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АНОТАЦIЯ 

 

Закомірний І.М.  Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії 

педагогічних наук України, Київ, 2019. 

У дисертації  цілісно досліджено проблему розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах 

неформальної освіти. Проаналізовано основні поняття дослідження 

«компетентність», «компетенція», «інформаційно-комунікаційна 

компетентність», «вечірня (змінна) школа», «неформальна освіта». 

Запропоновано авторську дефініцію поняття «інформаційно-комунікаційна 

компетентність вчителів вечірніх шкіл».  

Окреслено роль вечiрнiх шкіл у національному освітньому просторі, 

доведено ефективність системи вечiрньої освiти для здобуття повної 

загальної середньої освiти громадянами, якi працюють, особами з 

особливими потребами, соцiально-незахищеними верствами населення, а 

також обдарованими дiтьми, якi мають бажання прискорено закiнчити 

шкiльний курс навчання. 

Здійснено ретроспективний аналіз становлення і розвитку вечірніх шкіл 

в Україні і світі, подано інформацію про сучасні вечiрнi школи мiста Києва 

та географiю їх розташування. Вивчено особливості діяльності вечірніх 

шкіл, пов’язані з: специфічною органiзацiєю навчально-виховного процесу; 

«старiнням» кадрового складу педагогiв; невстигання iснуючої системи 

пiдвищення квалiфiкацiї  за швидкiстю розвитку iнформацiйних технологiй; 



3 

 

низькою мотивацiєю вчителів до вивчення нових програмних продуктiв; 

недостатнім рівнем матерiально-технiчної бази вечiрнiх шкіл. 

Вивчено потребу вчителів у застосуванні у професійній діяльності 

iнновацiйних технологiчних засобів, розвитку їхньої інформаційно-

комунікаційної компетентності, що зумовлено необхідністю набуття знань 

щодо ролi IКТ в освiтнiй дiяльностi, умінь та навичок з використання 

апаратного та програмного IКТ-iнструментарiю, організації самосвiтньої 

дiяльностi вчителя, формування зацiкавленостi до використання IКТ у 

професiйнiй дiяльностi, вiдповiдальностi за результати професiйної 

дiяльностi. Наголошено на ролі неформальної освіти у розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетен6тності вчителів вечірніх шкіл.  

Розкрито сутнiсть та визначено структурнi компоненти iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл: мотивацiйний 

(усвiдомлення вчителями вечiрнiх шкiл важливостi використання IКТ у 

професiйнiй дiяльностi; сформованiсть мотивiв професiйного 

самовдосконалення i саморозвитку), iнформацiйно-знаннєвий (сукупнiсть 

спецiальних знань про сутнiсть iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, 

можливiсть їх використання у фаховiй дiяльностi); дiяльнiсний (комплекс 

умiнь та навичок з IКТ, необхiдних учителю вечiрньої школи для 

забезпечення органiзацiї освiтнього процесу, створення електронної 

навчальної продукцiї); рефлексiйно-результативний (здатнiсть до 

самоаналiзу вчителем вечiрньої школи власної дiяльностi та вдосконалення 

її якостi).   

Вiдповiдно до визначених компонентiв обґрунтовано критерiї їх 

розвитку: мотивацiйний (мотиви, що спонукають до розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi, iнтереси, потреби, розумiння 

щодо використання IКТ у освiтньому процесi вечiрньої школи, 

зацiкавленiсть у неформальному навчання); когнiтивний (повнота, глибина, 

системнiсть знань про сутнiсть iнформацiйно-комунiкацiйної 
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компетентностi вчителя вечiрньої школи, наявний рiвень спецiальних знань 

з iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй); дiяльнiсний (здатнiсть 

застосовувати вмiння i навички з використання IКТ у професiйнiй 

дiяльностi як засобiв розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi, самовдосконалення й творчостi); рефлексiйний 

(самосвiдомiсть, самоконтроль, самооцiнка, розумiння та вiдповiдальностi 

за результати своєї дiяльностi, пiзнання себе й самореалiзацiї у професiйнiй 

дiяльностi через засоби IКТ). Схарактеризовано адаптивний, 

конструктивний, дослiдницький й експертний рiвнi її розвитку. 

Розроблено модель розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти, яка 

складається iз взаємопов’язаних, взаємодоповнювальних елементiв та 

репрезентована трьома блоками (методологiчно-цiльовим, змiстово-

органiзацiйним й оцiнювально-результативним. 

