

навчально-методичну та практичну підтримку, консультації студентам з відповідної 

навчальної дисципліни з метою більш глибокої індивідуалізації навчального процесу? 

a) тьютор; 

b) організатор дистанційного навчання; 

c) модератор дистанційного навчання; 

d) адміністратор дистанційного навчання. 

 

5. Як називають працівника, який забезпечує організацію навчального процесу 

(розклад, взаємодію зі слухачами і викладачами тощо) з використанням інформаційних 

технологій? 

a) тьютор; 

b) організатор дистанційного навчання; 

c) модератор дистанційного навчання; 

d) адміністратор дистанційного навчання. 
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6. Як називають працівника, який адмініструє спеціальне програмне забезпечення, 

за допомогою якого здійснюється управління дистанційним навчальним процесом? 

a) тьютор; 

b) організатор дистанційного навчання; 

c) модератор дистанційного навчання; 

d) адміністратор дистанційного навчання. 

 

7. У якому із запропонованих варіантів правильно визначені умови реалізації 

дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи? 

a) дидактичні; 

b) психолого-педагогічні; 

c) організаційно-педагогічні; 

d) відсутні усі запропоновані варіанти; 

e) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

8. У якому із запропонованих варіантів відображено світову модель організації 

дистанційного навчання? 

a) навчання за типом екстернату; 

b) навчання, що ґрунтується на співробітництві кількох навчальних закладів; 

c) навчання у спеціалізованих освітніх закладах; 

d) неформальне, інтегроване навчання на основі мультимедійних програм; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

9. У якому із запропонованих варіантів відображено інформаційно-освітнє 

середовище Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини? 

a) система дистанційного навчання (http://dls.udpu.org.ua); 

b) електронний архів навчально-методичних матеріалів (http://dspace.udpu.org.ua); 

c) відсутні усі запропоновані варіанти; 

d) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

10. Як називається середовище ВНЗ у якому системно організована сукупність 

засобів передавання даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-

програмного, організаційного та методичного забезпечення, що орієнтоване на 

задоволення потреб користувачів? 

a) інформаційно-освітнє; 

b) інтерактивне; 

c) інформаційно-освітнє середовище на базі інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

d) веб-середовище дистанційного навчання. 
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Додаток Б. 3 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

Тема 3. Основні компетенції вчителя початкової школи у процесі дистанційного 

навчання 

 

1. У якому із запропонованих варіантів визначені завдання інформатизації освіти? 

a) формування інформаційної культури людини; 

b) забезпечення розвитку особистісних якостей людини, розкриття її творчого 

потенціалу; 

c) підвищення ефективності навчально-виховного процесу на підставі 

запровадження інформаційних технологій навчання, надання діяльності творчого, 

дослідницького характеру; 

d) інтенсифікація методичної роботи та наукових досліджень; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

2. У якому із запропонованих варіантів визначені критерії готовності вчителя 

початкової школи до використання інформаційних технологій навчання (ІТН) (за 

О. В. Суховірським)? 

a) рівень навичок кваліфікованого користувача комп’ютерної техніки; 

b) рівень знань особливостей використання комп’ютерної техніки в початковій 

школі; 

c) рівень умінь використовувати комп’ютерну техніку на уроці в початковій 

школі, здійснювати пошук інформації, отримувати нові знання та здійснювати самоосвіту 

засобами ITH, створювати власні дидактичні матеріали засобами ITH, діагностувати 

рівень навчальних досягнень учнів засобами ITH, здійснювати організаційну діяльність та 

планування засобами ITH, використовувати ITH для наукової діяльності та під час 

підготовки дипломної роботи; 

d) відсутні усі запропоновані варіанти; 

e) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

3. У якому із запропонованих варіантів визначені основні компоненти 

комп’ютерної грамотності вчителя початкової школи? 

a) знання теоретичних засад і розуміння принципів дії комп’ютерної техніки; 

b) сформованість операційних навичок та вмінь кодувати, вводити й обробляти 

дані; 

c) володіння мовами програмування; 

d) відсутні усі запропоновані варіанти; 

e) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

4. У якому із запропонованих варіантів визначені основні компоненти 

інформаційної культури вчителя початкової школи? 

a) поняття інформатики як компонент інформаційної культури; 

b) методи пізнання; 

c) уміння використовувати інформаційні технології; 

d) відсутні усі запропоновані варіанти; 

e) наявні усі запропоновані варіанти. 
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5. Як називають здатність (уміння) діяти на основі одержаних знань? 

a) компетенція; 

b) знання; 

c) уміння; 

d) компетентність. 

 

6. Як називають особистісну якість, необхідну для виконання певних функцій, 

розв’язання певних задач саме в певній галузі? 

e) компетенція; 

f) знання; 

a) уміння; 

b) компетентність. 

 

7. У якому із запропонованих варіантів визначені базові компетенції вчителя 

початкової школи здатного навчатися дистанційно (виділені Радою Європи)? 

a) політичні та соціальні компетенції; 

b) компетенції, що стосуються життя в полікультурному суспільстві; 

c) компетенції, що визначають володіння усним і письмовим спілкуванням; 

d) компетенції, що пов’язані із зростанням інформатизації суспільства; 

e) компетенції, що реалізують здатність і бажання вчитися все життя; 

f) відсутні усі запропоновані варіанти; 

g) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

8. Які компетенції формують компетентність учителя початкової школи, що 

навчається дистанційно? 

a) загальнокультурні; 

b) психолого-педагогічні; 

c) інформаційні; 

d) відсутні усі запропоновані варіанти; 

e) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

9. Як називають здатність використовувати електронно-процесорну техніку з 

метою зберігання, обробки й використання інформації? 

a) комп’ютерна грамотність; 

b) інформаційна культура; 

c) інтерактивна грамотність; 

d) дистанційна взаємодія. 

 

10. Що визначають під розумінням поняття інформатики як компоненту 

інформаційної культури. Методи пізнання. Уміння використовувати інформаційні 

технології? 

a) комп’ютерну грамотність; 

b) інформаційну культура; 

c) інтерактивну грамотність; 

d) дистанційну взаємодія.  
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Додаток Б. 4 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

Тема 4. Дидактичні основи організації дистанційного навчання у початковій освіті 

 

1. У якому із запропонованих варіантів відображено принципи організації 

дистанційного навчання? 

a) креативності характеру пізнавальної діяльності; 

b) індивідуальної навчальної траєкторії; 

c) віртуалізації навчання; 

d) ідентифікації; 

e) інтерактивності; 

f) відсутні усі запропоновані варіанти; 

g) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

2. Як називається принцип організації дистанційного навчання при якому 

інформаційні технології забезпечують можливість контролю викладачем навчального 

процесу, вносити зміни в навчальний курс, робити не тільки доступним контакт викладача 

та студента, а і забезпечувати можливість контактів студентів між собою? 

a) ідентифікації; 

b) інтерактивності; 

c) початкових знань; 

d) педагогічна доцільність застосування засобів інформаційних технологій. 

 

3. Як називається спільна діяльність викладача й студента, спрямована на 

індивідуальну самореалізацію студента та розвиток його особистісних якостей у ході 

засвоєння певної дисципліни? 

a) особистісно орієнтоване навчання; 

b) індивідуальне навчання; 

c) інтерактивне навчання; 

d) розвивальне навчання. 

 

4. Як називається розвиток фізичних, пізнавальних, моральних та інших здібностей 

студентів на основі їхніх індивідуальних можливостей? 

a) особистісно орієнтоване навчання; 

b) індивідуальне навчання; 

c) інтерактивне навчання; 

d) розвивальне навчання. 

 

5. Як називається ресурс для миттєвого обміну текстовими повідомленнями в 

онлайн-режимі між викладачем та студентами? 

a) чат; 

b) форум; 

c) електронна пошта; 

d) вебінар. 
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6. Як називається ресурс для організації спілкування між викладачем та студентами 

в асинхронному режимі, його учасники можуть через надсилання повідомлень 

обговорювати певні теми, читати та відповідати на повідомлення інших учасників? 

a) чат; 

b) електронна пошта; 

c) форум; 

d) вебінар. 

 

7. Як називається ресурс для організації семінарів з використанням технології 

відео-конференції? 

a) чат; 

b) форум; 

c) електронна пошта; 

d) вебінар. 

 

8. Як називається взаємодія у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи з навчальними ресурсами при мінімальній участі викладача? 

a) самонавчання; 

b) індивідуалізоване навчання; 

c) фронтальне навчання; 

d) навчання “групи групою”. 

 

9. Як називається взаємодія вчителя початкової школи у системі неперервної освіти 

із викладачем чи з іншим учителем? 

a) самонавчання; 

b) індивідуалізоване навчання; 

c) фронтальне навчання; 

d) навчання “групи групою”. 

 

10. Як називається активна взаємодія між усіма учасниками навчального процесу 

(викладачі, студенти та вчителі початкової школи) в системі неперервної освіти? 

a) самонавчання; 

b) індивідуалізоване навчання; 

c) фронтальне навчання; 

d) навчання “групи групою”. 
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Додаток Б. 5 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

Тема 5. Інформаційно-освітнє середовище УДПУ (http://dls.udpu.org.ua) 

 

1. У якому із запропонованих варіантів наявний параметр для системи 

дистанційного навчання Moodle? 

a) успішне використання в освітніх установах; 

b) інтеграція з інформаційним середовищем користувача; 

c) відкритий системний код; 

d) наявність інструментів для створення курсів; 

e) модульна структура; 

f) web-орієнтована структура; 

g) сервісна підтримка; 

h) враховані методологічні та педагогічні особливості; 

i) передбачено використання різних типів шрифтів, рисунків, анімацій, 

відеотрансляції тощо; 

j) наявність форуму; 

k) відсутні усі параметри; 

l) наявні усі параметри. 

 

2. Надрукуйте веб-адресу Інформаційно-освітнього середовища УДПУ. 

http://dls.udpu.org.ua 

 

3. У якому із запропонованих варіантів можна змінити інформацію про 

користувача Інформаційно-освітнього середовища УДПУ? 

a) Адміністрування → Мій профіль → Редагувати інформацію; 

b) Адміністрування → Керування курсом; 

c) Навігація → Мій профіль → Переглянути профіль; 

d) Навігація → Мої курси. 

 

4. У якому блоці Інформаційно-освітнього середовища УДПУ наявні такі елементи: 

Керування курсом, Журнал оцінок, Мій профіль? 

a) Адміністрування; 

b) Навігація; 

c) Останні новини; 

d) Майбутні події; 

e) Пошук на форумах; 

f) Останні дії. 

 

5. У якому блоці Інформаційно-освітнього середовища УДПУ наявні такі елементи: 

Головна сторінка, Мій профіль, Поточний курс, Мої курси та ін.? 

a) Адміністрування; 

b) Навігація; 

c) Останні новини; 

d) Майбутні події; 

e) Пошук на форумах; 

f) Останні дії. 
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6. У якому виді діяльності дистанційного курсу Інформаційно-освітнього 

середовища УДПУ можна синхронно спілкуватися з користувачами? 

a) Форум; 

b) Чат; 

c) Глосарій; 

d) Завдання; 

e) Тема; 

f) Семінар. 

 

7. У якому блоці Інформаційно-освітнього середовища УДПУ можна 

завантажувати ресурси? 

a) Адміністрування; 

b) Мої особисті файли; 

c) Мої останні відзнаки; 

d) Навігація; 

e) Календар; 

f) Останні дії. 

 

8. Які дії потрібно виконати у дистанційному курсі Інформаційно-освітнього 

середовища УДПУ, щоб здати практичну роботу? 

Укажіть порядок слідування всіх 4 варіантів відповідей: 

a) у темі, що вивчається оберіть “Практична робота”; 

b) натисніть кнопку “Здати роботу”; 

c) надрукуйте відповіді на питання при необхідності завантажити файл; 

d) натисніть кнопку “Зберегти зміни”. 

 

9. Які дії потрібно виконати у дистанційному курсі Інформаційно-освітнього 

середовища УДПУ, щоб скласти тестування по темі? 

Укажіть порядок слідування всіх 6 варіантів відповідей: 

a) натисніть кнопку “Тестування”; 

b) натисніть кнопку “Почати тестування”; 

c) у вікні підтвердження натисніть “Почати спробу”; 

d) відзначити правильні відповіді до питання; 

e) натисніть кнопку “Далі”; 

f) натисніть кнопку “Відправити все та завершити”. 

 

10. Які дії потрібно виконати у дистанційному курсі Інформаційно-освітнього 

середовища УДПУ, щоб опрацювати і здати тему? 

Укажіть порядок слідування всіх 6 варіантів відповідей: 

a) відкрити блок “Тема”; 

b) ознайомитися з теоретичним матеріалом (текст, лекція); 

c) дати відповіді на питання контролю та самоконтролю по темі; 

d) виконати практичну або лабораторну роботу; 

e) завантажити матеріал виконаної роботи на перевірку викладачеві; 

f) пройти тематичний контроль (тестування). 
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Додаток Б. 6 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

Тема 6. Організація дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи 
 

1. Який із запропонованих контентів використано при розробці сайту системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua/)? 

a) PHP-Fusion; 

b) Moodle; 

c) OneDrive; 

d) Padlet; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 
 

2. Як називається програмний комплекс для організації дистанційного навчання у 

глобальній мережі? 

a) PHP-Fusion; 

b) Moodle; 

c) OneDrive; 

d) Padlet; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 
 

3. Який із запропонованих контентів використано при організації науково-

методичної роботи на сайті системи неперервної освіти вчителів початкової школи 

(http://sno.udpu.org.ua/blog/)? 

a) PHP-Fusion; 

b) Moodle; 

c) OneDrive; 

d) Padlet; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 
 

4. Як називається програмний сервіс для розміщення на онлайн стіні будь-яких 

ресурсів? 

a) PHP-Fusion; 

b) Moodle; 

c) OneDrive; 

d) Padlet; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 
 

5. Який із запропонованих контентів використано при організації дистанційного 

навчання на сайті системи неперервної освіти вчителів початкової школи 

(http://dls.udpu.org.ua)? 

a) PHP-Fusion; 

b) Moodle; 

c) OneDrive; 

d) Padlet; 

http://sno.udpu.org.ua/
https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
http://sno.udpu.org.ua/blog/
https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
http://dls.udpu.org.ua/
https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
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e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

6. Який із запропонованих сервісів можна використати при створені персонального 

“хмарного” середовища? 

a) PHP-Fusion; 

b) Moodle; 

c) OneDrive; 

d) Padlet; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

7. Які із запропонованих веб-сторінок функціонують на сайті системи неперервної 

освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua/)? 

a) Головна; 

b) Дистанційне навчання; 

c) Науково-методична робота; 

d) Бібліотека; 

e) Науково-методичні журнали; 

f) Нормативні документи; 

g) Педагогічні програмні засоби; 

h) Календар; 

i) Повідомлення. 

 

8. Який із запропонованих контентів не використано при розробці сайту системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua/)? 

a) PHP-Fusion; 

b) Moodle; 

c) Padlet; 

d) WebCT; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

9. Який із запропонованих сервісів не можна використати при створені 

персонального “хмарного” середовища? 

a) Moodle; 

b) GoogleDrive; 

c) OneDrive; 

d) відсутні усі запропоновані варіанти; 

e) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

10. Як називається програмний сервіс у якому можна зберігати файли в Інтернеті, 

отримувати до них доступ із будь-якого комп’ютера, відкривати й редагувати офісні 

документи, надавати спільний доступ до файлів іншим користувачам та працювати разом 

із ними? 

a) PHP-Fusion; 

b) Moodle; 

c) OneDrive; 

d) Padlet; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 

  

https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
http://sno.udpu.org.ua/
http://sno.udpu.org.ua/
https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
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Додаток Б. 7 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 
 

1. Як називається комплекс освітніх послуг, який надається населенню за 

допомогою спеціального інформаційного освітнього середовища, що базується на засобах 

обміну начальною інформацією на відстані? 

a) дистанційне навчання; 

b) дистанційна освіта; 

c) заочна освіта; 

d) неперервна освіта. 

 

2. Як називається індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій? 

a) дистанційне навчання; 

b) дистанційна освіта; 

c) заочна освіта; 

d) неперервна освіта. 

 

3. Для якої системи освіти характерні такі риси: гнучкість, модульність, 

паралельність, велика аудиторія, економічність, технологічність, соціальна рівність, 

інтернаціональність, нова роль викладача, позитивний вплив на студента (учня, слухача) 

та якість? 

a) дистанційного навчання; 

b) дистанційної освіти; 

c) заочної освіти; 

d) неперервної освіти. 

 

4. Як називають викладача (наставника) дистанційної форми навчання, який надає 

навчально-методичну та практичну підтримку, консультації студентам з відповідної 

навчальної дисципліни з метою більш глибокої індивідуалізації навчального процесу? 

a) тьютор; 

b) організатор дистанційного навчання; 

c) модератор дистанційного навчання; 

d) адміністратор дистанційного навчання. 

 

5. Як називають працівника, який забезпечує організацію навчального процесу 

(розклад, взаємодію зі слухачами і викладачами тощо) з використанням інформаційних 

технологій? 

a) тьютор; 

b) організатор дистанційного навчання; 

c) модератор дистанційного навчання; 

d) адміністратор дистанційного навчання. 
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6. Як називають працівника, який адмініструє спеціальне програмне забезпечення, 

за допомогою якого здійснюється управління дистанційним навчальним процесом? 

a) тьютор; 

b) організатор дистанційного навчання; 

c) модератор дистанційного навчання; 

d) адміністратор дистанційного навчання. 

 

7. Як називають здатність використовувати електронно-процесорну техніку з 

метою зберігання, обробки й використання інформації? 

a) комп’ютерна грамотність; 

b) інформаційна культура; 

c) інтерактивна грамотність; 

d) дистанційна взаємодія. 

 

8. Як називається ресурс для миттєвого обміну текстовими повідомленнями в 

онлайн-режимі між викладачем та студентами? 

a) чат; 

b) форум; 

c) електронна пошта; 

d) вебінар. 

 

9. Як називається ресурс для організації спілкування між викладачем та студентами 

в асинхронному режимі, його учасники можуть через надсилання повідомлень 

обговорювати певні теми, читати та відповідати на повідомлення інших учасників? 

a) чат; 

b) електронна пошта; 

c) форум; 

d) вебінар. 

 

10. Як називається ресурс для організації семінарів з використанням технології 

відео-конференції? 

a) чат; 

b) форум; 

c) електронна пошта; 

d) вебінар. 

 

11. Як називається взаємодія у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи з навчальними ресурсами при мінімальній участі викладача? 

a) самонавчання; 

b) індивідуалізоване навчання; 

c) фронтальне навчання; 

d) навчання “групи групою”. 
 

12. Як називається взаємодія вчителя початкової школи у системі неперервної 

освіти із викладачем чи з іншим учителем? 

a) самонавчання; 

b) індивідуалізоване навчання; 

c) фронтальне навчання; 

d) навчання “групи групою”. 
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13. Як називається активна взаємодія між усіма учасниками навчального процесу 

(викладачі, студенти та вчителі початкової школи) в системі неперервної освіти? 

a) самонавчання; 

b) індивідуалізоване навчання; 

c) фронтальне навчання; 

d) навчання “групи групою”. 

 

14. Який із запропонованих сервісів можна використати при створені 

персонального “хмарного” середовища? 

a) Moodle; 

b) PhpBB; 

c) SkyDrive. 

d) відсутні усі запропоновані варіанти; 

e) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

15. Як називається програмний сервіс для розміщення на онлайн стіні будь-яких 

ресурсів? 

a) WordPress; 

b) Moodle; 

c) PhpBB; 

d) SkyDrive; 

e) Padlet. 
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Додаток В 

Перелік дистанційних курсів, за якими навчалися вчителі 

початкової школи (http://dls.udpu.org.ua/) 

 

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта 

№ 

п/п 
Назва дистанційного курсу Кафедра Викладач-тьютор 

1.  
Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 
практичного мовознавства Кучеренко І. А. 