Методологiчно-цiльовий блок мiстить мету, завдання розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрньої школи на 

засадах андрагогiчного, особистiсно-дiяльнiсного, компетентнiсного, 

системного пiдходiв, дотримання загальнодидактичних (науковостi, 

системностi i послiдовностi, доступностi, зв’язку навчання з життям, 

свiдомостi й активностi) i спецiальних (прiоритетностi самостiйного 

навчання; спiльної дiяльностi) принципiв, структурнi компоненти 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл 

(мотивацiйний, iнформацiйно-знаннєвий, дiяльнiсний, рефлексiйно-

результативний). 

Змiстово-органiзацiйний блок вiдображає наступнiсть розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв упродовж базового, 

технологiчного, професiйного етапiв; включає основоположний складник 

моделi – методику (змiст (практикум «Розвиток iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл», методичнi 
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рекомендацiї: «Алгоритм дiй роботи тих, хто навчається»; «Алгоритм 

змiстового наповнення вiртуальної учительської»; «Сценарiї дистанцiйних 

урокiв»); форми (тренiнги, семiнари, консультацiї, зустрiчi, конференцiї, 

майстер-класи, педагогiчнi ради); методи (дослiдницький, практичний, 

дискусiя, пояснення, метод активного навчання, проектний) i засоби 

(словеснi, наочнi, сучаснi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї)). 

Оцiнювально-результативний блок забезпечує контроль за рiвнем 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв в умовах 

неформальної освiти. Прогнозований результат характеризує досягнутi 

змiни, зокрема вiдображає ефективнiсть розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв в умовах неформальної освiти. 

Здiйснено формувальний експеримент, на першому, базовому, етапі 

якого було виявлено рiвнi розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл та пiдтверджено доцiльнiсть 

проектування змiсту й впровадження нових форм, методiв розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти. На другому, технологічному, етапі – 

реалiзовано методику, яка передбачала поетапнiсть розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв впродовж трьох етапiв (базового, 

технологiчного, професiйного). Впроваджено практикум «Розвиток 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл» з 

метою оволодіння навичками використання апаратних засобiв ПК i 

мультимедiйного обладнання, опанування можливостями сервiсiв мережi 

Iнтернет, формування навичок роботи з дистанцiйними та хмарними 

технологiями. На третьому – професiйному – етапi вiдбувався вибiр 

учителями iндивiдуальної професiйної траєкторiї щодо розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi, впроваджено методичнi 

рекомендацiї: «Алгоритм дiй роботи тих, хто навчається»; «Алгоритм 
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змiстового наповнення вiртуальної учительської»; «Сценарiї дистанцiйних 

урокiв»; застосовано iнтерактивнi форми навчання. 

Достовiрнiсть результатiв розвиненостi кожного компоненту було 

доведено за допомогою χ2-критерiю Пiрсона, що засвiдчило невипадковiсть 

даних i пiдтвердило доцiльнiсть спроектованої моделi розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти. Отже, завдання дослiдження розв’язано, мету 

наукового пошуку досягнуто, гiпотезу пiдтверджено.  

Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження 

полягає в тому, що: вперше розкрито сутність розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах 

неформальної освіти та визначено її мотиваційний,  інформаційно-

знаннєвий, діяльнісний й рефлексійно-результативний складники; 

теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено модель розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл в 

умовах неформальної освіти, побудовану з урахуванням положень 

андрагогічного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, системного 

підходів, принципів (загальнодидактичних і специфічних) в єдності  блоків 

(методологічно-цільового, змістово-організаційного, оцінювально-

результативного), що розкривають зміст, структуру, форми, методи і засоби 

навчання, результатом поетапного впровадження якої є позитивна динаміка 

рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 

вечірніх шкіл; виокремлено критерії (мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний, рефлексійний), їх показники та рівні розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл (адаптивний, 

конструктивний, дослідницький, експертний); уточнено сутність понять 

«вечірня (змінна) школа», «компетентність», «компетенція», 

«інформаційно-комунікаційна компетентність»; «інформаційно-

комунікаційна компетентність вчителів  вечірніх шкіл»; удосконалено зміст, 
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форми, методи розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів вечірніх шкіл; подальшого розвитку набули: положення 

компетентнісного підходу до професійного розвитку вчителів вечірніх 

шкіл; ідеї щодо навчання дорослих в умовах неформальної освіти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

та впровадженні в освітню практику вечірніх шкіл навчально-методичних 

матеріалів, що включають практикум «Розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл»; методичні 

рекомендації: «Алгоритм дій роботи тих, хто навчається»; «Алгоритм 

змістового наповнення віртуальної учительської»; «Сценарій дистанційних 

уроків».  