2.  Історія України історії України Скус О. В. 

3.  Політологія суспільних дисциплін Лисенко Л. Г. 

4.  Іноземна мова іноземних мов Безлюдна В. В. 

5.  
Сучасні інформаційні 

технології навчання 

теорії початкового 

навчання 

Муковіз О. П., 

Щербак О. В. 

6.  
Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці 

техніко-технологічних 

дисциплін, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

Авраменко О. Б., 

Нагайчук О. В. 

7.  

Анатомія і фізіологія дітей з 

основами генетики та основи 

валеології 

медико-біологічних основ 

фізичної культури 

Соколенко Л. С., 

Корінчак Л. М. 

8.  Математика 
теорії початкового 

навчання 
Коберник Г. І. 

9.  Основи природознавства 
теорії початкового 

навчання 
Голуб В. М. 

10.  
Сучасна українська мова з 

практикумом 
практичного мовознавства Мамчур Л. І. 

11.  
Сучасна російська мова з 

практикумом 

світової літератури та 

слов’янських мов 
Ріднева Л. Ю. 

12.  Загальна психологія психології 
Якимчук Б. А., 

Якимчук І. П. 

13.  
Вікова та педагогічна 

психологія 
психології 

Вахоцька І. О., 

Перепелюк Т. Д. 

14.  Педагогіка 
педагогіки та освітнього 

менеджменту 
Безлюдна Н. В. 

15.  Історія педагогіки 
педагогіки та освітнього 

менеджменту 
Пащенко Д. І. 

16.  Вступ до спеціальності 
виховних технологій та 

педагогічної творчості 
Макарчук В. В. 

17.  
Основи педагогічних 

досліджень 

педагогіки та освітнього 

менеджменту 
Радченко І. А. 

18.  
Педагогічні технології в 

початковій школі 

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Комар О. А. 

19.  Дитяча література 

української літератури 

українознавства та методик 

їх навчання 

Новаківська Л. В. 

20.  
Методика навчання української 

мови 

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Торчинська Т. А. 
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21.  
Методика навчання 

літературного читання 

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Роєнко Л. М. 

22.  
Методика навчання освітньої 

галузі «Математика» 

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Шевчук І. В. 

Спеціальність 7.01010201 Початкова освіта 

1.  
Технологія вивчення галузі 

«Суспільствознавство»  

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Кравчук О. В. 

2.  
Теорія та технологія вивчення 

галузі «Мова та література»  

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Роєнко Л. М., 

Торчинська Т. А. 

3.  
Теорія та технологія вивчення 

галузі «Математика» 

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Комар О. А., 

Шевчук І. В. 

4.  
Методика роботи вчителя в 

малокомплектній школі 

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Торчинська Т. А. 

5.  Інноваційні технології навчання 

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Комар О. А. 

6.  

Управління навчально-

виховним процесом у 

початковій школі  

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Кравчук О. В. 

7.  Порівняльна педагогіка 
корекційної педагогіки і 

психології 
Білан В. А. 

8.  
Інклюзивна педагогіка 

початкової школи 

корекційної педагогіки і 

психології 
Демченко І. І. 

9.  
Основи дистанційного 

навчання в початковій освіті 

теорії початкового 

навчання 
Муковіз О. П. 

Спеціальність 8.01010201 Початкова освіта 

1.  Філософія та соціологія освіти суспільних дисциплін Карасевич А. О. 

2.  Академічна риторика 

української літератури 

українознавства та методик 

їх навчання 

Сивачук Н. П. 

3.  
Цивільний захист та охорона 

праці в галузі 

техніко-технологічних 

дисциплін, охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

Авраменко О. Б., 

Мельник О. В. 

4.  Ділова іноземна мова іноземних мов Заболотна О. А. 

5.  
Викладання фахових методик у 

вищій педагогічній школі 

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Комар О. А., 

Кравчук О. В., 

Роєнко Л. М. 

6.  Методика навчання педагогіки  
педагогіки та освітнього 

менеджменту 
Коберник О. М. 

7.  Педагогіки вищої школи 
педагогіки та освітнього 

менеджменту 
Коберник О. М. 

8.  

Інноваційні технології навчання 

та виховання у початковій 

школі 

фахових методик та 

інноваційних технологій в 

початковій школі 

Комар О. А. 
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9.  Психологія вищої школи психології 
Сафін О. Д., 

Шулдик Г. О. 

10.  
Актуальні проблеми теорії 

виховання 

педагогіки та освітнього 

менеджменту 
Бойченко В. В. 

11.  Основи мовної комунікації  практичного мовознавства Мамчур Л. І. 

12.  Культура мовлення практичного мовознавства Цимбал Н. А. 

13.  
Сучасні проблеми 

психологічної теорії і практики 
психології 

Сафін О. Д., 

Ольховецький С. М. 

14.  
Теорія і практика наукових 

педагогічних досліджень 

педагогіки та освітнього 

менеджменту 
Радченко І. А. 

15.  
Педагогічна майстерність 

викладача вищої школи 

виховних технологій та 

педагогічної творчості 
Макарчук В. В. 

16.  
Основи дистанційного 

навчання в початковій освіті 

теорії початкового 

навчання 
Муковіз О. П. 

Тематика навчальних занять курсів підвищення кваліфікації вчителі початкової 

школи за дистанційною формою навчання 

№ 

п/п 
Назва розділів та тем Викладач-тьютор 

І. Соціально-гуманітарний 

1.  Проблеми атестації педагогічних працівників 

Башинський Г. І. 

2.  
Світові тенденції інноваційного розвитку післядипломної 

педагогічної освіти 

3.  
Інноваційні технології навчання в закладах післядипломної 

освіти. 

4.  
Наукові основи та технології управління виховним процесом у 

закладах освіти 

5.  
Правове забезпечення трудових відносин  у навчальних 

закладах 

6.  Методологічні основи управління освітніми системами 

7.  
Громадянськість педагога як чинник формування ключової 

громадянської компетентності учнів 

8.  
Організація взаємодії профспілкового комітету та адміністрації 

в навчальному закладі 

9.  
Педагогічний супровід формування в учнів навичок безпечної 

поведінки в надзвичайних ситуаціях 

10.  Соціальна захищеність педагога: проблеми та інновації 

ІІ. Професійний. Інваріантна частина 

11.  Педагогічна інноватика Колос К. Р. 

12.  Сучасна педагогічна психологія Кльоц Л. А. 

13.  
Інформаційні та телекомунікаційні технології в навчальному 

процесі 

Колос К. Р., 

Грабовський П. П., 

Адамович І. В. 

ІІІ. Методичний 

14.  Сучасна методика викладання 

Трохименко Т. О., 

Бовсунівська Г. Г., 

Коврігіна Л. М., 

Шевченко В. С. 

15.  Основи дистанційного навчання в початковій освіті Муковіз О. П. 
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Додаток Д. 1 

 
Укладач Центральний інститутт післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет 

менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України 

(http://www.kdoumokhmara.net) 
 

ВТДН ВНЗ III-IV (Умань). Вхідний (вихідний) педагогічний контроль. 
Виберіть варіант правильної відповіді. Наприкінці натисніть клавішу “Відправити” (у 

нижній частині анкети). У сусідньому вікні браузера має з’явитися повідомлення: 

“Дякуємо. Вашу відповідь записано”. 

 

1. Дайте найбільш правильне визначення поняттю “Відкрита освіта” з точки зору її 

організації. 

1) система, яка забезпечує загальнонаціональний доступ до освітніх ресурсів шляхом 

широкого використання інформаційних освітніх технологій та дистанційного навчання; 

2) система, яка забезпечує вільний доступ до джерел навчальної інформації; 

3) система, яка складається з мережі відкритих навчальних закладів.  

 

2. Що розуміють під поняттям “Кредитно-модульна система”? 

1) форму навчання; 

2) систему дистанційного навчання; 

3) систему організації навчального процесу. 

 

3. У якому вищому навчальному закладі вперше в світі на практиці реалізовані 

основні принципи відкритої освіти? 

1) національний університет дистанційної освіти (Іспанія); 

2) китайський телеуніверситет (Китай); 

3) британський відкритий університет (Великобританія). 

 

4. Про дистанційне навчання можна говорити, що це: 

1) методика; 

2) форма навчання; 

3) форма навчання та педагогічна технологія.  

 

5. При впровадженні очно-дистанційної форми навчання вам необхідно обрати метод 

педагогічного контролю. Який із запропонованих методів буде найбільш 

ефективним? 

1) комп’ютерне тестування; 

2) співбесіда в режимі On-line; 

3) домашня контрольна робота. 

 

6. Для автоматизованого пошуку інформації в Internet за запитами користувача 

необхідно скористатись 

1) гіпертекстовим посиланням; 

2) пошуковим каталогом; 

3) пошуковою системою.  

 

7. Серед поданого переліку визначте функції, що притаманні інформаційно-

освітньому середовищу навчального закладу? 

1) організаційна; 

2) інформаційна; 

3) регулятивна.  
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8. Для забезпечення ефективного функціонування навчального закладу необхідно 

розробити модель інформаційно-освітнього середовища. Оберіть потрібні Вам блоки. 

1) контрольний; 

2) методичний; 

3) інформаційний.  

 

9. Хто визначає перелік спеціальностей та навчальних дисциплін, за якими 

допускається підготовка за дистанційною формою навчання? 

1) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації; 

2) Міністерство освіти і науки; 

3) обласне управління освіти і науки.  

 

10. Слухачі навчаються за очно-дистанційною формою навчання. Який з 

перелічених етапів підвищення кваліфікації передбачає для них переважно 

самостійну роботу? 

1) організаційно-настановний; 

2) дистанційний; 

3) міжкурсовий.  

 

11. Чи повинна структура дистанційного курсу (модулю) містити контрольно-

моніторинговий блок? 

1) обов’язково; 

2) не обов’язково; 

3) не має значення.  

 

12. Вкажіть який з перелічених матеріалів не повинен обов’язково міститись в 

дистанційному курсі (модулі). 

1) загальні відомості про курс (модуль); 

2) довідникові матеріали; 

3) перелік аналогічних курсів (модулів).  

 

13. Самостійність як поняття визначає себе як 

1) здатність працювати самостійно; 

2) навички та уміння самостійної роботи, які формуються в процесі освіти та самоосвіти; 

3) самостійно організувати та реалізувати свою діяльність відповідно з цілями, 

завданнями та мотивами без зовнішнього впливу.  

 

14. Вкажіть два види моніторингу якості освіти при очно-дистанційному навчанні. 

1) внутрішній; 

2) модульний; 

3) зовнішній.  

 

15. Які сервіси із нижченаведених Ви можете використати для збереження 

відеоматеріалів? 

1) YouTube; 

2) SlideShare; 

3) Twitter.  
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16. Яку з наведених програм використовують для створення та редагування відео 

сюжетів? 

1) CamtasioStudio; 

2) PowerPoint; 

3) Publisher.  

 

17. Використання технології вебінару не дає змогу іншим учасникам заходу, крім 

доповідача, висловити свою думку. 

1) так; 

2) ні.  

 

18. Яка з категорій відеозв’язку найбільш зручна для використання в освітньому 

процесі? 

1) індивідуальні системи; 

2) групові системи; 

3) адміністративні системи.  

 

19. Поєднання кольорів при створенні презентації не таке важливе, як зміст 

викладеного матеріалу. 

1) так; 

2) ні.  

 

20. Якою є оптимальна тривалість вебінару? 

1) 45 хв – 1 год.; 

2) 2-3 год.; 

3) 15-30 хв.  

 

21. Дайте визначення поняттю “потокове відео”. 

1) передача інформації за допомогою візуальних образів посередництвом відеозапису; 

2) технологія відеоконференції, що включає обмін текстовими повідомленнями в 

реальному часі (on-line), які миттєво відображаються у діалогових вікнах чату у всіх 

учасників; 

3) технологія стискування та буферизації даних, які дозволяють передавати відео в 

реальному часі через Інтернет.  

 

22. Які додаткові можливості надають подкастинги для освітнього процесу? 

1) відновлення пропусків у навчальному матеріалі; 

2) додаткові ресурси для навчання; 

3) заміна викладача; 

4) повноцінна заміна підручника. 

 

23. Назвіть термін за визначенням: “викривлена проекція об’єктивної реальності, 

організована візуальними образами, звуками та відчуттями, що сприймаються 

людиною”. 
1) знакова інформація; 

2) аналогова інформація; 

3) відеоінформація.  

 

24. SaaS (Software as a Service) ‒ “програмне забезпечення як сервіс”, ‒ один з 

основних видів хмарних сервісів. 

1) так; 

2) ні.  
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25. На якому фізичному носії може бути розташовано хмаро орієнтований 

електронний освітній ресурс? 

1) DVD-носій; 

2) персональний ноутбук викладача; 

3) система серверів, які об’єднано в мережу.  

 

26. Укажіть переваги дистанційного навчання. 

1) урахування та розвиток здібностей слухачів;  

2) трансцендентність; 

3) розвиток здатності до співпраці; 

4) мотивація участі.  

 

27. Назвіть психологічні проблеми дистанційного навчання. 

1) ускладнена емоційність та утруднення у здійсненні невербальної комунікації; 

2) недостатній рівень ІКТ-компетентності значної кількості викладачів і слухачів; 

3) загроза автентичної самопрезентації особистості; 

4) недостатнє забезпечення слухачів сучасними засобами дистанційного навчання.  

 

28. Укажіть психологічні принципи дистанційного навчання. 

1) психологічного щеплення; 

2) особистісна орієнтованість навчальної взаємодії; 

3) рефлексивність.  

 

29. Які особистісні риси відіграють важливу роль у розвитку професійного стресу 

педагогічних працівників? 

1) тривожність; 

2) локус контролю; 

3) інтровертованість.  

 

30. За якою ознакою можна визначити прояв “професійного вигорання” особистості 

у професійній діяльності педагога? 

1) екстернальність; 

2) деперсоналізація; 

3) екстравертованість.  

 

31. Розкрийте зміст поняття “копінг”. 

1) спосіб уникання професійного стресу; 

2) спосіб подолання стресових ситуацій, у тому числі, в професійній діяльності; 

3) реакція на непередбачену проблемну ситуацію в будь якій сфері життя.  

 

32. Орієнтація особистості на внутрішні джерела інформації (знання і досвід), яка дає 

можливість, менш піддаючись впливу зовнішніх орієнтирів, виділяти в ситуації 

значущі, а не більш помітні риси, це прояв такого параметру когнітивного стилю, 

як: 

1) поленезалежність / полезалежність; 

2) толерантність / інтолерантність до невизначеності; 

3) когнітивна складність / простота.  
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33. Оберіть прояв когнітивної простоти особистості, які зумовлюють значні 

професійні проблеми щодо досягнення цілей освітньої діяльності. 

1) схильність до конформізму; 

2) неможливість сприйняття вражень, що суперечать життєвому досвіду; 

3) ригідність.  

 

34. Дайте визначення, що таке “Акт нормативний”. 

1) правовий акт, що приймається суб’єктами правотворчості, який містить норми права, 

що мають особливу, офіційну, письмову форму та спрямований на врегулювання певних 

суспільних відносин; 

2) правовий акт, що містить індивідуальний владний припис, винесений компетентним 

органом в результаті вирішення конкретної юридичної справи; 

3) правовий акт, що приймається державними органами чи посадовими особами в межах 

їх компетенції для досягнення певних цілей та маючих юридичні наслідки.  

 

35. Дайте визначення виразу “правова культура”. 

1) рівень правосвідомості і правової активності особистості та держави, ступінь 

прогресивності юридичних норм і юридичної діяльності; 

2) процес впливу права на соціальне життя, свідомість та поведінку людей.  

 

... 
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Додаток Д. 2 
 

Укладач Центральний інститутт післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет 

менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України 

(http://www.kdoumokhmara.net) 
 

Модульний контроль. Модуль 5. Групи ВТДН ВНЗ III-IV (Умань). 

Виберіть варіант правильної відповіді. Наприкінці натисніть клавішу “Відправити” (у 

нижній частині анкети). У сусідньому вікні браузера має з’явитися повідомлення: 

“Дякуємо. Вашу відповідь записано”. 

 

1. Визначте, яке з наведених нижче тверджень має безпосереднє відношення до 

психологічної мети розвитку мотивації дистанційного навчання в умовах 

післядипломної освіти: 

1) корекція професійних установок особистості;  

2) професійне вдосконалення фахівців;  

3) формування позитивних мотивів професійної діяльності;  

4) проектування професійного розвитку;  

5) забезпечення високого рівня післядипломної педагогічної освіти фахівців. 

 

2. Укажіть мотивуючі фактори дистанційного навчання у віртуальному освітньому 

просторі: 

1) новизна пропонованих форм роботи;  

2) можливість варіювати як асинхронну, так і синхронну взаємодію між учасниками 

навчального процесу;  

3) наявність сучасних засобів навчання;  

4) створення персонального навчального середовища. 

 

3. Визначте, які з наведених відносяться до власне професійних мотивів педагогічних 

працівників: 

1) виконувати обов’язок перед суспільством щодо удосконалення навчально-виховного  

процесу;  

2) зробити кар’єру;  

3) розширювати коло спілкування;  

4) спільно діяти з педагогічним колективом для досягнення освітніх цілей;  

5) плідно реалізовувати власні ідеї щодо організації навчально-виховного процесу.  

 

4. Визначте наслідки негативної стратегії мотивації (мотивації “тиску” та 

“нажиму”). 

1) перебування в стані фрустрації через незадоволення потреб; 

2) наявність розгалуженої системи контролю; 

3) “вмирання” мотивації, коли тиск припиняється; 

4) висока ефективність виробничої діяльності; 

5) незадоволеність міжособистісними стосунками в колективі.  

 

5. Визначте, які з наведених нижче заходів обов’язково сприятимуть підвищенню 

ефективності дистанційного навчання: 

1) розвиток мотивації професійного вдосконалення освітян;  

2) обов’язкове підвищення кваліфікації освітян у певний, визначений законом термін;  

3) орієнтація освітян на особистісний розвиток;  

4) безперервна післядипломна педагогічна освіта;  

5) розвиток когнітивної сфери освітян.  
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6. Визначте, які дії може застосовувати керівник закладу освіти для стимулювання 

такого мотиву професійної діяльності, як “гарантованість роботи”: 

1) зручний режим роботи;  

2) задоволеність стилем керівництва і особистістю керівника;  

3) наявність кімнати психологічного розвантаження;  

4) створення позитивного іміджу закладу;  

5) обладнане робоче місце.  

 

7. Укажіть проблеми мотивації дистанційного навчання педагогічних працівників: 

1) відсутність чітких, однозначних критеріїв досягнення мети дистанційного навчання;  

2) відтермінований вплив навчально-виховних заходів на ефективність діяльності 

педагога;  

3) відсутність чітких правових підстав для оцінки ефективності діяльності педагога;  

4) утруднення у встановленні конкретного внеску педагога у процесі дистанційного  

навчання;  

5) відсутність чіткого співвіднесення між результативністю дистанційного навчання  

педагогічного працівника і його винагородою, в т. ч., заробітною платою.  

 

8. Розширення можливостей слухачів у процесі дистанційного навчання щодо 

спілкування та інтеракцій через звертання до колективної пам’яті віртуальної 

спільноти, оцінок і суджень її членів позначають терміном: 

1) глобалізація;  

2) інтерактивність;  

3) мультимедійність;  

4) полілогічність;  

5) трансцендентність.  

 

9. Укажіть, які особливості діяльності викладачів-тьюторів сприяють розвитку 

мотивації дистанційного навчання слухачів: 

1) впровадження сучасних засобів дистанційного навчання;  

2) здійснення інтегруючих дій;  

3) організація та проведення спецкурсів;  

4) створення ситуації успіху;  

5) забезпечення обов’язкової участі всіх слухачів у процесі дистанційного навчання.  

 

10. Яким є співвідношення між особистісним і професійним розвитком педагогічного 

працівника? 

1) професійний і особистісний розвиток не завжди пов’язані між собою; 

2) орієнтація на особистісний розвиток визначає професійний розвиток; 

3) орієнтація на професійний розвиток визначає особистісний розвиток; 

4) професійний і особистісний розвиток не пов’язані між собою; 

5) особистісний розвиток відбувається незалежно від професійного. 

 

11. Особистість з внутрішнім локусом контролю вважає, що події її життя залежать 

від: 

1) її знань, зусиль;  

2) її дій і вчинків;  

3) долі;  

4) обставин, які складаються;  

5) оточуючих людей. 
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12. За допомогою яких психологічних методик можна визначити рівень особистісної 

готовності до діяльності в умовах змін (2 варіанти): 

1) методика оцінювання стилю керівництва закладом освіти; 

2) методика визначення рефлексивності; 

3) методика визначення особистісної саморегуляції; 

4) методика визначення ступеня орієнтації на роботу в команді; 

5) методика визначення ґендерної компетентності. 

 

13. Визначте ознаки професійної деформації особистості освітянина: 

1) фрустрація; 

2) ригідність; 

3) емоційна збудливість; 

4) інтолерантність; 

5) інтроверсія. 

 

14. Які з перелічених нижче понять є ґендерними характеристиками особистості? 

1) резистентність;  

2) маскулінність;  

3) ригідність;  

4) конформність;  

5) сензитивність.  

 

15. Укажіть, що є головною рушійною силою для розвитку обдарованої особистості з 

позиції гуманістичної психології: 

1) сприятливі зовнішні умови;  

2) позитивне підкріплення;  

3) соціальні потреби;  

4) можливість самореалізації;  

5) внутрішнє бажання.  

 

16. Серед наведених нижче виберіть характеристики особистості фахівця-

професіонала 

1) соціальна зрілість;  

2) особистісна зрілість;  

3) інтелектуальна зрілість;  

4) діяльнісна зрілість;  

5) психічна зрілість.  

 

17. Назвіть характеристики особистості педагогів, що позитивно позначаються на 

ефективності їх діяльності: 

1) екстравертованість;  

2) інтернальність;  

3) толерантність;  

4) екстернальність;  

5) інтолерантність.  
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18. Укажіть чинники професійної самореалізації педагогів у процесі трудової 

діяльності: 

1) справедлива оцінка праці педагога;  

2) орієнтація педагогів на професійне та особистісне вдосконалення;  

3) організація підвищення кваліфікації педагога;  

4) неперервна післядипломна освіта педагогів;  

5) постановка творчої, привабливої для педагогічних працівників, мети трудової 

діяльності. 

 

19. Які з наведених нижче форм і методів розвитку особистості педагогічного 

працівника є найдоцільнішими в умовах післядипломної освіти: 

1) групова дискусія;  

2) тренінг;  

3) проблемна лекція;  

4) “круглий стіл”;  

5) семінар.  

 

20. Орієнтація особистості на внутрішні джерела інформації (знання і досвід), яка дає 

можливість, менш піддаючись впливу зовнішніх орієнтирів, виділяти в ситуації 

значущі, а не більш помітні риси, це прояв такого параметру когнітивного стилю, 

як: 

1) поленезалежність / полезалежність;  

2) Толерантність / інтолерантність до невизначеності;  

3) когнітивна складність / простота;  

4) гнучкий / ригідний пізнавальний контроль;  

5) рефлексивність. 

 

 

Модульний контроль 6. Група ВТДН ВНЗ III-IV (Уманський ДПУ). 
Виберіть варіант правильної відповіді. Наприкінці натисніть клавішу “Відправити” (у 

нижній частині анкети). У сусідньому вікні браузера має з’явитися повідомлення: 

“Дякуємо. Вашу відповідь записано”. 

 
1. Вкажіть вірне твердження. Веб-сервіс – це..:  

 1) технологія, що дозволяє додаткам, написаним на різних мовах програмування і 

працюючих на різних програмно-апаратних платформах легко обмінюватися даними 

через визначені інтерфейси; 

 2) комп’ютер або програма, здатні надавати клієнтам (у міру надходження від них запиту) 

деякі мережні послуги; 

 3) прикладна програма, завантажена в комп’ютер користувача, яка забезпечує передачу 

запитів до сервера й одержання відповідей від нього;  

 4) єдиний інформаційний простір, який складається із сотень мільйонів взаємозв’язаних 

гіпертекстових електронних документів, що зберігаються на Web-серверах. 

 

2. Оберіть вірну відповідь. Електрона пошта – це…: 

 1) централізована служба миттєвого обміну повідомленнями; 

 2) програма, що дозволяє спілкуватися за допомогою відеозв’яку через мережу інтернет зі 

своїми колегами, друзями, родичами по всьому світу; 

 3) один із найпоширеніших сервісів мережі Internet. Цей сервіс забезпечує обмін 

поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом мережі Internet. 
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3. Яким сервісом Ви будете користуватися для віддаленого доступу до комп’ютера? 

 1) Usenet; 

 2) WWW; 

 3) Telnet; 

 4) IRC. 

 

4. Дайте визначення поняттю “сервер” (у мережі Internet)? 

 1) комп’ютер або програма, здатні надавати клієнтам (у міру надходження від них запиту) 

деякі мережні послуги; 

 2) прикладна програма, завантажена в комп’ютер користувача, яка забезпечує передачу 

запитів до сервера й одержання відповідей від нього; 

 3) апаратний маршрутизатор або програмне забезпечення для сполучення комп’ютерних 

мереж, що використовують різні протоколи. 

 

5. До основних типів соціальних сервісів можна віднести: 

 1) електрона поштова скринька; 

 2) мережеві щоденники (блоги); 

 3) віківікі (wikiwiki); 

 4) соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів. 

 

6. Які сервіси мережі Інтернет доцільно використовувати в освітній діяльності ВНЗ? 

 1) сервіси Google; 

 2) соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів; 

 3) вебінари; 

 4) засоби для збереження закладок; 

 5) все вищезазначене. 

 

7. Moodle – це… 

 1) система управління курсами (електронне навчання), також відома як система 

управління навчанням або віртуальне навчальне середовище; 

 2) сукупність електронних документів (файлів) приватної особи або організації в 

комп’ютерній мережі, об’єднаних під однією адресою; 

 3) сайт в комп’ютерній мережі, який надає користувачеві освітні інтерактивні сервіси   

(Інтернет-сервіси), які працюють в рамках цього сайту. 

 

8. Які типи модулів дозволяє підключати Moodle: 

 1) елементи курсу; 

 2) блоки; 

 3) звіт по оцінкам; 

 4) сховище файлів. 

 

9. Вкажіть всі переваги системи дистанційного навчання Moodle: 

 1) програмне забезпечення з відкритими початковими кодами під ліцензією GPL; 

 2) потужні підсистеми глосарію та форуму; 

 3) витрати на розробку додаткових модулів підтримки навчального процесу; 

 4) постійне оновлення версій платформи. 
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10. Інтерактивне спілкування – це… 

 1) новий спосіб взаємодії, спілкування за допомогою набору на клавіатурі тексту, який 

користувач відправляє в деяку область мережі, що називається каналом; 

 2) складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у 

сприйнятті і розумінні партнерами один одного;  

 3) двосторонній обмін інформацією (розмова, спілкування) між двома людьми в вигляді 

питань та відповідей. 

 

11. Вкажіть широко відомі види спілкування у мережі Інтернет: 

 1) чат; 

 2) форум; 

 3) блог; 

 4) віртуальний щоденник. 

 

12. Що із зазначеного обов’язково має мати користувач при реєстрації у службі 

інтерактивного спілкування?: 

 1) індекс міста; 

 2) номер телефону; 

 3) електронну поштову скриньку; 

 4) сторінку у соціальній мережі. 

 

13. Оберіть вірне твердження. Skype – це… 

 1) централізована служба миттєвого обміну повідомленнями мережі Інтернет; 

 2) безкоштовне програмне забезпечення, що забезпечує зашифрований голосовий зв’язок 

і відеозв’язок через Інтернет між користувачами; 

 3) технологія передачі медіа даних в реальному часі. 

 

14. Аудіоконференція – це…: 

 1) заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної 

проблематики, яка попередньо визначена;  

 2) процес використання електронних каналів зв’язку для організації нарад між двома і 

більше учасниками, при якому відбувається голосова комутація (з’єднання) учасників 

конференції; 

 3) можливість прямого спілкування однієї особи з цільовою інтернет-аудиторією за 

допомогою комунікаційних програм в мережі Інтернет. 

 

15. Зазначте всі вірні твердження. При створенні аудіо- та відео-конференції у 

“Skype” потрібні наступні технічні засоби: 

 1) мікрофон; 

 2) веб-камера; 

 3) відео-сервер; 

 4) наявність швидкісного підключення до мережі Інтернет. 

 

16. Вкажіть вірне твердження. Вебінар – це… 

 1) різновид веб-конференції, проведення онлайн-зустрічей або презентацій за допомогою 

мережі Інтернет в режимі реального часу; 

 2) форма групових занять із певного предмета або теми студентів вищих навчальних 

закладів , учнів школи тощо, що відбувається під керівництвом викладача; 

 3) форма підвищення кваліфікації, ознайомлення з роботами колег, форма колективного 

робочого обговорення наукової інформації колегами для формування компетенції 

учасників. 
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17. Вкажіть основні платформи, що використовуються для проведення вебінарів: 

 1) WIZIQ; 

 2) COMDI; 

 3) Blogger; 

 4) OpenMeetings. 

 

18. Вкажіть усі вірні відповіді. Для проведення вебінару достатньо мати: 

 1) спеціалізовану аудиторію; 

 2) проектор та мультимедійну дошку; 

 3) швидкісне підключення до мережі Інтернет; 

 4) cтерео гарнітуру та веб-камеру. 

 

19. Назвіть основні дані, які необхідно знати для початку роботи в програмі Skype. 

 1) логін свого аккаунта; 

 2) пароль свого аккаунта; 

 3) пароль для входу в аккаунт електронної пошти; 

 4) версію операційної системи, яка встановлена на комп’ютері. 

 

20. Назвіть основний принцип організації зв’язку у програмі Skype. 

 1) B2B; 

 2) P2P; 

 3) B2C. 

 

 

Модульний контроль 7. Група ВТДН ВНЗ III-IV (Уманський ДПУ). 
Виберіть варіант правильної відповіді. Наприкінці натисніть клавішу “Відправити” (у 

нижній частині анкети). У сусідньому вікні браузера має з’явитися повідомлення: 

“Дякуємо. Вашу відповідь записано”. 

 
1. Визначте основні характеристики інформаційного суспільства: 

 1) знання; 

2) процес комп’ютерізації, який дає людям доступ до надійних джерел інформації; 

 3) розвинуте інформаційне виробництво і високий рівень інформаційно-правової 

культури, ефективність діяльності людей забезпечується розмаїттям послуг, заснованих на 

інтелектуальних інформаційних технологіях та технологіях зв’язку; 

 4) інформаційна економіка, індустрія інформаційних послуг, сучасні інтелектуальні 

інформаційні технології та технології зв’язку, значний потенціал науки, потреба фізичних 

та юридичних осіб в інформації (знаннях), високій рівень інформаційно-правової 

культури всіх суб’єктів інформаційних відносин, матеріально-технічне забезпечення 

різноманітних послуг; 

 5) економіка послуг, центральна роль теоретичного знання, орієнтованість у майбутнє й 

обумовлене нею управління технологіями, розвиток нової інтелектуальної технології.  

 

2. Методиками організації процесу комунікацій у корпоративних співтовариствах 

називають: 

 1) управління знаннями; 

 2) корпоративний капітал; 

 3) ресурси знань; 

 4) передача знань; 

 5) обмін знаннями. 
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3. В теорії управління знаннями існують різні погляди на сутність поняття “знання”. 

Якщо знання розглядати як практичну інформацію, то управляти знаннями - це 

значить: 

 1) формалізація і забезпечення доступу до практичного досвіду та знанням; 

 2) систематично, точно і продумано формувати, оновлювати, застосовувати знання; 

 3) створення нових та відновлення існуючих знань; 

 4) знаходити вирішення практичних задач на основі теоретичних знань; 

 5) передавати знання іншим, заносити і зберігати їх в базі даних. 

 

4. Інформаційні системи управління знаннями в організації це: 

1) забезпечення працівників інформацією, яка створена на основі знань; 

2) це систематичний процес ідентифікації, використання і передачі інформації, знань, які 

працівники можуть створювати, удосконалювати і застосовувати; 

 3) це системно організована сукупність методів і засобів збору, зберігання, передачі, 

пошуку, обробки і захисту інформації і знань на базі програмного забезпечення і засобів 

обчислювальної і телекомунікаційної техніки; 

4) основа для рішення задач мотивації, задоволення існуючих потреб працівника в 

отриманні нового досвіду і інтелектуальній обізнаності; 

5 методи і способи взаємодії керуючої та керованої підсистем організації на основі 

використання сучасного інструментарію. 

 

5. Для інтеграції в єдиний комплекс системи управління знаннями використовують 

ряд технологій: 

 1) традиційні системи автоматизації й інформаційно-пошукові системи; електронну 

пошту, корпоративні мережі і Інтернет-сервіси; 

 2) бази і сховища даних (data warehouse);  

 3) системи електронного документообігу; 

 4) спеціалізовані програми обробки даних (наприклад, статистичного аналізу); 

 5) усе, перераховане вище. 

 

6. Визначте групи технологій, які відносяться до явних знань? 

 1) загальна міжособистісна взаємодія співробітників, спілкування; 

 2) єдиний, інтегруючий підхід до використання нових управлінських, маркетингових і 

інформаційних технологій, інноваційної активності і творчості людей; 

 3) створення систем забезпечення розмежованого доступу персоналу організації до 

необхідних знань; 

4) навігація в системі формальних знань; 

 5) пошук необхідних формальних знань. 

 

7. Відповідно до управління знаннями вебінар це: 

1) віртуальний семінар, який зорганізований засобами Інтернет-технологій; 

 2) засіб управління знаннями, який забезпечує розвиток, збереження, нарощування і 

публікацію нематеріальних активів педагогічної спільноти; 

 3) інтерактивний вид он-лайн заняття; 

4) он-лайн семінар, що організований за допомогою web-технологій в режимі прямої 

трансляції; 

 5) захід, який проходить режимі он-лайн із віртуальною аудиторією. 

 

 

 

 

 



508 

 

 

8. Ефективність будь-якого виду навчання залежить від: 

 1) ефективної взаємодії викладача і того, хто навчається, незалежно від того, що вони 

фізично на відстані; 

 2) використаних при цьому педагогічних технологій; 

 3) ефективності розроблених методичних матеріалів та способів їх доставки; 

 4) ефективності зворотного зв’язку; 

 5) усе, перераховане вище. 

 

9. Сутність процесу управління знаннями при дистанційному навчанні полягає у: 

 1) транслюючи знання на відстані, викладач перероблює, інтерпретує їх на основі свого 

індивідуального досвіду, ті, хто навчаються освоюють навчальну інформацію зі своїм 

індивідуальним стилем сприйняття, осмислення, розуміння, запам’ятовування; 

 2) розумінні знання як результату індивідуальної діяльності; 

 3) розробці та публікації інструкцій для роботи в системі, пораді конструкторів, тьюторів, 

слухачів; 

 4) формалізації неявних педагогічних знань за допомогою сучасних інфокомунікаційних 

засобів; 

 5) розповсюдженні та збереженні необхідної інформації та знань у спеціалізованих базах 

даних. 

 

10. Предметом соціальної освіти є: 

 1) соціальні знання; 

 2) інформація довідково-енциклопедичного характеру; 

 3) масово-розповсюджувальна (масова) інформація. 

 

11. Який з критеріїв протяжності циклу здобуття соціальної освіти не є 

оптимальним: 

 1) до 1 тижня; 

 2) до 8 тижнів; 

 3) до 16 тижнів; 

 4) протягом півроку; 

 5) як навчальний рік у вузі з двома семестрами та канікулами. 

 

12. Які із наведених організаційних заходів Ви можете використати для 

впровадження успішного ефективного циклу соціальної освіти? 

 1) навчання в групі; 

 2) індивідуальне навчання на дому; 

 3) індивідуальне навчання в аудиторії; 

 4) індивідуальне навчання через засоби поштового зв’язку. 

 

13. Офіційні сайти – це сайти:  

 1) органів управління; 

 2) навчальних дисциплін; 

 3) віртуальних бібліотек; 

 4) портали. 

 

14. До попереднього етапу розробки Інтернет-ресурсу не має відношення: 

 1) оновлення ресурсу; 

 2) аналіз web-ресурсів суміжної тематики; 

 3) попередній аналіз цільової аудиторії; 

 4) мета і завдання розроблюваного ресурсу; 

 5) постановка завдання. 
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15. Яка з систем керування вмістом не має української локалізації? 

 1) ОLAT; 

 2) Moodle; 

 3) “Joomla!”; 

 4) ATutor; 

 5) Ilias. 

 

16. Ведучий телеконференції це: 

 1) модератор; 

 2) засновник; 

 3) акомпаніатор; 

 4) диктор. 

 

17. Універсальним форматом представлення інформації в сучасній електронній 

бібліотеці є: 

 1) Adobe PDF; 

 2) HTML; 

 3) RTF; 

 4) DOC; 

 5) TIFF. 

 

18. Ефективною формою використання мережевих технологій для випередчуючого 

навчання при викладанні спеціальної дисципліни може бути? 

 1) сайт дисципліни; 

 2) електронна бібліотека; 

 3) пошукова система; 

 4) сайт міністерства; 

 5) офіційний сайт ВНЗ. 

 

19. Герогогіка – наука про... 

 1) освіту людей літнього та старечого віку; 

 2) освіту дорослих; 

 3) педагогічні основи виховання дорослих; 

 4) методику викладання особливостей “цифрового старіння”. 

 

20. Digital ageing – ... 

 1) старіння в умовах цифрового (інформаційного) суспільства; 

 2) береження здоров’я з використанням електронних технологій; 

 3) навчання людей літнього віку з використанням сучасних ІКТ; 

 4) система освіти при старінні людини. 
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Модульний контроль 8. Група ВТДН ВНЗ III-IV (Уманський ДПУ). 
Виберіть варіант правильної відповіді. Наприкінці натисніть клавішу “Відправити” (у 

нижній частині анкети). У сусідньому вікні браузера має з’явитися повідомлення: 

“Дякуємо. Вашу відповідь записано”. 

 
1. Е-педагогіка це: 

 1) педагогіка, яка, спираючись на здобутки класичної психолого-педагогічної науки, 

розробляє специфічні завдання створення й ефективного впровадження в освітню 

практику інформаційно-комунікаційних технологій; 

 2) наука про закони та закономірності виховання, освіти, навчання, соціалізації та 

творчого саморозвитку людини; 

 3) нова організація освіти на основі інформаційних технологій; 

 4) галузь науки, яка розкриває сутність, закономірності освіти, роль освітніх процесів у 

розвитку особистості, яка розробляє практичні шляхи і способи підвищення їх 

результативності; 

 5) наука про сутність, закономірності, принципи, методи та форми навчання і виховання 

людини. 

 

2. Теоретичним ядром інформаційного освітнього середовища є система: 

 1) технічна; 

 2) соціальна; 

 3) навчальна; 

 4) освітня; 

 5) педагогічна. 