Результати дослідження можуть бути використані педагогічним 

персоналом закладів неформальної освіти, інститутів післядипломної 

освіти, центрів  підвищення кваліфікації різних категорій дорослих. 

Ключові слова: вечірня (змінна) школа, неформальна освіта, 

компетентність, компетенція, компетентнісний підхід, інформаційно-

комунікаційна компетентність, інформаційно-комунікаційна 

компетентність вчителів вечірніх шкіл.  
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SUMMARY 

Zakormirnyi I. M. Development of information and communication 

competence of evening school teachers in the context of non-formal education. - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the Candidate of Pedagogical Sciences Degree in Specialty 

13.00.04 «Theory and Methods of Vocational Education» –  Ivan Ziazun Institute 

of Pedagogical and Adult Education of the National Academy of Pedagogical 

Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

In the dissertation the problem of development of information and 

communication competence of evening school teachers in the conditions of non - 

formal education is thoroughly investigated. The basic concepts of the study 

«competency», «competence», «information and communication competence», 

«evening (variable) school», «non-formal education» are analyzed. The author 

defines the concept of «information and communication competence of evening 

school teachers». 

The role of evening schools in the national educational space is outlined, 

the effectiveness of the evening education system for obtaining comprehensive 

general secondary education by working people, persons with special needs, 

socially disadvantaged groups, and gifted children, as well as gifted children, is 

proved. 

A retrospective analysis of the formation and development of evening 

schools in Ukraine and in the world is performed, information on modern evening 

schools of the city of Kyiv and the geography of their location are given. The 

peculiarities of evening school activities related to: specific organization of the 

educational process; The «aging» of the staff of teachers; lack of achievement of 

the existing system of promotion of qualification at the speed of development of 

information technologies; low motivation of teachers to learn new software 

products; insufficient level of material and technical base of evening schools. 
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Teachers need to be applied in the application of innovative technological 

tools in the professional activity, development of their information and 

communication competence, which is conditioned by the need to acquire 

knowledge about the role of ICT in educational activity, skills and skills in using 

the hardware and software organization to the use of ICT in professional activity, 

responsibility for the results of professional activity. The role of non-formal 

education in the development of information and communication competence of 

evening school teachers is emphasized. 

The essence is revealed and the structural components of the information 

and communication competencies of evening school teachers are revealed: 

motivational (evening school teachers recognize the importance of using ICT in 

professional activities; the formation of motives for professional self-

improvement and self-development), information and subject (a set of special 

knowledge about the essence of information and communication technologies, 

the possibility their use in professional activities) active (a set of skills in ICT 

necessary for an evening school teacher to ensure the organization of the 

educational process, the creation of electronic educational products); reflective-

productive (the ability to introspection by the evening school teacher of his own 

activity and the improvement of its quality). 

According to certain components, the criteria for their development are 

substantiated: motivational (motives that encourage the development of 

information and communication competence, interests, needs, understanding of 

the use of ICT in the evening school education process, learning; cognitive 

(completeness, depth, system of knowledge about the essence of information and 

communication competence of an evening school teacher, available level of 

special knowledge in information and communication technologies); actionable 

(the ability to apply ICT skills and competences in the professional activity as a 

means of developing information and communication competence, self-

improvement and creativity); reflective (self-awareness, self-control, self-esteem, 
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understanding and responsibility for the results of one's activity, self-realization 

and self-realization in professional activity through the means of ICT). Adaptive, 

constructive, research and expert levels of its development are characterized. 

The model of development of information and communication 

competence of evening school teachers in the conditions of informal education is 

developed. 

Methodological and purpose block contains the purpose, tasks of the 

development of information and communication competence of evening school 

teachers on the basis of andragogic, personality, activity, competence, systematic 

approaches, compliance with systems) and special (priorities of self-study; joint 

activity) principles, structural components of information and communication 

competence of evening school teachers (motivational, informational) -knowledge, 

action, reflection-resultant). 

The content-organizational block reflects the continuity of the 

development of information and communication competence of teachers during 

the basic, technological, professional stages; includes the basic component of the 

model – methodology (content (workshop «Development of information and 

communication competence of teachers of evening schools», methodical 

recommendations: «Algorithm of actions of students»; Algorithm of forms; 

(trainings, seminars, consultations, meetings, conferences, master classes, 

pedagogical councils); methods (research, practical, discussion, explanation, 

method of active learning, project) and means (verbal, visual, modern 

information) technology)). 