 

3. Навчальний процес інформаційного освітнього середовища в окремому 

навчальному закладі забезпечує: 

 1) взаємозв’язаний набір сервісних служб (програмних модулей), який забезпечує 

можливість підготовки та проведення навчального процесу; 

 2) віртуальне представництво навчального закладу мережі Інтернет; 

 3) викладач та студент; 

 4) електронний деканат; 

 5) програмний комплекс, який надає повний набір сервісних служб та інформаційних 

ресурсів. 

 

4. Дайте визначення поняттю “електронний підручник”? 

 1) сукупність веб-сторінок, , які об’єднані як за змістом, так і навігаційно; 

 2) електронний засіб навчання, що містить систематизований матеріал із відповідної 

науково-практичної галузі знань, забезпечує творче й активне оволодіння знаннями; 

3) вміннями і навичками в цій галузі, безперервність і повноту дидактичного циклу 

процесу навчання; 

 4) окремий файл або регулярно оновлювана серія файлів навчального змісту, які постійно 

публікуються за однією адресою в Інтернеті. 

 

5. Який формат електронної книги буде найбільш зручним для використання 

кінцевим користувачем? 

1) *.djvu; 

2) *.pdf; 

3) *.exe; 

 4) *.html. 
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6. Дайте визначення поняттю “блог”? 

 1) веб-сайт, що містить матеріали навчального призначення; 

 2) dеб-сайт, який складається із регулярних записів, що містять ресурси різних типів; 

 3) соціальна мережа, що об’єднує людей певного кола інтересів; 

 4) об’єднання людей для спільної роботи над освітніми проектами. 

 

7. Які сервіси мережі Інтернет можна використати для створення блогу? 

1) Google; 

2) Dreamweaver; 

3) Ucoz; 

4) YouTube; 

5) Twitter; 

6) /Blogger; 

7) Netvibes.  

 

8. Які найпоширеніші види персональних сайтів викладача Ви знаєте? 

 1) сайт-візитівка; 

 2) сайт-портфоліо; 

 3) сайт-реклама; 

 4) предметний сайт; 

 5) сайт навчального закладу; 

 6)  сайт “викладач-студенту”. 

 

9. Які критерії Ви вважаєте необхідними для оцінки персонального сайту 

викладача?  

 1) відвідуваність; 

 2) кількість посилань на сайт; 

 3) наявність світових новин; 

 4) переважаюча кількість професійних матеріалів; 

 5) дизайн сайту; 

 6) широкий спектр додаткових функцій; 

 7) сервіс на основі якого створено сайт; 

 8) наявність чату. 

 

10. Які сервіси мережі Інтернет можна використати для створення персонального 

сайту? 

 1) Google; 

 2) Dreamweaver; 

 3) Ucoz; 

 4) YouTube; 

 5) Twitter; 

 6) Blogger; 

 7) Netvibes.  

 

11. Дайте визначення поняттю “подкастинг”? 

 1) процес створення і поширення аудіо- або відеопередач у всесвітній мережі Інтернет; 

 2) окремий файл або регулярно оновлювана серія файлів, які постійно публікуються за 

однією адресою в Інтернеті; 

 3) відеосюжети навчального змісту, що переглядаються в режимі онлайн. 
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12. Подкастер – це людина, яка… 

1) створює подкасти; 

2) створює відео для подкастів; 

3) переглядає подкасти. 

 

13. Які додаткові можливості надають подкастинги для освітнього процесу? 

 1) відновлення пропусків у навчальному матеріалі; 

 2) додаткові ресурси для навчання; 

 3) заміна викладача; 

 4) повноцінна заміна підручника. 

 

14. Що можна вважати недоліком, перешкодою у використанні подкастингу: 

 1) низька швидкість Інтернету; 

 2) відеоформат,  

 3) суттєві витрати часу на підготовку потрібних матеріалів викладачем, 

 4) складна процедура публікації матеріалів. 

 

15. Програмний комплекс для організації дистанційного навчання в мережі це – 

платформа дистанційного навчання. Іншими словами, це: 

 1) віртуальне навчальне середовище; 

 2) програмно-апаратне забезпечення комп’ютерів; 

 3) прикладне програмне забезпечення для супроводу навчального процесу; 

 4) програмна оболонка для тестування. 

 

16. Яку з перелічених технологій використовують платформи дистанційного 

навчання: 

 1) клієнтську; 

 2) серверну; 

 3) клієнт-серверну; 

 4) апаратну; 

 5) апаратно-серверну. 

 

17. Чи повинна структура курсу дистанційного навчання містити контрольно-

моніторинговий блок: 

 1) обов’язково; 

 2) не обов’язково; 

 3) не повинна; 

 4) не має значення. 

 

18. Вкажіть який з перелічених матеріалів не повинен обов’язково міститись в курсі 

дистанційного навчання: 

 1) загальні відомості про курс (модуль); 

 2) довідникові матеріали; 

 3) перелік аналогічних курсів (модулів); 

 4) чітко структурований навчальний матеріал; 

 5) блок завдань для попереднього, поточного та заключного тестування. 
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19. Ви розробляєте структуру курс дистанційного навчання. Посилання якого типу 

не допускаються: 

 1) посилання з одного елемента на інший елемент лекційного матеріалу; 

 2) посилання з елемента лекційного матеріалу на статтю термінологічного словника; 

 3) посилання з елемента термінологічного словника на елемент лекційного матеріалу; 

 4) посилання з елемента лекційного матеріалу набудь-який елемент іншого курсу. 

 

20. Вкажіть етапи, необхідні для створення курсу дистанційного навчання: 

 1) планування; 

 2) проектування; 

 3) розробка; 

 4) апробація; 

 5) всі перелічені. 

 

 

Модульний контроль 9. Група ВТДН ВНЗ III-IV (Уманський ДПУ). 
Виберіть варіант правильної відповіді. Наприкінці натисніть клавішу “Відправити” (у 

нижній частині анкети). У сусідньому вікні браузера має з’явитися повідомлення: 

“Дякуємо. Вашу відповідь записано”. 

 
1. Дайте визначення поняттю “відеоконференція”? 

 1) це область інформаційної технології, що забезпечує одночасно двосторонню передачу, 

опрацювання, перетворення і представлення інтерактивної інформації на відстань в 

режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної 

техніки; 

 2) засіб навчання, який організовує відеоспілкування між учасниками навчального 

процесу; 

 3) відеосюжети навчального змісту, що переглядаються в режимі онлайн. 

 

2. До адміністративних систем відеоконференцзв’язку можна віднести: 

 1) вебінари; 

 2) відеочати; 

 3) відеоспілкування через вебкамеру; 

 4) нараду керівних кадрів через відео трансляцію двох чи декількох точок з’єднання. 

 

3. Які системи із наведених Ви можете використати для проведення відеочату? 

 1) YouTube; 

 2)  Skype; 

 3) Mail.ruАгент; 

 4) CamStudio; 

 5) ICQ; 

 6) PowerPoint. 

 

4. Які категорії із наведених належать до категорій відеоконференцзв’язку? 

1)  групові системи; 

2) адміністративні системи; 

3) організаційні системи; 

4) системи взаємодії; 

5) індивідуальні системи. 

 

 



514 

 

 

5. До аудіовізуальних засобів навчання належать: 

1) вебінари; 

2) електронний підручник; 

3) відеофрагменти; 

4) навчальна телепередача; 

5) інтерактивні тести; 

6) віртуальне навчальне середовище. 

 

6. Які апаратно-програмн засоби Вам знадобляться для здійснення індивідуального 

відеоконференцзв’язку? 

 1) веб-камера; 

 2) потужна цифрова камера; 

 3) інтерактивна дошка; 

 4) кімната селекторного зв’язку; 

 5) мікрофон; 

 6) спеціальне програмне забезпечення. 

 

7. Дайте визначення поняттю “подкастинг”? 

 1) процес створення і поширення аудіо- або відеопередач у всесвітній мережі Інтернет; 

 2) окремий файл або регулярно оновлювана серія файлів, які постійно публікуються за 

однією адресою в Інтернеті;  

 3) відеосюжети навчального змісту, що переглядаються в режимі онлайн. 

 

8. Що можна вважати недоліком, перешкодою у використанні подкастингу? 

 1) низька швидкість Інтернету; 

 2) відеоформат; 

 3) суттєві витрати часу на підготовку потрібних матеріалів викладачем; 

 4) складна процедура публікації матеріалів. 

 

9. Для проведення індивідуальних дистанційних консультацій найкраще 

використовувати... 

 1) відеозв’язок; 

 2) форуми; 

 3) вебінари; 

 4) відеофрагменти; 

 5) текстові інструкції. 

 

10. Подкастер – це людина, яка… 

 1) створює подкасти; 

 2) створює відео для подкастів; 

 3) переглядає подкасти. 

 

11. Які додаткові можливості надають подкастинги для освітнього процесу? 

 1) відновлення пропусків у навчальному матеріалі; 

 2) додаткові ресурси для навчання; 

 3) заміна викладача; 

 4) повноцінна заміна підручника. 
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12. Для яких з нижченаведених видів робіт можна використати відеофрагменти? 

 1) контроль навчальних досягнень; 

 2) мотивація при вивченні теми; 

 3) пояснення нового матеріалу; 

 4) виконання лабораторних робіт. 

 

13. Назвіть термін, значення якого відображене у описі: “викривлена проекція 

об’єктивної реальності, організована візуальними образами, звуками та відчуттями, 

що сприймаються людиною. Кожна з цих форм може задіяти будь-яку іншу систему 

сприйняття: образ-звук, звук-відчуття і т.д. ”? 

 1) знакова інформація; 

 2) аналогова інформація; 

 3) відеоінформація;  

 4) текстова інформація. 

 

14. Оберіть із перелічених аспектів ті, що стосуються вимог до подання візуального 

матеріалу: 

 1) оптимальний об’єм; 

 2) доступність; 

 3) науковість; 

 4) економічність; 

 5) цікавість; 

 6) краса і естетичність; 

 7) креативність; 

 6) прогресивність; 

 7) гнучкість; 

 8) динамічність. 

 

15. Основними правилами використання кольору під час створення візуального 

навчального матеріалу є: 

 1) використання всього спектру відомих кольорів одночасно; 

 2) використання асоціацій кольору та його емоційних характеристик; 

 3) створення складних і унікальних фігур, що привертатимуть увагу; 

 4) використання тексту для детальних описів зображених малюнків і роз’яснення схем; 

 5) забезпечення контрасту фігур; 

 6) використання не більше 3-4 кольорів на одному кадрі. 

 

16. Розбивши екран на чотири рівні квадрати, ми отримаємо чотири зони 

сприйняття людиною візуальної інформації. Назвіть зону найефективнішого 

сприйняття. 

 1) правий нижній кут; 

 2) лівий верхній кут; 

 3) правий верхній кут; 

 4) лівий нижній кут. 

 

17. В одиницю часу найкраще запам’ятовуються... 

 1) речення; 

 2) склади слів; 

 3) букви; 

 4) окремі слова; 

5) групи слів. 
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18. Для запису подій, що відбуваються на екрані комп’ютера, можна 

використовувати таке спеціальне програмне забезпечення: 

 1) CamtasiaStudio; 

 2) Photoshop; 

 3) Skype; 

 4) FileZilla; 

 5) ScreenRecorderGold; 

 6) FineReader. 

 

19. Вебінар – це… 

 1) блог (Інтернет-щоденник), який містить навчальну інформацію; 

 2) інтернет-ресурс, що дозволяє зберігати різного роду інформацію з метою її подальшого 

використання користувачами; 

 3) інтернет-заняття зі слухачами посередництвом чату; 

 4) семінар, що проводиться посередництвом мережі Інтернет, з використанням 

відеотрансляції учасників і можливістю обміну файлами та повідомленнями он-лайн. 

 

20. Якою є оптимальна тривалість вебінару: 

 1) 45 хв – 1 год; 

 2) 2-3 год; 

 3) 15-30 хв; 

 4) 3-6 год. 

 

 

Модульний контроль 10. Група ВТДН ВНЗ III-IV (Уманський ДПУ). 
Виберіть варіант правильної відповіді. Наприкінці натисніть клавішу “Відправити” (у 

нижній частині анкети). У сусідньому вікні браузера має з’явитися повідомлення: 

“Дякуємо. Вашу відповідь записано”. 

 
1. Які з наведених Інтернет-ресурсів використовують технологію Web 2.0? * 

 1) вебінар; 

 2) блог;  

 3) персональна сторінка; 

 4) RSS; 

 5) e-mail. 

 

2. Система управління навчанням це – 

1) прикладне програмне забезпечення, призначене для накопичення, зберігання та 

розповсюдження навчального електронного матеріалу між учасниками навчального 

процесу; 

 2) програмний засіб організації, керування та контролю навчальним процесом у 

міжсесійний період; 

 3) комплекс комп’ютерних програм, призначений для організації та проведення 

дистанційного навчання; 

 4) програмне забезпечення, що дозволяє розміщувати матеріали, спілкуватися та 

контролювати знання студентів, а також здійснювати управління курсом та процесами 

навчання. 
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3. Які можливості надають? 

 1) засоби створення навчального змісту курса (контента); 

 2) засоби управління контентом; 

 3) засоби керування і організації процесу навчання; 

 4) засоби комунікації між усіма учасниками процесу навчання. 

 

4. Вкажіть переваги використання ІКТ в ДН? 

 1) індивідуалізація навчання; 

 2) диференціація навчання; 

 3) повноцінний зворотній зв’язок; 

 4) ізольованість слухача; 

 5) можливість створення реальної досліджуваної ситуації; 

 6) ущільнення навчальної інформації; 

 7) зв’язок теорії з практикою. 

 

5. Які з наведених нижче систем ДН мають вбудовану навчальну систему 

користування середовищем? 

 1) “Веб-клас ХПІ”; 

 2)  MOODLE; 

 3) Прометей; 

 4) eFront. 

 

6. Які з наведених нижче систем ДН не мають можливості віддаленого редагування? 

 1) “Веб-клас ХПІ”; 

 2) MOODLE; 

 3) Прометей; 

 4) eFront. 

 

7. Які з наведених сервісів використовують технологію Web 2.0? 

 1) вебінар; 

 2) блог;  

 3) персональна сторінка; 

 4) Вікі-Вікі; 

 5) карти знань; 

 6) електронна пошта; 

 7) RSS.  

 

8. Блог це – 

 1) різновид веб-сайту журнального типу, який вміщує текстову інформацію для 

обмеженого кола користувачів; 

 2) програмний засіб організації спілкування з можливістю обміну даними будь-якого 

типу; 

 3) це веб-сайт журнального типу, який дозволяє користувачеві розміщувати там свої 

записи, зображення чи мультимедійну інформацію з можливістю регулярного оновлення. 

 

 9. Які можливості надає викладачеві мережеве спілкування? 

1)  емоційне підсилення викладеного матеріалу; 

 2) захищеність авторських прав; 

 3)  стійкі посилання (історія спілкування); 

 4) додаткові медійні можливості.  
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10 Які типи блогів доцільніше використовувати у ДН? 

 1) персональний; 

 2) тематичний; 

 3) професіональний; 

 4) змішаний; 

 5) колективний. 

 

11. Які труднощі виникають в процесі використання ресурсів Веб 2.0? 

 1) обмеженість мультимедійних можливостей; 

 2) необхідність спеціального програмного забезпечення; 

 3) відсутність навичок мережевого спілкування; 

 4) невміння працювати в команді; 

 5) необхідність наявності високошвидкісного каналу зв’язку. 

 

12. Для входу в аккаунт необхідно вказати? 

 1) логін; 

 2) ПІБ; 

 3) номер телефону; 

 4) пароль; 

 5) дата народження. 

 

13. До електронних освітніх ресурсів(ЕОР) відносяться: 

1) електронні посібники; 

 2) електронні підручники; 

 3) блоги; 

 4) віртуальні лабораторні роботи; 

 5) курси ДН; 

 6) аудіокниги. 

 

14. Під електронними освітніми ресурсами (ЕОР) розуміють: 

 1) навчальні й довідкові матеріали та засоби, що містять систематизовані відомості 

освітнього характеру, представлені в електронній формі; 

 2) цілісний, логічно завершений блок навчально-методичного призначення, 

представлений в електронній формі, призначений для відтворення з використанням 

електронних цифрових засобів з навчальною метою; 

3) складової системи дистанційного навчання. 

 

15. Назвіть недоліки електронного підручника? 

 1) відсутність механізму взаємодії з викладачем; 

 2) складність у роботі; 

 3) відсутність єдиних стандартів розробки;  

 4) великий об’єм матеріалу; 

 4) велика конкуренція з наявними LMS. 

 

16. ЕОР можна класифікувати за такими ознаками: 

 1) за функціональним призначенням; 

 2) за структурою; 

 3) за рівнем доступу; 

 4) за ступенем дидактичного забезпечення; 

 5) за видом освітньої діяльності, в якій використовується ЕОР. 
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17. Назвіть загальні вимоги до ЕОР. 

 1) відповідність чинному державному освітньому стандарту; 

 2) дотримання чинних дизайн-ергономічних, програмно-технічних вимог та санітарних 

норм до ЕОР; 

3) відповідність навчальній програмі з навчального предмета, для вивчення якого 

розроблено ЕОР; 

 4) дотримання єдиного стандарту подання інформації в електронному вигляді;  

 5) дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав на усіх етапах 

життєвого циклу ЕОР. 

 

18. Комплексна експертиза ЕОР включає такі складові: 

1) змістову; 

2) навчально-методичну,  

3) науково-практичну; 

4) програмно-технічну; 

5) інформаційну; 

 6) дизайн-ергономічну. 

 

19. Інформаційне освітнє середовище це – 

 1) системно організована сукупність засобів передавання інформації, принципів взаємодії 

учасників навчального процесу, дидактичного, організаційного та методичного 

забезпечення, яка зорієнтована на задоволення потреб викладача; 

 2) системно організована сукупність засобів передавання інформації, принципів взаємодії 

учасників навчального процесу, дидактичного, організаційного та методичного 

забезпечення, яка зорієнтована на задоволення потреб тих, хто навчається;  

 3) системно організована сукупність засобів передавання інформації, принципів взаємодії 

учасників навчального процесу, дидактичного, організаційного та методичного 

забезпечення. 

 

20. Система дистанційного навчання це – 

 1) прикладне програмне забезпечення, призначене для накопичення, зберігання та 

розповсюдження навчального електронного матеріалу між учасниками навчального 

процесу; 

 2) програмний засіб організації, керування та контролю навчальним процесом у 

міжсесійний період; 

 3) взаємопов’язаний комплекс комп’ютерних програм, призначений для організації та 

проведення дистанційного навчання. 
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Додаток Д. 3 
 

Укладач Центральний інститутт післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ “Університет 

менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України 

(http://www.kdoumokhmara.net) 
 

Перелік питань для підготовки до диференційованого заліку 
77840976. Неперервна освіта: мета, пріоритетні завдання, стан та перспективи розвитку. 

77840977. Дистанційна освіта переваги і недоліки. 

77840978. Характеристика основних понять: “дистанційна освіта”, “система дистанційної 

освіти”, “дистанційне навчання”. 

77840979. Дистанційне навчання (ДН) як педагогічна технологія. 

77840980. Технології ДН: “кейс”, TV, мережева, змішана, мобільна тощо. 

77840981. Мета і принципи формування систем ДН. 

77840982. Методика розробки, проведення та забезпечення навчальних занять при очно-

ДН. 

77840983. Види забезпечення ДН та їх стисла характеристика. 

77840984. Нормативно-правове забезпечення ДН. 

77840985. Кадрове забезпечення ДН. 

77840986. Методичне і дидактичне забезпечення навчання за очно-дистанційною формою. 

77840987. Системотехнічне та матеріальне забезпечення ДН. 

77840988. Психологічне забезпечення очно-дистанційного навчання. 

77840989. Навчальний процес за технологіями ДН. 

77840990. Самостійна робота студентів при ДН. 

77840991. Організація і планування навчання за очно-дистанційною формою навчання. 