The evaluative-effective unit provides control over the level of 

development of information and communication competence of teachers in the 

conditions of non-formal education. The predicted outcome characterizes the 

changes achieved, in particular, reflects the effectiveness of teachers' information 

and communication competence in non-formal education. 
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The process of the inauguration of the inaugurated, the first, the 

inauguration of the inauguration of the inequalities of the inequalities of the 

inequalities of the inequalities of the inequalities of the inequalities of the 

inequalities of the inaugural system of the inauguration of the inauguration of the 

inauguration of the inaugural system At the second, technological, stage – a 

methodology was implemented, which envisaged the gradual development of the 

information and communication competence of teachers during the three stages 

(basic, technological, professional). Workshop «Development of Information and 

Communication Competence of Evening School Teachers» was introduced with 

the purpose of mastering the skills of using PC hardware and multimedia 

equipment, mastering the possibilities of Internet-based networking services. At 

the third – professional – stage, teachers were selected by teachers of individual 

professional trajectory to develop information and communication competence, 

methodological recommendations were introduced: «Algorithm of actions of 

students»; «Content-based Content Algorithm for Virtual Teacher Training»; 

«Distance Learning Scenarios»; interactive forms of learning have been applied. 

The reliability of the results of the development of each component was 

proved by means of the Pearson x2 criterion, which attested to the non-

coincidence of the data and confirmed the expediency of the designed model of 

the development of the information and communication competence of the 

teacher. Therefore, the research task is solved, the scientific goal is achieved, and 

the hypothesis is confirmed. 

The scientific novelty and theoretical significance of the results of the 

research is that: for the first time the essence of the development of information 

and communication competence of evening school teachers in the conditions of 

non-formal education is revealed and its motivational, information-knowledge, 

activity and reflection-effective components are determined; theoretically 

substantiated and experimentally tested model of development of information and 

communication competence of teachers of evening schools in the conditions of 
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non-formal education, constructed taking into account the provisions of the 

andragogical, personality-activity, competence, systematic approaches, principles 

(generally didactic and specific and specific) organizational, evaluative and 

effective), revealing the content, structure, forms, methods and means of training, 

the result of which is the step-by-step implementation positive dynamics of levels 

of development of information and communication competence of evening 

school teachers; the criteria (motivational, cognitive, activity, reflection), their 

indicators and levels of development of information and communication 

competence of evening school teachers (adaptive, constructive, research, expert) 

were distinguished; clarified the essence of the concepts «evening (alternate) 

school», «competence», «competence», «information and communication 

competence»; «Information and Communication Competence of Evening School 

Teachers»; content, forms, methods of development of information and 

communication competence of evening school teachers improved; further 

development of: the provision of a competent approach to the professional 

development of evening school teachers; ideas for adult learning in non-formal 

education. 

The practical significance of the obtained results is the development and 

implementation in the educational practice of evening schools teaching and 

methodical materials, including the workshop «Development of information and 

communication competence of teachers of evening schools»; methodological 

recommendations: «Algorithm of actions of work of learners», «Algorithm of 

content filling virtual teacher»; «Scenario of distance lessons». 

The results of the study can be used by pedagogical staff of non-formal 

education institutions, postgraduate institutions, vocational training centers of 

different categories of adults. 

Keywords: evening (alternate) school, non-formal education, competency, 

competence, competence approach, information and communication competence, 

information and communication competence of evening school teachers. 
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IК-компетентнiсть – iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть 

IКТ – iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї 

ПК – персональний комп’ютер 

ЮНЕСКО – Органiзацiя Об’єднаних Нацiй з питань освiти, науки та 

культури 
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ВСТУП 

Актуальнiсть дослiдження. Становлення i розвиток 

iнформацiйного суспiльства є характерною ознакою XXI ст. Саме в 

iнформацiйному суспiльствi активно розвиваються iнформацiйно-

комунiкацiйнi технологiї, створюються умови для ефективного 

використання знань, необхiдних для усiх сфер суспiльного життя. Зазначене 

зумовлює пiдвищення вимог до рiвня iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi сучасного вчителя. Нагальною стає потреба у вчителях 

закладiв загальної середньої освiти, зокрема вечiрнiх шкiл, здатних 

ефективно удосконалювати освiтнiй процес, впроваджувати iнновацiйнi 

форми i методи його органiзацiї насамперед засобами iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй. Водночас формальна освiта не спроможна 

повноцiнно забезпечити цi потреби вчителiв, оскiльки переважно 

зорiєнтована на надання академiчних знань. Натомiсть неформальна освiта 

є бiльш гнучкою, адаптивно спрямованою на сучаснi iнновацiйнi процеси й 

у такий спосiб вiдкриває вчителю новi можливостi розвитку i саморозвитку.  