77840992. Структура і зміст діяльності викладача-тьютора в системі ДН. 

77840993. Мотивація та керівництво самостійною роботою в ДН. 

77840994. Дистанційний етап навчання: структура, зміст і забезпечення. 

77840995. Система педагогічного контролю при очно-дистанційній формі навчання. 

77840996. Оцінювання навчальних досягнень та успішності навчання студентів. 

77840997. Оптимальна конфігурація персонального комп’ютера для ДН, обладнання 

робочого місця ДН. 

77840998. Програмне забезпечення ДН. 

77840999. Платформи ДН та технології підтримки ДН. 

77841000. Інформація та інформаційні технології в ДН. 

77841001. Передача інформації, її збереження та захист при ДН. 

77841002. Мережеві технології. Комп’ютерні мережі в ДН та їх характеристика. 

77841003. Робота викладача-тьютора у віртуальному навчальному середовищі. 

77841004. Понятійний апарат глобальної мережі та загальні відомості про Інтернет. 

77841005. Можливості та ресурси Інтернет. 

77841006. Створення Web-сайту навчального закладу: необхідність, етапи, дизайн, 

підтримка. 

77841007. Спілкування в глобальній мережі та його застосування в ДН. 

77841008. Системи ДН: призначення, структура і можливості. 

77841009. Створення електронного навчального курсу: основні етапи та їх зміст. 

77841010. Вітчизняний передовий досвід в галузі ДН. 

77841011. Локальна комп’ютерна мережа ВНЗ з виходом в Інтернет. 

77841012. Web-сайт ВНЗ: призначення, структура і зміст. 

77841013. Використання сервісів Інтернет (E-mail, чат, форум тощо) при ДН. 

77841014. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: структура, призначення 

та функції. 

77841015. Використання мультимедійних засобів в навчальному процесі при ДН.  
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Додаток Е 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет початкової освіти 

Кафедра теорії початкового навчання 

 

 

 

 

Організація дистанційного навчання у системі неперервної освіти 

вчителів початкової школи 

 

ПРОГРАМА 

навчально-методичного комплексу для професорсько-викладацького складу 

педагогічного ВНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2014 
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Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-

методичної комісії факультету початкової освіти (16 січня 2014 р. протокол 

№ 3). 

 

Муковіз О. П. Організація дистанційного навчання у системі 

неперервної освіти вчителів початкової школи : програма навчально-

методичного комплексу для професорсько-викладацького складу 

педагогічного ВНЗ / О. П. Муковіз. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 6 с. 
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ВСТУП 

Програма навчально-методичного комплексу “Організація 

дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи” для професорсько-викладацького складу, що проходять підвищення 

кваліфікації за програмою “Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного 

навчання ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації” 

Предметом вивчення є сучасні технології дистанційного навчання. 

 

1. Мета та завдання 

1.1. Метою є формування готовності у викладачів до здійснення 

дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. 

1.2. Основними завданнями навчально-методичного комплексу 

“Організація дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи” є підготовка викладачів до тьюторської діяльності у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи. 

1.3. В процесі опрацювання навчально-методичного комплексу 

викладачі повинні: 

знати: історію створення LMS Moodle; основні характеристики LMS 

Moodle; інтерфейс LMS Moodle; будову LMS Moodle; web-адресу сайту 

Інформаційно-освітнього середовища УДПУ, своє ім’я входу (логін) та 

пароль; переваги та недоліки LMS Moodle; особливості блоків управління в 

LMS Moodle; основні налаштування дистанційного курсу; можливості 

облікових ролей в дистанційному курсі; мету дистанційного курсу; структуру 

дистанційного курсу; основні етапи розробки дистанційного курсу; 

можливості ресурсів в дистанційному курсі; призначення ресурсів в 

дистанційному курсі; можливості видів діяльності в дистанційному курсі; 

призначення видів діяльності в дистанційному курсі; типи тестових питань 

(завдань) в дистанційному курсі; призначення тестових питань (завдань) в 

дистанційному курсі; типи спілкування в дистанційному курсі; класифікацію 
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методів спілкування в дистанційному курсі; види комп’ютерних програм для 

організації чату; значення електронної пошти та форуму в дистанційному 

навчанні; типи файлів для завантаження до дистанційного курсу; значення 

резервного копіювання для дистанційного курсу; шляхи очищення 

дистанційного курсу від зайвої інформації; особливості роботи з журналом 

оцінок в дистанційному курсі; призначення журналу оцінок в дистанційному 

курсі; шляхи налаштування журналу оцінок в дистанційному курсі; web-

адресу сайту системи неперервної освіти вчителів початкової школи, своє 

ім’я входу (логін) та пароль; загальні характеристики та основні елементи 

інтерфейсу web-сайту системи неперервної освіти вчителів початкової 

школи; правила форуму на web-сайті системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи; особливості використання ресурсів на web-сайті системи 

неперервної освіти вчителів початкової школи; 

вміти: орієнтуватися в інтерфейсі LMS Moodle; орієнтуватися в 

модулях LMS Moodle; додавати блоки управління в LMS Moodle; 

налаштовувати дистанційний курс; приєднувати групи користувачів до 

дистанційного курсу; визначати мету дистанційного курсу; проектувати 

дистанційні курси; моделювати, інтерпретувати, систематизувати, планувати, 

семантизувати, логічно мислити; створювати ресурси в дистанційному курсі; 

редагувати та видаляти ресурси в дистанційному курсі; створювати види 

діяльності в дистанційному курсі; редагувати та видаляти види діяльності в 

дистанційному курсі; створювати різні типи тестових питань (завдань) в 

дистанційному курсі; додавати та редагувати різні типи тестових питань 

(завдань) в дистанційному курсі; переглядати результати тестування в 

дистанційному курсі; організовувати спілкування в дистанційному курсі; 

користуватися комп’ютерними програмами для організації чату (Skype, 

Hangouts) в дистанційному курсі; працювати з форумом та електронною 

поштою під час організації дистанційного навчання працювати з фалами в 

дистанційному курсі; створювати резервні копії дистанційного курсу; 

відновлювати дистанційний курс з резервних копій; очищати дистанційний 
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курс від зайвої інформації; завантажувати відповідні ресурси до 

дистанційного курсу; працювати з журналом оцінок в дистанційному курсі; 

виставляти оцінки за види навчальної діяльності в дистанційному курсі; 

налаштовувати режими перегляду журналу оцінок в дистанційному курсі; 

завантажувати журнал оцінок з дистанційного курсу; орієнтуватися в 

Головному меню на web-сайті системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи; працювати з дистанційними курсами на web-сайті 

системи неперервної освіти вчителів початкової школи; організовувати 

діяльність на форумі системи неперервної освіти вчителів початкової школи; 

працювати в Бібліотеці на web-сайті системи неперервної освіти вчителів 

початкової школи; обмінюватися файлами у хмарному середовищі на web-

сайті системи неперервної освіти вчителів початкової школи. 

На опрацювання комплексу “Організація дистанційного навчання у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи” відводиться 

20 години навчально-методичних семінарів. 

 

2. Інформаційний обсяг навчально-методичного комплексу 

Тема 1. Загальна характеристика LMS Moodle. 

Тема 2. Можливості викладача в системі дистанційного навчання LMS 

Moodle. 

Тема 3. Проектування дистанційного курсу в LMS Moodle. 

Тема 4. Додавання ресурсів до дистанційного курсу LMS Moodle. 

Тема 5. Види діяльності в дистанційному курсі LMS Moodle. 

Тема 6. Тестування в дистанційному курсі LMS Moodle. 

Тема 7. Спілкування в дистанційному курсі LMS Moodle. 

Тема 8. Керування файлами в дистанційному курсі LMS Moodle. 

Тема 9. Журнал оцінок у дистанційному курсі LMS Moodle. 

Тема 10. Організація дистанційного навчання в системі неперервної 

освіти вчителів початкової школи (http://sno.udpu.org.ua). 
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3. Рекомендована література 

1. Використання системи електронного навчання Moodle для 

контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ : методичний 

посібник / [Ю. В. Триус, І. В. Стеценко, Л. П. Оксамитна та ін.]; за ред. 

Ю. В. Триуса. – Черкаси : МакЛаут, 2010. – 200 с. 

2. Методичні рекомендації по створенню тестових завдань та тестів у 

системі управління навчальними матеріалами MOODLE / В. П. Сергієнко, 

В. М. Франчук – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 58 с. 

3. Муковіз О. П. Вибір системи управління контентом при створенні 

сайту системи неперервної освіти вчителів початкової школи / О. П. Муковіз 

// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 

Збірник наукових праць : Наукові записки Рівненського державного 

гуманітарного університету. – Випуск 12 (55). – Частина 2. – Рівне : РДГУ, 

2015. – С. 513–522. 

4. Організація дистанційного навчання. Створення електронних 

навчальних курсів та електронних тестів : [навчальний посібник] / 

В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, Г. І. Гайдур, О. О. Ільїн. – Київ : ДУТ, 

2014. – 140 с. 

5. Організація середовища дистанційного навчання в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах: посібник / [Ю. М. Богачков, 

В. Ю. Биков, О. П. Пінчук та ін.] ; наук. ред. Ю. М. Богачков – К. : 

Педагогічна думка, 2012. – 160 с. 

6. Положення про атестацію електронного навчального курсу на рівні 

ВНЗ та МОН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://moodle.mnau.edu.ua/pluginfile.php/30663/mod_resource/content/1/PologAt

DistKurs.pdf. 

7. Технологія створення дистанційног курсу : навчальний посібник / 

[В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко, Н. Г. Сиротенко та ін.]; за ред. В. Ю. Бикова 

та В. М. Кухаренка. – К. : Міленіум, 2008. – 324 с. 

  

http://moodle.mnau.edu.ua/pluginfile.php/30663/mod_resource/content/1/PologAtDistKurs.pdf
http://moodle.mnau.edu.ua/pluginfile.php/30663/mod_resource/content/1/PologAtDistKurs.pdf
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Додаток Ж. 1 

 

Тест на виявлення мотиваційно-ціннісного компонента готовності до 

дистанційного навчання 

(за адаптованою методикою А. О. Реан [373], В. О. Якуніна [467]) 

 

Шановний колего! 
Просимо відмітити (+ або v) до п’яти причин, які можуть стимулювати Вас до 

дистанційної освітньої діяльності. 

Будемо вдячні Вам за активну допомогу в проведенні тестування! 

Ваша стать: Ч/Ж Скільки Вам років?_____ Скільки років Ви працюєте за фахом?___ 

 

№ Список мотивів Відмітка 

1.  Бути висококваліфікованим фахівцем.  

2.  Отримати диплом (посвідчення про підвищення кваліфікації).  

3.  Успішно продовжувати свою освітню діяльність.  

4.  Успішно здійснювати наукову діяльність.  

5.  Отримати грошову премію.  

6.  Оволодіти новими фаховими знаннями.  

7.  Бути постійно готовим до інноваційної діяльності.  

8.  Не занедбувати предмети навчального циклу  

9.  Не відставати від колег.  

10.  Забезпечити успішність професійної діяльності.  

11.  Виконувати педагогічні вимоги.  

12.  Досягти поваги серед колег.  

13.  Бути прикладом для колег.  

14.  Домогтися схвалення від керівництва.  

15.  Уникнути засуджень та адміністративних покарань.  

16.  Одержати інтелектуальне задоволення.  

 

Щиро дякуємо! 
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Додаток Ж. 2 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Анкета для викладачів, які працюють на факультеті початкової освіти 

 

Шановний колего! 

Просимо Вас дати щирі відповіді на всі питання, акуратно заповнити анкету. 

Вам необхідно підкреслити один варіант. 

Будемо вдячні Вам за активну допомогу в проведенні анкетування! 

 

Ваша стать: Ч/Ж Скільки Вам років?_____ Скільки років Ви працюєте за фахом?___ 
 

1. Я хочу дистанційно підвищити свою кваліфікацію. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

2. Я вважаю дистанційне навчання ефективним для неперервної освіти вчителів початкової 

школи. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

3. Я хочу використовувати елементи дистанційного навчання в навчальному процесі ВНЗ. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

4. Я готовий здійснювати дистанційне навчання в неперервній освіті вчителів початкової школи. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

5. Я знаю історію дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

6. Я знаю теорію дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

7. Я ознайомлений із Положенням про дистанційне навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 



529 

 

 

8. Я ознайомлений із Положенням про атестацію електронного навчального курсу на рівні ВНЗ та 

МОН України. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

9. Я орієнтуюся в апаратному забезпеченні технологій дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

10. Я орієнтуюся в програмному забезпеченні технологій дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

11. Я вмію спілкуватися синхронно та підтримувати зв’язок регулярно і постійно. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

12. Я вмію спілкуватися асинхронно та підтримувати зв’язок регулярно і постійно. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

13. Я вмію використовувати різні форми організації дистанційного навчання в навчальному 

процесі ВНЗ. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

14. Я вмію використовувати різні методи організації дистанційного навчання в навчальному 

процесі ВНЗ. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

15. Я вмію працювати в Інформаційно-освітньому середовищі УДПУ (http://dls.udpu.org.ua). 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

16. Я вмію проектувати дистанційні навчальні курси. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 
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17. Я можу надати онлайн-допомогу при вивченні дистанційного курсу. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

18. Я можу створити позитивний емоційний фон між суб’єктами дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

19. Я вмію використовувати різні форми контролю при засвоєнні дистанційного курсу. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

20. Я можу здійснювати індивідуальний підхід до студента під час дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

Щиро дякуємо! 
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Додаток Ж. 3 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Анкета для вчителів початкової школи 

 

Шановний колего! 

Просимо Вас дати щирі відповіді на всі питання, акуратно заповнити анкету. 

Вам необхідно підкреслити один варіант. 

Будемо вдячні Вам за активну допомогу в проведенні анкетування! 

 

Ваша стать: Ч/Ж Скільки Вам років?_____ Скільки років Ви працюєте за фахом?___ 

 
1. Я повністю усвідомлюю необхідність удосконалення своїх професійних знань, умінь та 

навичок після навчання у ВНЗ. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

2. Я вважаю дистанційне навчання ефективним для удосконалення своїх професійних знань, 

умінь та навичок після навчання у ВНЗ. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

3. Я хочу використовувати елементи дистанційного навчання в навчальному процесі ВНЗ. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

4. Я готовий здійснювати дистанційне навчання в системі неперервної освіти вчителів початкової 

школи. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

5. Я знаю історію дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

6. Я знаю теорію дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 
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7. Я знаю основні вимоги до організації та здійснення дистанційного навчання у ВНЗ. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

8. Я орієнтуюся в апаратному забезпеченні технологій дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

9. Я орієнтуюся в програмному забезпеченні технологій дистанційного навчання. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

10. Я орієнтуюся в структурі дистанційного навчального курсу. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

11. Я вмію спілкуватися синхронно та підтримувати зв’язок регулярно і постійно. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

12. Я вмію спілкуватися асинхронно та підтримувати зв’язок регулярно і постійно. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

13. Я вмію працювати в Інформаційно-освітньому середовищі УДПУ (http://dls.udpu.org.ua). 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

14. Я вмію користуватися електронними ресурсами в дистанційному курсі. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

15. Я вмію користуватися у вебінарі дистанційноого курсу. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 
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16. Я в цілому вмію працювати з дистанційними курсами. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

17. Я можу надати онлайн-допомогу одногрупнику при опрацюванні завдань дистанційного курсу. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

18. Я можу створити позитивний емоційний фон при дистанційному навчанні. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

 

19. Я вмію здійснювати тестування, анкетування та інші види діяльності в дистанційному курсі. 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 
 

20. Я вмію працювати в системі неперервної освіти вчителів початкової школи 

(http://sno.udpu.org.ua). 

a) Повністю погоджуюся 

b) Частково погоджуюся 

c) Частково не погоджуюся 

d) Повністю не погоджуюся 

Щиро дякуємо! 
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Додаток Ж. 4 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 

 

Тестування для вчителів початкової школи 

 

Шановний колего! 

Просимо Вас відмітити один варіант правильної відповіді на поставлені питання. 

Будемо вдячні Вам за активну допомогу в проведенні тестування! 

 

Ваша стать: Ч/Ж Скільки Вам років?_____ Скільки років Ви працюєте за фахом?___ 

 

 

1. Як називається режим дистанційного навчання при якому відбувається взаємодія 

між суб’єктами дистанційного навчання із затримкою у часі, застосовуючи при цьому 

електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо? 

a) асинхронний; 

b) індивідуальний; 

c) особистісно орієнтований; 

d) синхронний. 

 

2. Як називається режим дистанційного навчання при якому відбувається взаємодія 

між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають 

у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі 

тощо)? 

a) асинхронний; 

b) індивідуальний; 

c) особистісно орієнтований; 

d) синхронний. 

 

3. Як називається навчання, при якому переважає багатосторонній зв’язок між 

студентом, викладачем, освітнім закладом і навчальними матеріалами із використанням 

Інтернет (форуми, електронні бесіди (chats) та ін.)? 

a) кореспондентське; 

b) кейс; 

c) трансляційне; 

d) заочне. 

 
4. Як називають викладача (наставника) дистанційної форми навчання, який надає 

навчально-методичну та практичну підтримку, консультації студентам з відповідної 

навчальної дисципліни з метою більш глибокої індивідуалізації навчального процесу? 

a) тьютор; 

b) організатор дистанційного навчання; 

c) модератор дистанційного навчання; 

d) адміністратор дистанційного навчання. 
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5. Як називають працівника, який забезпечує організацію навчального процесу 

(розклад, взаємодію зі слухачами і викладачами тощо) з використанням інформаційних 

технологій? 

a) тьютор; 

b) організатор дистанційного навчання; 

c) модератор дистанційного навчання; 

d) адміністратор дистанційного навчання. 

 

6. Як називають працівника, який адмініструє спеціальне програмне забезпечення, 

за допомогою якого здійснюється управління дистанційним навчальним процесом? 

a) тьютор; 

b) організатор дистанційного навчання; 

c) модератор дистанційного навчання; 

d) адміністратор дистанційного навчання. 

 

7. У якому із запропонованих варіантів відображено інформаційно-освітнє 

середовище Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини? 

a) система дистанційного навчання (http://dls.udpu.org.ua); 

b) електронний архів навчально-методичних матеріалів (http://dspace.udpu.org.ua); 

c) відсутні усі запропоновані варіанти; 

d) наявні усі запропоновані варіанти. 

 

8. У якому із запропонованих варіантів визначені основні компоненти 

інформаційної культури вчителя початкової школи? 

a) поняття інформатики як компонент інформаційної культури; 

b) методи пізнання; 

c) уміння використовувати інформаційні технології; 

d) відсутні усі запропоновані варіанти; 

e) наявні усі запропоновані варіанти. 
 

9. Як називається ресурс для організації спілкування між викладачем та студентами 

в асинхронному режимі, його учасники можуть через надсилання повідомлень 

обговорювати певні теми, читати та відповідати на повідомлення інших учасників? 

a) чат; 

b) електронна пошта; 

c) форум; 

d) вебінар. 
 

10. Як називається ресурс для організації семінарів з використанням технології 

відео-конференції? 

a) чат; 

b) форум; 

c) електронна пошта; 

d) вебінар. 
 

11. Який із запропонованих сервісів можна використати при створені 

персонального “хмарного” середовища? 

a) PHP-Fusion; 

b) Moodle; 

c) OneDrive; 

d) Padlet; 

e) відсутні усі запропоновані варіанти; 

f) наявні усі запропоновані варіанти. 

https://onedrive.live.com/about/uk-ua/
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12. Надрукуйте веб-адресу Інформаційно-освітнього середовища УДПУ. 

http://dls.udpu.org.ua 

 

13. У якому із запропонованих варіантів можна змінити інформацію про 

користувача Інформаційно-освітнього середовища УДПУ? 

a) Адміністрування → Мій профіль → Редагувати інформацію; 

b) Адміністрування → Керування курсом; 

c) Навігація → Мій профіль → Переглянути профіль; 

d) Навігація → Мої курси. 

14. У якому блоці Інформаційно-освітнього середовища УДПУ наявні такі 

елементи: Керування курсом, Журнал оцінок, Мій профіль? 

a) Адміністрування; 

b) Навігація; 

c) Останні новини; 

d) Майбутні події; 

e) Пошук на форумах; 

f) Останні дії. 

 

15. У якому блоці Інформаційно-освітнього середовища УДПУ наявні такі 

елементи: Головна сторінка, Мій профіль, Поточний курс, Мої курси та ін.? 

a) Адміністрування; 

b) Навігація; 

c) Останні новини; 

d) Майбутні події; 

e) Пошук на форумах; 

f) Останні дії. 

 

16. У якому виді діяльності дистанційного курсу Інформаційно-освітнього 

середовища УДПУ можна синхронно спілкуватися з користувачами? 

a) Форум; 

b) Чат; 

c) Глосарій; 

d) Завдання; 

e) Тема; 

f) Семінар. 

 

17. У якому блоці Інформаційно-освітнього середовища УДПУ можна 

завантажувати ресурси? 

a) Адміністрування; 

b) Мої особисті файли; 

c) Мої останні відзнаки; 

d) Навігація; 

e) Календар; 

f) Останні дії. 

 

18. Які дії потрібно виконати у дистанційному курсі Інформаційно-освітнього 

середовища УДПУ, щоб здати практичну роботу? 

Укажіть порядок слідування всіх 4 варіантів відповідей: 

a) у темі, що вивчається оберіть “Практична робота”; 

b) натисніть кнопку “Здати роботу”; 

c) надрукуйте відповіді на питання при необхідності завантажити файл; 

d) натисніть кнопку “Зберегти зміни”. 
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19. Які дії потрібно виконати у дистанційному курсі Інформаційно-освітнього 

середовища УДПУ, щоб скласти тестування по темі? 

Укажіть порядок слідування всіх 6 варіантів відповідей: 

a) натисніть кнопку “Тестування”; 

b) натисніть кнопку “Почати тестування”; 

c) у вікні підтвердження натисніть “Почати спробу”; 

d) відзначити правильні відповіді до питання; 

e) натисніть кнопку “Далі”; 

f) натисніть кнопку “Відправити все та завершити”. 

 

20. Які дії потрібно виконати у дистанційному курсі Інформаційно-освітнього 

середовища УДПУ, щоб опрацювати і здати тему? 

Укажіть порядок слідування всіх 6 варіантів відповідей: 

a) відкрити блок “Тема”; 

b) ознайомитися з теоретичним матеріалом (текст, лекція); 

c) дати відповіді на питання контролю та самоконтролю по темі; 

d) виконати практичну або лабораторну роботу; 

e) завантажити матеріал виконаної роботи на перевірку викладачеві; 

f) пройти тематичний контроль (тестування). 

 

Щиро дякуємо! 
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Додаток З 
 

Розрахунки (MS Excel), що підтверджують відсутність значущих 

відмінностей у готовності вчителів початкової школи до ДН у системі 

неперервної освіти (результати констатувального етапу експерименту) 
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Додаток И. 1 
 

Тестування для вчителів початкової школи 

(за адаптованою методикою В. І. Уроського [343]) 

 

Шановний колего! 

Просимо Вас оцінити свою професійно-педагогічну підготовку за дев’ятибальною 

шкалою. 

Вам необхідно біля питання відмітити один із балів (від 0 до 9). 

Будемо вдячні Вам за активну допомогу в проведенні тестування! 

 

Ваша стать: Ч/Ж Скільки Вам років?_____ Скільки років Ви працюєте за фахом?___ 

 

1. Я орієнтуюся в меті та завданнях професійно-педагогічної діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2. Я знаю основні вимоги до професійно-педагогічної діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3. Я оперую педагогічною термінологією. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4. Я вмію відбирати зміст навчання на основі наукових даних, фактів, понять, законів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5. Я розумію логіку професійно-педагогічної діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

6. Я знаю методи професійно-педагогічної діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

7. Я розумію сутність використання методів у професійно-педагогічній діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

8. Я вмію використовувати методи навчання в професійно-педагогічній діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

9. Я орієнтуюся в історії наукових винаходів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10. Я розумію необхідність використання історичних надбань у професійно-педагогічній 

діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

11. Я орієнтуюся в змісті сучасних досягнень науки та техніки. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

12. Я маю уявлення про роль та місце цих знань у професійно-педагогічній діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

13. Я маю уявлення про систему навчання, виховання та розвитку молодших школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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14. Я розумію мету та завдання навчання молодших школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

15. Я орієнтуюся в навчальних планах та програмах початкової освіти. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

16. Я виділяю знання, вміння та навички, які необхідно сформувати в молодших 

школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

17. Я розумію відповідність методів та прийомів меті та змісту навчання. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

18. Я орієнтуюся в цільовому напрямку використання різних методів та прийомів 

навчання молодших школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

19. Я розумію значення різних методів для навчання молодших школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

20. Я вмію використовувати методи та прийоми організації навчальної діяльності в 

початковій школі. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

21. Я розумію взаємозв’язок між змістом, формами та методами навчання молодших 

школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

22. Я вмію використовувати різноманітні форми організації навчання молодших 

школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

23. Я знаю нові форми організації навчання молодших школярів та вмію використовувати 

їх у навчальній діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

24. Я знаю різноманітні засоби навчання молодших школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

25. Я розумію роль та функції засобів навчання для активізації навчально-пізнавальної 

діяльності молодших школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

26. Я вмію використовувати різноманітні засоби організації навчальної діяльності в 

початковій школі, в т. ч. інформаційно-комунікаційні. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

27. Я знаю психологічні особливості молодших школярів та розумію необхідність їх 

урахування під час відбору змісту, форм і методів навчання. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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28. Я розумію роль психодіагностики для розвитку молодших школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

29. Я орієнтуюся в діагностичних методах оцінки розвитку різних сторін психіки 

молодшого школяра. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

30. Я розумію закономірності пізнання. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

31. Я орієнтуюся в компонентах пізнання, їх сутності та логічному взаємозв’язку. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

32. Я знаю психологічні основи навчання, виховання та розвитку особистості молодших 

школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

33. Я розумію мету та завдання педагогічної взаємодії з молодшими школярами під час їх 

навчання, виховання та розвитку. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

34. Я орієнтуюся в методах педагогічної діагностики рівня освіченості та вихованості 

молодшого школяра. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

35. Я маю уявлення про психологічні аспекти уроків, характеристику уроків різного типу. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

36. Я знаю методи навчання, які використовують у початковій освіті. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

37. Я розумію необхідність управління навчально-пізнавальною діяльністю молодших 

школярів та місце вчителя в цьому процесі. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

38. Я володію прийомами планування та організації особистої діяльності. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

39. Я володію прийомами планування та організації діяльності молодших школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

40. Я орієнтуюся в змісті контрольно-аналітичної діяльності вчителя під час навчання 

молодших школярів. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

41. Я володію прийомами педагогічних технологій. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Щиро дякуємо!  
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Додаток И. 2 
 

 

Діагностика професійно-педагогічної компетентності вчителя 

початкової школи (за адаптованою методикою В. І. Уроського [343]) 

Діагностичні 

блоки 

Склад діагностичних 

блоків 
Діагностичні параметри Бали 

Спрямованість 

професійно-

педагогічної 

підготовки 

вчителя 

початкової 

школи 

Зміст професійно-

педагогічної 

підготовки вчителя 

початкової школи 

Показники оцінки професійно-педагогічної 

підготовленості вчителя початкової 

школи 

0 – 9 

1 2 3 4 

І. Теоретико-

методична 

підготовка. 

1. Знання та вміння 

теоретичних основ 

професійно-

педагогічної 

діяльності: 

1) орієнтуюся в меті та завданнях 

професійно-педагогічної діяльності; 

 

2) знаю основні вимоги до професійно-

педагогічної діяльності; 

 

3) оперую педагогічною термінологією;  

4) вмію відбирати зміст навчання на 

основі наукових даних, фактів, понять, 

законів; 

 

5) розумію логіку професійно-

педагогічної діяльності. 

 

2. Знання, вміння та 

навички 

використання методів 

професійно-

педагогічної 

діяльності: 

1) знаю методи професійно-педагогічної 

діяльності; 

 

2) розумію сутність використання методів 

у професійно-педагогічній діяльності; 

 

3) вмію використовувати методи навчання 

в професійно-педагогічній діяльності. 

 

3. Знання історії 

розвитку та сучасний 

стан досягнень у 

професійно-

педагогічній 

діяльності: 

1) орієнтуюся в історії наукових 

винаходів; 

 

 

2) розумію необхідність використання 

історичних надбань у професійно-

педагогічній діяльності; 

 

3) орієнтуюся в змісті сучасних досягнень 

науки та техніки; 

 

4) маю уявлення про роль та місце цих 

знань у професійно-педагогічній 

діяльності. 
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продовж. табл. Додатку И. 2. 

1 2 3 4 

 

4. Знання змісту 

початкової освіти: 

1) маю уявлення про систему навчання, 

виховання та розвитку молодших 

школярів; 

 

2) розумію мету та завдання навчання 

молодших школярів; 

 

3) орієнтуюся в навчальних планах та 

програмах початкової освіти; 

 

4) виділяю знання, вміння та навички, які 

необхідно сформувати в молодших 

школярів. 

 

5. Знання та вміння 

використовувати 

методи та прийоми 

організації 

навчальної діяльності 

в початковій школі: 

1) розумію відповідність методів та 

прийомів меті та змісту навчання; 

 

2) орієнтуюся в цільовому напрямку 

використання різних методів та прийомів 

навчання молодших школярів; 

 

3) розумію значення різних методів для 

навчання молодших школярів; 

 

4) вмію використовувати методи та 

прийоми організації навчальної діяльності 

в початковій школі. 

 

6. Знання та вміння 

використовувати 

форми організації 

навчальної діяльності 

в початковій школі: 

1) розумію взаємозв’язок між змістом, 

формами та методами навчання молодших 

школярів; 

 

2) вмію використовувати різноманітні 

форми організації навчання молодших 

школярів; 

 

3) знаю нові форми організації навчання 

молодших школярів та вмію 

використовувати їх у навчальній 

діяльності. 

 

7. Знання та вміння 

використовувати 

засоби організації 

навчальної діяльності 

в початковій школі: 

1) знаю різноманітні засоби навчання 

молодших школярів; 

 

2) розумію роль та функції засобів 

навчання для активізації навчально-

пізнавальної діяльності молодших 

школярів; 

 

3) вмію використовувати різноманітні 

засоби організації навчальної діяльності в 

початковій школі, в т. ч. інформаційно-

комунікаційні. 
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продовж. табл. Додатку И. 2. 

1 2 3 4 

ІІІ. Психолого-

педагогічна 

підготовка. 

1. Знання 

психологічних 

особливостей 

молодших школярів: 

1) знаю психологічні особливості 

молодших школярів та розумію 

необхідність їх урахування під час 

відбору змісту, форм і методів навчання; 

 

2) розумію роль психодіагностики для 

розвитку молодших школярів; 

 

3) орієнтуюся в діагностичних методах 

оцінки розвитку різних сторін психіки 

молодшого школяра. 

 

2. Знання 

психологічних 

закономірностей 

навчання, виховання 

та розвитку молодших 

школярів: 

1) розумію закономірності пізнання;  

2) орієнтуюся в компонентах пізнання, їх 

сутності та логічному взаємозв’язку; 

 

3) знаю психологічні основи навчання, 

виховання та розвитку особистості 

молодших школярів. 

 

3. Знання теоретичних 

основ педагогіки: 

1) розумію мету та завдання педагогічної 

взаємодії з молодшими школярами під 

час їх навчання, виховання та розвитку; 

 

2) орієнтуюся в методах педагогічної 

діагностики рівня освіченості та 

вихованості молодшого школяра; 

 

3) маю уявлення про психологічні 

аспекти уроків, характеристику уроків 

різного типу; 

 

4) знаю методи навчання, які 

використовують у початковій освіті. 

 

4. Знання та вміння 

використовувати 

педагогічні 

технології: 

1) розумію необхідність управління 

навчально-пізнавальною діяльністю 

молодших школярів та місце вчителя в 

цьому процесі; 

 

2) володію прийомами планування та 

організації особистої діяльності; 

 

3) володію прийомами планування та 

організації діяльності молодших 

школярів; 

 

4) орієнтуюся в змісті контрольно-

аналітичної діяльності вчителя під час 

навчання молодших школярів; 

 

5) володію прийомами педагогічних 

технологій. 
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Додаток И. 3 
 

Тестування з 

Сучасних інформаційних технологій навчання 

укладач доцент Муковіз О. П. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

1. Яку дію потрібно виконати у PowerPoint для налаштування анімації у презентації? 

a) Показ слайдов → Настройка анимации; 

b) Формат → Настройка анимации; 

c) Вставка → Настройка анимации. 

 

2. Яку дію потрібно виконати у PowerPoint, щоб створити таблицю у презентації? 

a) Формат → Таблица; 

b) Вставка → Таблица; 

c) Таблица → Нарисовать таблицу; 

d) Сервис → Таблица. 

 

3. Яку дію потрібно виконати у Excel, щоб створити діаграму? 

a) Формат → Диаграмма; 

b) Правка → Диаграмма; 

c) Файл → Диаграмма; 

d) Вставка → Диаграмма; 

e) Вид → Диаграмма. 

 

4. Відмітьте сервер, який є найбільшою міжнародною пошуковою машиною? 

a) Rambler; 

b) Google; 

c) Zhitomir.net; 

d) Yandex. 

 

5. Пристрій для обміну інформацією з іншими комп’ютерами через телефонну 

мережу це… 

a) модем; 

b) свіч; 

c) TV-тюнер. 

 

6. Щоб зберегти web-сторінку у програмі Internet Explorer разом із зображеннями, 

треба викликати діалог „Сохранить как...” та вибрати тип файлу: 

a) Web-страница, полностью; 

b) Текстовый файл; 

c) Web-страница, только HTML; 

d) Web-архив, один файл. 

 

7. Горизонтальна або вертикальна лінійка на Робочому столі, що містить кнопку 

виклику головного меню ОС Windows Пуск, поля системного годинника і 

клавіатурної розкладки та кнопки із логотипами відкритих вікон додатків, папок 

або документів, це... 

a) меню Пуск; 

b) Панель управління; 

c) Панель завдань; 
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8. Скільки в 1 гігабайті мегабайт? 

a) 1000; 

b) 1024; 

c) 1500. 

 

9. Яку дію потрібно виконати в Internet Explorer, щоб відкрити сторінку в новому 

вікні? 

a) Файл→Новое окно; 

b) Файл→Создать вкладку; 

c) Файл→Открыть. 

 

10. Основоположником інформаційних технологій в Українi й у колишньому 

Радянському Союзi був: 

a) В. М.Глушков;  b) С. А. Лебедєв;  c) А. П. Єршов. 

 

11. Хто з учених вперше створив механічний цифровий обчислювальний пристрій 

(6-ти (або 8-ми) розрядний пристрiй на зубчатих колесах, розрахований на 

пiдсумовування та вiднiмання десяткових чисел (1642 р.)) 

a) Блез Паскаль; 

b) Леонардо да Вiнчi; 

c) Вiльгельм Шиккард. 

 

12. Яку дію потрібно виконати у PowerPoint, щоб оформити слайд презентації? 

a) Вставка → Оформление слайда; 

b) Формат → Оформление слайда; 

c) Вид → Оформление слайда. 

 

13. Яку дію потрібно виконати у Word, щоб вставити у текст графічні об’єкти? 

a) Вставка→Рисунок→Картинки.... ; 

b) Вид→Рисунок→Картинки.... ; 

c) Файл→Рисунок→Картинки.... ; 

d) Правка→Рисунок→Картинки.... . 

 

14. Яку дію потрібно виконати у Excel, щоб форматувати числа? 

a) Формат→Числовой формат; 

b) Формат→Ячейки→Число; 

c) Правка→Число. 

 

15. Яку дію потрібно виконати, щоб запустити програму Microsoft Office PowerPoint? 

a. Пуск→Программы→Microsoft Office→Microsoft Office Power Point; 

b. Пуск→Microsoft Office Power Point; 

c. Пуск→Программы→Office→Microsoft Office Power Point; 

d. Пуск→Программы→Microsoft Office Power Point. 

 

16. До основних вузлів персонального комп’ютера відносяться: 

a) Материнська плата; 

b) Модем; 

c) Плотер; 

d) Жорсткі диски; 

e) Системна шина; 

f) Постійна пам’ять; 

g) Стерео гарнітура; 
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h) Оперативна пам’ять; 

i) Процесор; 

j) Принтер. 

 

17. До додаткових та периферійних пристроїв персонального комп’ютера 

відносяться: 

a) Материнська плата; 

b) Модем; 

c) Чіпсет; 

d) Системна шина; 

e) Постійна пам’ять; 

f) Монітор; 

g) Миш; 

h) Аудіоплата; 

i) Сканер; 

j) Принтер. 

 

18. Відмітьте пристрої, що належать до постійної та зовнішньої пам’яті. 

a) Flash-пам’ять; 

b) Жорсткі диски; 

c) Лазерні диски; 

d) Віртуальна пам’ять; 

e) Кеш-пам’ять; 

f) Оперативна пам’ять. 

 

19. Відмітьте принтери, які можуть бути підключені до персонального комп’ютера. 

a) Матричний; 

b) Струминний; 

c) Лазерний; 

d) Рулонний; 

e) Планшетний; 

f) Барабанний. 

 

20. Відмітьте клавіші редагування тексту у Word? 

a) Delete; 

b) Shift; 

c) Insert; 

d) Backspace; 

e) CapsLock; 

f) F1. 

Правильні відповіді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

a b d b a a c b b a a b a b a 
a, d, e, 

f, h, i 

b, g, 

h, i, j 

a, 

b, c 

a, 

b, c 

a, c, 

d 
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Тестування з 

Методики навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» 

укладач доцент Кравчук О. В. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

1. До тваринних символів України належать: 
a) корова, лелека; 

b) лелека, соловей; 

c) голуб, журавель. 

 

2. Регулювання й управління відносинами у сфері політичної системи – це… 
a) функція держави; 

b) принцип держави; 

c) загальне положення. 

 

3. Основним компонентом освітньої галузі є… 
a) забезпечення первинних ціннісних орієнтацій; 

b) знання про українське суспільство; 

c) засвоєння емпіричних уявлень. 

 

4. Скільки виділяють типів сім’ї ? 
a) 4; 

b) 3; 

c) 2. 

 

5.Коли була прийнята Конституція України? 
a) 16 червня 1996 року; 

b) 20 червня 1996 року; 

c) 28 червня 1996 року. 

 

6. Блакитний колір прапора символізує… 

a) небо; 

b) холод; 

c) безкінечність. 

 

7. Верховна рада України, Уряд України, Кабінет Міністрів – це… 

a) вищі органи державної влади; 

b) органи районної ради; 

c) органи обласної ради. 

 

8. Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через уроки: 

a) Природознавство; 

b) «Я і Україна»; 

c) Географія. 

 

9. Освітня галузь «Суспільствознавство» ґрунтується на реалізації: 

a) понять; 

b) змістових ліній; 

c) принципів. 
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10. Підписати закон має право: 

a) Голова Верховної Ради; 

b) Президент; 

c) Депутат Верховної Ради. 

 

11. Голова держави – це… 

a) Президент; 

b) Міністр; 

c) Спікер. 

 

12. Знак, умовне позначення якогось предмета – це… 

a) етикетка; 

b) оберіг; 

c) символ. 

 

13. Наука про герби – це… 

a) геральдика; 

b) символознавство; 

c) гербологія. 

 

14. Як по іншому називають сім’ї соціального ризику: 

a) аморальні; 

b) малозабезпечені; 

c) конфліктні. 

 

15. Культура – це… 

a) характерне певній особі; 

b) манера поведінки людини; 

c) сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його 

історії. 

 

16. Ухвалити закон має право лише: 

a) Верховний суд; 

b) Міністерство оборони; 

c) Верховна Рада. 

 

17. Символ – це… 

a) знак, якогось предмета, що характеризує державу; 

b) образ предмета; 

c) позначення на певних об’єктах. 

 

18. Першу бібліотеку на Київській Русі було засновано за часів правління: 

a) Богдана Хмельницького; 

b) Ярослава Мудрого; 

c) Князя Ігоря. 

 

19. За порами року свята поділяються на: 

a) перехідні, весняні, зимові; 

b) зимові, весняні, літні, осінні; 

c) квітневі, осінні, літні. 
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20. Основні функції держави: 

a) соціальна, політична, управлінська; 

b) господарська, економічна; 

c) політична, економічна, соціальна, гуманітарно-культурна, міжнародна. 

 

Правильні відповіді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b а а c c а а b c b а c а b c c а b b c 

 

 

Тестування з 

Методики навчання освітньої галузі «Мова і література» 

укладач доцент Роєнко Л. М. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

1. Серед прийомів звукового аналізу вкажіть «зайве». 

a) підкреслене вимовляння одного із звуків у слові; 

b) впізнавання і виділення із слів вірша, скоромовки, потішки найчастіше вживаного 

звука; 

c) утворення складів (злиття) приголосного з усіма вивченими голосними; 

d) порівняння слів, які відрізняються одним звуком. 

 

2. Серед прийомів звукового синтезу вкажіть «зайве». 

a) утворити склад (злиття) із вказаних приголосного і голосного звуків; 

b) утворити склад (злиття) певного приголосного з усіма вивченими голосними; 

c) до названого складу дібрати подібний, але з м’яким приголосним; 

d) впізнати певний звук у названих учителем словах, визначити його позицію. 

 

3. Важливим принципом сучасного методу навчання грамоти є те, що за одиницю 

читання береться … 

a) звук; 

b) буква; 

c) склад; 

d) слово. 

 

4. Вкажіть  «зайве» серед організаційних умінь і навичок першокласників. 

a) дотримуватись правильної постави за партою під час виконання різних робіт, особливо 

під час письма; 

b) вчасно приходити до школи; 

c) уміння відібрати навчальне приладдя до уроку, розкласти його в належному порядку; 

d) тримати правильно ручку, олівець і зошит під час письма. дотримуватись єдиних вимог 

до оформлення письмових завдань. 

 

5. Вкажіть «зайве» серед пропонованих загальномовленнєвих умінь і навичок 

першокласників. 

a) зосереджено слухати вчителя і однокласників; 

b) відповідати на запитання педагога; 

c) розрізняти предмети за розміром, формою, кольором, смаком тощо; 

d) вчасно і правильно виконувати його завдання і розпорядження, висловлені не тільки в 

індивідуальному звертанні, а й ті, що мають фронтальний характер – спрямовані до 

всіх учнів класу; 



551 

 

 

6. Вкажіть, до якої групи загальнонавчальних умінь і навичок належить вміння 

зіставляти групи предметів за певною ознакою.  

a) організаційні вміння і навички; 

b) контрольно-оцінні вміння; 

c) загальномовленнєві вміння і навички; 

d) загальнопізнавальні вміння. 

 

7. Вкажіть, до якої групи загальнонавчальних умінь і навичок належить вміння 

словесне оцінювати свою роботу за орієнтирами, даними вчителем, вказуючи на 

позитивні її риси і недоліки. 

a) загальномовленнєві вміння і навички; 

b) організаційні вміння і навички; 

c) загальнопізнавальні вміння; 

d) контрольно-оцінні вміння. 

 

8. Вкажіть, до якої групи загальнонавчальних умінь і навичок належить вміння 

зосереджено слухати вчителя і однокласників, відповідати на запитання педагога.  

a) загальномовленнєві вміння і навички; 

b) організаційні вміння і навички; 

c) загальнопізнавальні вміння; 

d) контрольно-оцінні вміння. 

 

9. Вкажіть, до якої групи загальнонавчальних умінь і навичок належить вміння 

дотримуватись правильної постави за партою під час виконання різних робіт, 

особливо під час письма.  

a) загальномовленнєві вміння і навички; 

b) організаційні вміння і навички; 

c) загальнопізнавальні вміння; 

d) контрольно-оцінні вміння. 

 

10. Вкажіть відповідь, яка не належить до  періодів процесу навчання грамоти. 

a) букварний період; 

b) добукварний період; 

c) адаптаційний період; 

d) післябукварний період. 

 

11. Вкажіть на відповідь, яка не відповідає завданням розвитку мовлення у 

добукварний період. 

a) удосконалення звуковимови, удосконалення граматичної будови усного мовлення; 

b) робота над культурою мовлення і спілкування; 

c) збагачення, уточнення й активізацію словникового запасу дітей; 

d) вчасно і правильно виконувати завдання і розпорядження вчителя. 

 

12. Вкажіть на неправильну відповідь. «У підготовчий період в учнів формуються 

початкові вміння здійснювати різні види мовного аналізу: …». 

a) виділяти речення з мовного потоку, аналізувати їх за кількістю слів, будувати графічні 

моделі речень; 

b) виділяти з речень окремі слова, ділити їх на склади, визначати наголошений склад, 

встановлювати послідовність усіх звуків у слові; 

c) вчити школярів ставити розділові знаки в кінці речень; 

d) будувати звуко-складові графічні моделі слів. 
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13.Орієнтиром для відповідного нахилу елементів літер є: 

a) допоміжна похила лінія; 

b) міжрядкова лінія; 

c) верхня рядкова лінія; 

d) нижня рядкова лінія. 

 

14. Вкажіть на правильну відповідь.  «На першому етапі букварного періоду учні …» 

a) вивчають ряд букв, що позначають голосні звуки [а, о, у, й, і]; 

b) знайомляться з позначення на письмі м’яких приголосних буквами ь, я, ю, є; 

c) виділяти речення з мовного потоку, аналізувати їх за кількістю слів, будувати графічні 

моделі речень; 

d) виділяти з речень окремі слова, ділити їх на склади, визначати наголошений склад, 

встановлювати послідовність усіх звуків у слові. 

 

15. Вкажіть на неправильну відповідь.  «На уроках письма учні засвоюють  такі 

важливі вміння орфографічного характеру, як: …» 

a) позначення на письмі звуків у складах і словах (послідовно, без пропуску і заміни 

літер); роздільне написання слів у реченні; 

b) вживання великої літери для позначення початку речення та у власних назвах;  

c) виділяти з речень окремі слова, ділити їх на склади, визначати наголошений склад, 

встановлювати послідовність усіх звуків у слові; 

d) позначення на письмі м’якості приголосних звуків буквами ь, і, я, ю, є; перенесення 

частин слів з рядка в рядок. 

 

16. Вкажіть на неправильну відповідь. «Крім початкового уміння читати, у 

першокласників мають розвиватися інші види мовленнєвої діяльності –  …». 

a) складоподіл; 

b) аудіювання; 

c) говоріння; 

d) письмо. 

 

17. За сприйманням тексту диктанти поділяються на:  

a) попереджувальні, коментовані, пояснювальні, творчі; 

b) зорово-слухові, слухово-зорові, слухові, зорові (диктант з пам’яті); 

c) попереджувальні, пояснювальні, вибіркові, словникові, творчі та вільні; 

d) попереджувальні, пояснювальні. 

 

18. За характером керівництва розумовою діяльністю методи навчання мови 

поділяються на: 

a) пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково пошуковий, 

дослідницький; 

b) наочні, словесні, практичні; 

c) практичні, практично-теоретичні, теоретичні; 

d) слово вчителя, бесіда, тзн, усний виклад учителем матеріалу. 

 

19. Із пропонованих методів навчання грамоти вкажіть основний, що усталився у 

вітчизняній школі. 

a) буквоскладальний синтетичний метод; 

b) звуковий аналітичний метод; 

c) звуковий синтетичний метод; 

d) звуковий аналітико-синтетичний метод. 
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20. Ким у вітчизняній школі найповніше і найпослідовніше була розроблена 

методика навчання грамоти за звуковим аналітико-синтетичним методом? 

a) К. Д. Ушинським; 

b) Д. І. Тихомировим; 

c) В. П. Вахтеровим; 

d) В. О. Фрольовим.  

 

Правильні відповіді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

с d c d c d d a b c d c a a c a b a d a 

 

 

Тестування з 

Методики навчання освітньої галузі «Математика» 

укладач доцент Шевчук І. В. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

1. Нумерація чисел в концентрі «Десяток» вивчається у ... 

a) 1 класі; 

b) 2 класі; 

c) 3 класі. 

 

2. Визначити дидактичну мету даного завдання: 

 
a) утворення числа; 

b) склад числа; 

c) місце числа. 

 

3. Вміти встановлювати відповідність між числом і кількістю предметів наприклад 

числу 7 відповідає 7 лічильних паличок – це... 

a) утворення числа; 

b) порівняння числа; 

c) склад числа; 

d) встановлення кількісного співвідношення між числом 1 кількістю предметів. 

 

4. Визначити дидактичну мету кожного завдання:  
«Знайти зайве число у даному ряді чисел: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8, 9 « 

a) утворення числа; 

b) склад числа; 

c) місце числа в натуральній послідовності. 

 

5. Основною лічильною одиницею концентру «Десяток» є: 

a) десяток; 

b) одиниця; 

c) одиниця і десятки. 
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6. Вивчення чисел в концентрі 100 розглядає питання тільки... 

a) усну нумерацію; 

b) письмову нумерацію; 

c) усну і письмову нумерацію. 

 

7. Вивчення письмової нумерації розпочинається з... 

a) записування двоцифрових чисел; 

b) читання двоцифрових чисел 

c) читання  та записування двоцифрових чисел. 

 

8. Основна лічильна одиниця концентру «Сотня» це ...  

a) десяток; 

b) сотня; 

c) одиниця. 

 

9. Вивчення чисел в концентрі 1000 розглядає тільки питання: 

a) усної нумерації; 

b) письмової нумерації; 

c) усної та письмової  нумерації. 

 

10. Теоретичною основою прикладу 765 х 40 є: 

a. множення числа на суму; 

b) множення суми на число; 

c) множення числа на добуток. 

 

11. Теоретичною основою алгоритму 7655 : 5 є: 

a) ділення суми зручних доданків на число; 

b) ділення суми розрядних доданків на число; 

c) ділення числа на суму. 

 

12. Вибрати приклад, теоретичною основою якого є ділення числа на добуток: 

a) 4503 : 57; 

b) 35005 : 5; 

c) 48060 : 6. 

 

13. До усних обчислень можна віднести такі приклади: 

a) 6729 х 54; 

b) 35 + 18; 

c) 63 х 79. 

 

14. У початковому курсі математики учні знайомляться з: 

a) усними обчисленнями; 

b) письмовими обчисленнями; 

c) усними та письмовими обчисленнями. 

 

15. Теоретичною основою усних та письмових обчислень є: 

a) властивості арифметичних дій та знання нумерації; 

b) знання нумерації чисел; 

c) порозрядний склад числа. 
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16. При діленні числа 384 276 на число 83 дільник подаємо у вигляді… 

a) суми чисел 80 + 3; 

b) добутку чисел ( 8  і 10 ) ; 

c) числа 8. 

 

 

17. Визначити групу даної задачі: «За два дні учні посадили 10 дерев. Першого дня 

посадили 4 дерева. Скільки дерев вони посадили другого дня?» 

a) 1; 

b) 2; 

c) 3. 

 

18. Визначити в якій формі подана дана задача: «Миколка посадив 8 дерев, а Оленка 

на 2 дерева більше. Скільки дерев посадила Оленка?» 

a) збільшення числа на кілька одиниць у прямій формі; 

b) зменшення числа на кілька одиниць у прямій формі; 

c) збільшення числа на кілька одиниць у непрямій формі. 

 

19. Визначити тип задачі: «Пасажирський літак за два дні пролетів 3360 км. Першого 

дня він був у польоті 4 год, а другого 3 год. Скільки кілометрів літак пролетів 

першого дня і скільки другого, якщо він летів з однаковою швидкістю?» 

a) знаходження четвертого пропорційного; 

b) пропорційний поділ; 

c) знаходження невідомого за двома різницями. 

 

20. За даною граф-схемою визначте скільки зв’язків у задачі: 

a) 2 зв’язки; 

b) 3 зв’язки;  

c) 5 зв’язків. 

 

 

 

 

Правильні відповіді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а b d c b c b a c c b a b c a b b a b с 

 

 

Тестування з 

Методики навчання освітньої галузі «Природознавство» 

укладач доцент Грітченко Т. Я. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

1. Поняття – це: 

a) логічний підсумок, зроблений на основі спостережень; 

b) форма думки, яка відображає істотні властивості, зв’язки і відношення предметів і 

явищ в їхній суперечності і розвитку 

c) слово або словосполучення, яке точно і однозначно визначає чітко окреслене 

спеціальне поняття; 

d) форма мислення, в якій стверджується зв’язок між предметом і його. 
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2. Спостереження – це: 

a) сукупність процесів, процедур і методів набуття знань про явища і 

закономірності об’єктивного світу; 

b) психічнопізнавальний процес, який полягає у відображенні людиною 

предметів і явищ; 

c) метод пізнавальної діяльності, що спирається передусім на роботу органів 

чуття; 
d) чуттєве сприйняття зовнішніх предметів людиною. 

 

3. Дослід – це: 

a) відображення в людській свідомості законів об’єктивного світу і суспільної 

практики, одержане в результаті активного практичного пізнання; 

b) сукупність процесів, процедур і методів набуття знань про явища і 

закономірності об’єктивного світу; 

c) організація педагогом різних видів діяльності школярів у позаурочний час; 
d) спосіб вивчення об’єктів та процесів природи у спеціально створених штучних. 

 

4. Зміст поняття – це: 

a) сукупність суттєвих ознак предмета, що відрізняють його від інших; 

b) відмітна особливість, характерна ознака об’єкта; 
c) головне, основне, визначальне в предметі, таке що зумовлене глибинними, 

необхідними, внутрішніми зв’язками й тенденціями розвитку; 

d) зовнішні властивості, процеси, зв’язки предмета, які даються пізнанню безпосередньо в 

формах живого споглядання. 

 

5. Основне завдання куточка живої природи – бути: 
a) основною формою організації навчання молодших школярів природознавству; 

b) лабораторією для проведення тривалих спостережень і дослідів над живими об’єктами; 

c) місцем відпочинку молодших школярів у позаурочний час; 

d) робочою кімнатою, призначеною для проведення спеціальних занять, а також 

зберігання колекцій, гербаріїв, муляжів, опудал тощо. 

 

6. Експериментальна перевірка знань і умінь учнів з природознавства полягає у: 
a) тестуванні учнів; 

b) проведенні контрольних робіт; 

c) постановці дослідів; 

d) проведенні самостійних письмових робіт. 

 

7. Збірні поняття – це: 

a) поняття, які включають істотні ознаки, які є спільними для всіх об’єктів, що входять до 

цих понять; 

b) конкретні об’єкти і явища, що мають власну назву; 

c) елементарні, первинні поняття, які характеризуються однією суттєвою ознакою; 

d) поняття, які об’єднують складні і прості поняття. 

 

8. До наочно-практичних методів навчання належать: 

a) учнівські досліди і практичні роботи, ілюстрація, демонстрація;  

b) бесіда, розповідь, опис, пояснення; 

c) експериментальне завдання, евристична бесіда, проблемна ситуація; 
d) навчальна робота під керівництвом учителя, самостійна робота учнів поза контролем 

учителя. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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9. Найпоширеніші у викладанні природознавства у початковій школі є класифікація 

методів навчання за: 

a) джерелом передачі та сприймання навчальної інформації; 

b) характером пізнавальної діяльності учнів; 

c) характером дидактичних знань; 

d) ступенем управління навчальною діяльністю. 

 

10. Предметом вивчення методики викладання природознавства є процес: 

a) навчання природознавства у початкових класах; 

b) формування природознавчої компетентності молодшого школяра; 

c) вивчення об’єктів та процесів природи у спеціально створених умовах; 

d) озброєння учнів знаннями, вміннями та навичками. 

 

11. Які з названих тем є темами комбінованого уроку з природознавства:  
a) «Карта півкуль»; 

b) «Шкіра – захисник організму»; 

c) «Рослини лісу»; 

d) «Властивості води – рідини». 

 

12. Позаурочна робота – це: 

a) робота, спрямована на виконання в позаурочний час завдань, які не передбачені 

програмою й не обов’язкові для всіх учнів; 

b) форма організації учнів для виконання після уроків обов’язкових завдань; 

c) основна форма організації навчання природознавства; 

d) організація педагогом творчої діяльності школярів у позаурочний час. 

 

13. Головна мета контролю знань, умінь та навичок: 

a) стимулювання навчальної діяльності учнів; 

b) перевірка результативності навчально-виховного процесу; 

c) формування в учнів прагнення до самоосвіти; 

d) перевірка та оцінювання знань учнів з кожної теми. 

 

14. Які з наведених тем є темами уроку-екскурсії: 
a) «Без води немає життя»; 

b)  «Кругообіг води в природі. Охорона вод»; 

c) «Прісна водойма – природне угрупування»; 

d) «Вода – розчинник». 

 

15. Програма з природознавства пропонує ознайомлення з планом і картою 

розпочати з вивчення теми: 
a) «План, масштаб, карта України»; 

b) «Наша місцевість на карті області»; 

c) «Орієнтування на місцевості»; 

d)  «Рідний край на території України». 

 

16. Наочні посібники з природознавства класифікуються так: 
a) об’єкти живої і неживої природи; 

b) натуральні й ілюстративні; 

c) площинні, об’ємні, екранні; 

d) таблиці, муляжі, моделі. 

 

 



558 

 

 

17. Які з наведених тем є темами узагальнюючого уроку з природознавства: 

a) «Тіла, речовини, молекули»; 

b) «Підсумки спостережень за неживою і живою природою та працею людей восени»; 

c) «Будова рослин»; 

d) «Різноманітність тварин у природі». 

 

18. Державний стандарт початкової загальної освіти складається з:  

a) Базового навчального плану, загальної характеристики інваріантної та варіативної 

складових змісту початкової загальної освіти, державних вимог до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів; 

b) інваріантної і варіативної складових навчальних програм, відповідно до яких 

здійснюється підготовка варіативних програм і підручників; 

c) ключових компетентностей, які передбачають особистісно-соціальний та 

інтелектуальний розвиток молодших школярів; 

d) освітніх галузей «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», 

«Суспільствознавство», «Здоров’я і фізична культура», «Технології» та «Мистецтво». 

 

19. Тип уроку з природознавства визначається за: 
a) місцем уроку в програмі предмета; 

b) дидактичною метою; 

c) дидактичною метою уроку та його місцем у програмі предмета; 

d) джерелом передачі навчальної інформації. 

 

20. Метою освітньої галузі «Природознавство» є : 

a) формування і розвиток в учнів основних компетентностей для реалізації їх творчого 

потенціалу; 

b) формування комунікативної компетентності; 

c) особистісний розвиток учня; 

d) формування природознавчої компетентності учня. 

Правильні відповіді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b c d a b c d a a a b b b c c b b a b d 

 

 

 

 

 

 

Тестування з Психології 

укладач доцент Якимчук Б. А. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

1. Заснований З. Фрейдом напрямок психології, який вивчає вплив на поведінку 

людини позасвідомих психічних процесів має назву: 
a) психосинтез; 

b) психоаналіз; 

c) гештальтпсихологія; 

d) логотерапія; 

e) трансперсональна психологія. 
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2. Спостереження, об’єктом якого є психічні стани, дії самого суб’єкта, має назву: 
a) природний експеримент; 

b) експеримент; 

c) самоспостереження; 

d) соціометрія; 

e) валідність. 

 

3. Морфологічні та функціональні особливості будови мозку, органів чуття та руху, 

які виступають у якості передумов розвитку здібностей, називаються: 
a) види почуттів; 

b) задатки; 

c) риси характеру; 

d) види темпераменту; 

e) здібності. 

 

4. Опитувальний лист для отримання відповідей на заздалегідь підготовлену 

систему запитань, має назву: 
a) соціометрія; 

b) анкета; 

c) проективний метод; 

d) тест; 

e) інтерв’ю. 

 

5. Дослідження походження індивідуальних психологічних властивостей людини, 

визначення ролі генотипу та середовища у їх формуванні, відноситься до: 
a) спостереження; 

b) природного експерименту; 

c) бесіди; 

d) генетичного методу; 

e) тестування. 
 

6. Експериментатор не втручається у звичний перебіг подій, а відповідні данні 

отримує при аналізі результатів експерименту: 
a) природний експеримент; 

b) лабораторний експеримент; 

c) спеціальний експеримент; 

d) формуючий експеримент; 

e) збалансований експеримент. 
 

7. Галузь психології, яка вивчає психологічні особливості людей різного віку: 

a) соціальна психологія; 

b) порівняльна; 

c) гештальтпсихологія; 

d) вікова психологія; 

e) соціальна психологія. 
 

8. Одна з шкіл сучасної закордонної психології, яка використовує для пояснення 

складних психічних явищ принцип їх цілісності, має назву: 
a) функціоналізм; 

b) гештальтпсихологія; 

c) психоаналіз; 

d) біхевіоризм; 

e) інтеракціонізм. 
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9. У рисах темпераменту, характеру, звичках, інтересах, у властивостях пізнавальних 

процесів, у здібностях – виявляються: 
a) соціалізація; 

b) самосвідомість; 

c) боротьба мотивів; 

d) індивідуальність; 

e) самореалізація. 

 

10. Людина як цілісний неповторний представник роду з її психологічними 

властивостями, що виступають попередниками розвитку особистості й 

індивідуальності це: 
a) гуманоїд; 

b) об’єкт впливу; 

c) особистість; 

d) суб’єкт впливу; 

e) індивід. 

 

11. Одна з шкіл сучасної закордонної психології, яка вивчає поведінку, має назву: 
a) функціоналізм; 

b) гештальтпсихологія; 

c) психоаналіз; 

d) біхевіоризм; 

e) інтеракціонізм. 

 

12. Своєрідність психіки, її неповторність це: 
a) об’єкт; 

b) індивідуальність; 

c) людина; 

d) особистість; 

e) суб’єкт. 
 

13. Потреби людини, їх зміст та різноманітність визначається: 
a) фізичним розвитком людини; 

b) службовим та матеріальним становищем; 

c) освітою; 

d) соціальними умовами життя, місцем у суспільстві та ступенем розвитку особистості; 

e) поведінкою. 
 

14. Визначення «сукупність соціальних властивостей людини, які набуваються у 

вихованні (соціалізації) в певному суспільстві» відносяться до поняття: 
a) особистість; 

b) індивід; 

c) індивідуальність; 

d) суб’єкт діяльності; 

e) актор. 
 

15. Де найбільш точно розкривається сутність поняття «звичка»: 

a) «звичка» – те ж, що і навичка, тому що маг прояв у автоматизованій дії; 

b) «звичка» має ту ж природу, що і павичка, але переживається як потреба; 

c) «звичка» мас ту ж природу, що і павичка, але відрізняється від останньої тим, що 

формується повільніше; 

d) «звичка» має ту ж природу, що і навичка, але формується швидше; 

e) «звичка» має ту ж природу, що і навичка, але переживається як емоційний етап. 
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16. У якому з варіантів усі перелічені дії характеризуються як навички: 

a) їзда на велосипеді, вранішня зарядка, читання газети; 

b) манера розмовляти, ранішня зарядка, читання газети, вранішня пробіжка; 

c) вечірня прогулянка, читання книг, ходьба, сміх; 

d) качання на ковзанах, ходьба, сміх, паління; 

e) манера розмовляти, катання на ковзанах, паління. 

 

17. Які із запропонованих груп висловів містять методи формування професійної 

свідомості особистості? 
a) бесіда, лекція, диспут, приклад; 

b) педагогічні вимоги, змагання, наказ, індивідуальна бесіда; 

c) прохання, натяк, переконання, заохочення; 

d) спостереження, анкетування, співбесіда, педагогічний зріз; 

e) паралельна дія, метод «вибуху», іронія, схвалення, покарання. 

 

18. Семантичний рівень виникнення бар’єрів спілкування та комунікації виникає 

тоді, коли: 
a) неясно, невиразно говорять; 

b) говорять на іноземній мові; 

c) за змістом інформація недосяжна; 

d) стиль не відповідає змісту; 

e) недосяжність логічної моделі. 

 

19. Мовне спілкування двох або декількох осіб це: 
a) внутрішнє спілкування; 

b) діалогічне спілкування; 

c) невербальне спілкування; 

d) комунікація; 

e) кінетичне спілкування. 

 

20. Інформаційний контакт за допомогою очей: 
a) екстралінгвістичне спілкування; 

b) невербальне спілкування; 

c) зовнішнє спілкування; 

d) візуальне спілкування; 

e) паралінгвістичне спілкування. 

 

Правильні відповіді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b c b b d a d b d e d b d a b a d c b d 
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Тестування з Педагогіки 

укладач доцент Гагарін М. І. 

 

Виберіть букву, що відповідає варіанту правильної відповіді. 

 

1. Виховання у широкому розумінні це: 

a) одна з головних суспільних функцій, через яку передається та засвоюється соціально 

цінний досвід поколінь; 

b) спеціально організований цілеспрямований і керований вплив вихователя на 

вихованця з метою всебічного розвитку його особистості; 

c) цілеспрямований та організований процес формування особистості; 

d) наука, що вивчає процеси виховання. 

 

2. Назвати розділи загальної педагогіки. 

a) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи; 

b) педагогіка-професійно-технічної освіти, педагогіка вищої школи; 

c) загальні основи педагогіки, теорія навчання та освіти, теорія виховання, теорія 

управління навчально-виховним процесом; 

d) теорія навчання та освіти, теорія виховання, теорія управління навчально-виховним 

процесом. 

 

3. Хто з учених вважається родоначальником педагогічної науки? 

a) Френсіс Беккон; 

b) Джон Локк; 

c) Ян-Амос Коменський; 

d) Антон Макаренко. 

 

4. Назвати методи педагогічних досліджень: 

a) бесіда, диспут, дискусія, педагогічна вимога, виховна ситуація; 

b) педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, експеримент, вивчення продуктів 

діяльності, соціологічні методи, соціометричні методи, тестування; 

c) метод реєстрування, метод ранжування, метод моделювання; 

d) d) бесіда, інтерв’ю, експеримент, вивчення продуктів діяльності, соціологічні методи. 

 

5. Загальною метою виховання у цивілізованому суспільстві є: 

a) гармонійний розвиток людини; 

b) всебічний розвиток особистості; 

c) людина, як ідеал фізичної та моральної досконалості; 

d) всебічний і гармонійний розвиток особистості. 

 

6. Дати визначення поняття “особистість” 

a) соціальний індивід, який формується в результаті засвоєння людиною суспільних 

форм свідомості і поведінки; 

b) процес становлення людини, вдосконалення її фізичних та духовних сил під впливом 

зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких 

найважливішими є цілеспрямоване виховання й навчання; 

c) людина як представник людської спільноти, соціуму; 

d) становлення людини, вдосконалення її фізичних та духовних сил під впливом 

зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників. 
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7. Назвати основні категорії дидактики. 

a) навчання, освіта, виховання; 

b) знання, вміння, навички; 

c) освіта, навчання, викладання, учіння, закономірності навчання, принципи навчання; 

d) викладання, учіння, закономірності навчання, принципи навчання. 

 

8. Змiст освiти складасться з таких основних компонентів: 

a) досвiду пiзнавальної дiяльностi, досвiду рiзних способiв дiяльностi, досвiду ставлення 

до навколишньої дiйсностi; 

b) досвiду пiзнавальної дiяльностi, досвiду професійної дiяльностi, досвiду творчої 

дiяльностi, досвiду ставлення до навколишньої дiйсностi; 

c) досвiду пiзнавальної дiяльностi, досвiду рiзних способiв дiяльностi, досвiду творчої 

дiяльностi, досвiду ставлення до навколишньої дiйсностi; 

d) викладання, учіння, закономірності навчання, принципи навчання. 

 

9. Навчальний план: 

a) державний документ, який визначає склад навчальних предметів, послідовність їх 

вивчення за роками навчання та кількістю годин на вивчення предмета в окремих 

класах; 

b) звід норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і 

випускників шкіл на рівні початкової, базової та повної загальної середньої освіти і 

гарантії держави щодо її здобуття; 

c) документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета, умінь і 

навичок, які необхідно засвоїти, зміст розділів і тем з розподілом їх за роками 

навчання; 

d) документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного навчального предмета. 

 

10. Структурні компоненти процесу навчання: 

a) цільовий, стимулююче-мотиваційний, змістовий, операційно-дійовий, контрольно-

регулювальний та оціночно-результативний компоненти; 

b) цільовий, операційно-дійовий, контрольно-регулювальний та оціночно-

результативний компоненти; 

c) цільовий, змістовий, операційно-дійовий, виконавчий, контрольно-регулювальний та 

оціночно-результативний компоненти; 

d) контрольно-регулювальний та оціночно-результативний компоненти. 

 

11. Уміння: 

a) здатність на належному рівні виконувати певні дії, заснована на доцільному 

використанні людиною знань і навичок; 

b) психічне новоутворення, завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію 

раціонально, точно і швидко, без зайвих затрат фізичної та нервово-психічної енергії; 

c) узагальнений досвід людства, що відображає різні галузі дійсності у вигляді фактів, 

правил, висновків, закономірностей, ідей, теорій, якими володіє наука; 

d) діяльність учителя в процесі навчання, що полягає в постановці перед учнями 

пізнавального завдання, повідомленні нових знань, організації спостережень, 

лабораторних і практичних занять, керівництві роботою учнів із самостійного 

засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь та навичок. 
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12. У якій послідовності набуваються та формуються елементи навчання? 

a) знання, уміння, навички; 

b) навички, знання, уміння; 

c) знання, навички, уміння; 

d) навички, уміння знання. 

 

13. Назвати види практичних методів навчання. 

a) навчальні вправи, ігрові вправи, практичні роботи; 

b) навчальні вправи, ігрові вправи, практичні роботи, технічні засоби навчання; 

c) навчальні вправи, ігрові вправи, лабораторні, досліди, практичні роботи; 

d) вправи, лабораторні роботи, практичні роботи, графічні, дослідні роботи. 

 

14. Форми навчальної роботи на занятті:  

a) фронтальну, групову, індивідуальну; 

b) фронтальну, групову, парну та індивідуальну; 

c) спільну, групову, парну та індивідуальну; 

d) ігрові вправи, лабораторні, досліди, практичні роботи. 

 

15. За етапами навчальної діяльності виділяють такі уроки: 

a) уроки-лекції, уроки-бесіди, уроки-КВК, уроки самостійної роботи учнів, урок 

засвоєння нових знань та ін.; 

b) уроки-лекції, уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки самостійної роботи учнів та ін.; 

c) вступні уроки, уроки первинного ознайомлення з матеріалом, уроки формування 

понять, виведення законів і правил, уроки застосування знань на практиці, уроки 

повторення й узагальнення матеріалу, контрольні уроки, комбіновані уроки; 

d) уроки застосування знань на практиці, уроки повторення й узагальнення матеріалу, 

контрольні уроки, комбіновані уроки. 

 

16. Підготовка вчителя до уроку складається з таких етапів: 

a) попереднього і безпосереднього; 

b) основного, попереднього, безпосереднього; 

c) попереднього, безпосереднього, заключного; 

d) основного, безпосереднього. 

 

17. Майже в усіх типах уроків наявні такі структурні елементи: 

a) вступна частина, вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, 

повідомлення домашнього завдання, закінчення уроку; 

b) вступна частина, перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, 

закріплення нового матеріалу, повідомлення домашнього завдання, закінчення уроку; 

c) вступна частина, перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу, 

закріплення нового матеріалу, повідомлення домашнього завдання; 

d) вступна частина, перевірка домашнього завдання, вивчення нового матеріалу. 

 

18. Контроль виконує такі функції: 

a) освітню, виховну, розвиваючу, діагностичну, стимулюючу, оцінювальну; 

b) освітню, виховну, розвиваючу, стимулюючу, оцінювальну, управлінську; 

c) освітню, виховну, розвиваючу, діагностичну, стимулюючу оцінювальну, 

управлінську; 

d) виховну, розвиваючу, діагностичну, стимулюючу. 
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19. Норми оцінок це:  

a) система певних показників, які відображають об’єктивні знання учнів, уміння та 

навички учнів; 

b) конкретні вимоги, які регулюють виставлення оцінок з різних навчальних предметів 

за усну відповідь чи письмову роботу; 

c) отримання інформації про характер самостійної роботи у процесі навчання; 

d) конкретні вимоги, які регулюють виставлення оцінок з різних навчальних предметів. 

 

20. Нарада при директорові: 

a) розглядає поточні проблеми, що стосуються їхньої компетенції; 

b) затверджує статут, розробляє напрями розвитку школи, підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу, пошуки додаткового фінансування, зміцнення 

матеріально-технічної бази; 

c) обирається на конференції (педколектив, учнів, батьків). Очолює її директор школи. 

Вирішує питання щодо вдосконалення навчально-виховного процесу; 

d) затверджує статут, розробляє напрями розвитку школи, підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу. 

 

Правильні відповіді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

b c c b d a c c a a a c d b c a b c b a 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТУВАНЬ 

Високий рівень: вчитель має глибокі, міцні і систематичні знання всіх положень теорії, 

може не тільки вільно сформулювати, але й самостійно дібрати методичний апарат до завдань, 

використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, здатний вирішувати проблемні 

питання. Відповідь вчителя відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень 

узагальненості знань. 

Достатній рівень: вчитель знає основні методи і прийоми проведення різних типів 

уроків у початковій школі, може привести словесне формулювання основних положень теорії, 

навести приклади їх застосування в практичній діяльності, але не завжди може самостійно 

довести їх. Вчитель може самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, його 

відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим. 

Середній рівень: вчитель відтворює основні поняття і визначення курсу, але досить 

поверхово, не виділяючи взаємозв’язок між ними, може сформулювати з допомогою 

викладача основні положення теорії, знає основні методи і прийоми роботи, але допускає 

помилки при їх застосуванні, які повною мірою самостійно виправити не може.  

Низький рівень: відповідь вчителя при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями. У відповіді цілком 

відсутня самостійність. Вчитель знайомий лише з деякими основними поняттями та 

визначеннями курсу, з допомогою викладача може сформулювати лише деякі основні 

положення теорії. 
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Додаток К 

 

Розрахунки (MS Excel), що підтверджують відсутність значущих 

відмінностей у розвиненості професійно-педагогічної компетентності 

вчителів початкової школи 

(результати констатувального етапу експерименту) 
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Додаток Л. 1 

 
Упорядник Центральний інститутт післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ 

“Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України 

(http://www.kdoumokhmara.net) 

Навчально-тематичний план підготовки викладачів-тьюторів (організаторів) ДН ВНЗ ІІІ – 

ІV рівнів акредитації 

І етап 

 
ІІ етап 
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ІІІ етап 
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Додаток Л. 2 
 

Укладач: канд. пед. наук, доц. кафедри теорії початкового навчання УДПУ Муковіз О. П. 
 

ПЛАН 

проведення навчально-методичних семінарів 

“Організація дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи” 

Місце проведення – корпус № 3 “Новий корпус” 
 

№ 
п/п 

Тема семінару Дата, час, аудиторія Відповідальний 

1.  Загальна характеристика LMS Moodle 

07.02.2014р. ауд. 213 

І гр. – 11.00 – 12.00 

ІІ гр. – 13.00 – 14.00 

ІІІ гр. – 14.00 – 15.00 

Муковіз О. П. 

2.  
Можливості викладача в системі 

дистанційного навчання LMS Moodle 

24.02.2014 р. ауд. 208 

І гр. – 10.00 – 11.00 

ІІ гр. – 11.00 – 12.00 

ІІІ гр. – 13.00 – 14.00 

Муковіз О. П. 

Веремієнко В. О. 

3.  
Проектування дистанційного курсу в LMS 

Moodle 

28.02.2014 р. ауд. 208 

І гр. – 11.00 – 12.00 

ІІ гр. – 13.00 – 14.00 

ІІІ гр. – 14.00 – 15.00 

Муковіз О. П. 

Стеценко Н. М. 

4.  
Додавання ресурсів до дистанційного курсу 

LMS Moodle 

14.03.2014 р. ауд. 208 

І гр. – 11.00 – 12.00 

ІІ гр. – 13.00 – 14.00 

ІІІ гр. – 14.00 – 15.00 

Муковіз О. П. 

5.  
Види діяльності в дистанційному курсі 

LMS Moodle 

27.03.2014 р. ауд. 208 

І гр. – 13.00 – 14.00 

ІІ гр. – 14.00 – 15.00 

ІІІ гр. – 15.00 – 16.00 

Муковіз О. П. 

6.  
Тестування в дистанційному курсі LMS 

Moodle 

03.04.2014 р. ауд. 208 

І гр. – 10.00 – 11.00 

ІІ гр. – 11.00 – 12.00 

ІІІ гр. – 13.00 – 14.00 

Муковіз О. П. 

Веремієнко В. О. 

7.  
Спілкування в дистанційному курсі LMS 

Moodle 

17.04.2014 р. ауд. 208 

І гр. – 11.00 – 12.00 

ІІ гр. – 13.00 – 14.00 

ІІІ гр. – 14.00 – 15.00 

Муковіз О. П. 

Веремієнко В. О. 

8.  
Керування файлами в дистанційному курсі 

LMS Moodle 

15.05.2014 р. ауд. 208 

І гр. – 11.00 – 12.00 

ІІ гр. – 13.00 – 14.00 

ІІІ гр. – 14.00 – 15.00 

Муковіз О. П. 

Веремієнко В. О. 

9.  
Журнал оцінок у дистанційному курсі LMS 

Moodle 

29.05.2014 р. ауд. 208 

І гр. – 11.00 – 12.00 

ІІ гр. – 13.00 – 14.00 

ІІІ гр. – 14.00 – 15.00 

Муковіз О. П. 

Стеценко Н. М. 

10.  

Організація дистанційного навчання в 

системі неперервної освіти вчителів 

початкової школи 

05.06.2014 р. ауд. 208 

І гр. – 10.00 – 11.00 

ІІ гр. – 11.00 – 12.00 

ІІІ гр. – 13.00 – 14.00 

Муковіз О. П. 



570 

 

 

Додаток М. 1 

Порівняння, що підтверджує значущі відмінності в готовності викладачів до 

тьюторської діяльності (формувальний етап експерименту) 
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Додаток М. 2 

Порівняння, що підтверджує значущі відмінності в готовності вчителів 

початкової школи до ДН у системі неперервної освіти 

(формувальний етап експерименту) 
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Додаток М. 3 

Порівняння, що підтверджує значущі відмінності в розвитку професійно-

педагогічної компетентності вчителів початкової школи 

(формувальний етап експерименту) 
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