У цьому контекстi увиразнюється актуальнiсть проблеми розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти. 

Актуальнiсть означеної проблеми окреслена у законодавчих i 

нормативно-правових актах:  Закони України – «Про освiту» (2017), «Про 

загальну середню освiту» (1999), «Про Нацiональну програму 

iнформатизацiї» (2016), «Про iнновацiйну дiяльнiсть» (2002); Указ 

Президента України «Про Цiлi сталого розвитку України на перiод до 2030 

року» (2019); Стратегiя розвитку iнформацiйного суспiльства в Українi 

(2013); Концепцiя розвитку освiти дорослих (2011); наказ МОН України 

«Щодо органiзацiї вчителiв з використання iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй» (2011); «Положення про дистанцiйне навчання» (2013), 
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«Положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад» (2010), «Положення 

про вечiрню (змiнну) школу (2005) тощо.  

Аналiз результатiв наукових дослiджень свiдчить про посилення 

уваги дослiдникiв до цiєї проблеми. Концептуальнi засади неформальної 

освiти обґрунтовують у своїх працях В. Андрущенко, О. Анiщенко, 

Н. Букiна,  О. Василенко, Е. Богiв, С. Зiнченко, Л. Лук’янова, С. Прийма та 

iн. Питанням застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в 

освiтньому процесi присвяченi працi В. Бикова, Л. Брескiна, Я. Галета, 

Р. Гуревича, В. Дем’яненко, М. Жалдака, А. Каленського, Н. Морзе, 

Т. Поясок, Ю. Триуса та iн. Проблему розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi фахiвцiв розглянуто у дослiдженнях 

П. Безпалова, Т. Герасимової, М. Голованя, О. Захара, О. Кiкоть, 

В. Ковальчука, С. Литвинової, I. Малицької, О. Мiллера, О. Кузьмiнської,  

О. Овчарук, З. Ошеги, Ю. Плаксiна, О. Спiрiна, П. Хайне та iн. Рiзним 

аспектам пiдготовки вчителiв до використання iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй  в освiтньому процесi присвяченi дослiдження 

В. Арестенка, Л. Брескiної, Р. Гурiна, Л. Карташової, О. Суховiрського, 

О. Трофимової, Г. Шугайло, С. Яшанова та iн. Можливостi застосування 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй для пiдвищення ефективностi 

органiзацiї освiтнього процесу проаналiзовано у працях Ю. Дорошенка, 

О. Єльникової, Л. Калiнiної, Д. Таушана та iн. 

Водночас, аналiз стану дослiдженостi проблеми розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти дав пiдстави для висновку щодо недостатностi 

вивчення цього питання у педагогiчнiй теорiї й освiтнiй практицi, а вiдтак 

потребує теоретичного i практичного осмислення.  

Доцiльнiсть розв’язання цiєї проблеми визначається необхiднiстю 

подолання суперечностей мiж:   
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- потенцiалом неформальної освiти щодо розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл i нiвелюванням її 

суспiльної ролi на рiвнi держави; 

- зрослими вимогами суспiльства до iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл i недостатньою 

розробленiстю цього питання у педагогiчнiй теорiї й практицi;  

- швидкими темпами розвитку iнформацiйних технологiй i 

неспроможнiстю вчителiв вечiрнiх шкiл ефективно використовувати їх у 

професiйнiй дiяльностi; 

- важливiстю iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi у 

фаховiй дiяльностi вчителiв вечiрнiх шкiл  i вiдсутнiстю обґрунтованих 

методичних основ, якi б забезпечували цей процес в умовах неформальної 

освiти.  

Актуальнiсть проблеми, її теоретична i практична значущiсть, 

необхiднiсть  подолання виявлених суперечностей зумовили вибiр теми 

дослiдження – «Розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти». 

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

Дисертацiйну роботу виконано вiдповiдно до тематичного плану науково-

дослiдної роботи вiддiлу андрагогiки Iнституту педагогiчної освiти i освiти 

дорослих iменi Iвана Зязюна НАПН України за темою «Теорiя i практика 

особистiсного i професiйного розвитку дорослого населення» 

(РК № 0114U003163).  

Тему дослiдження затверджено вченою радою Iнституту 

педагогiчної освiти i освiти дорослих iменi Iвана Зязюна НАПН України 

(протокол № 13 вiд 29 грудня 2014 р.)  та узгоджено Мiжвiдомчою радою з 

координацiї наукових дослiджень з педагогiчних та психологiчних наук в 

Українi (протокол № 2 вiд 24 березня 2015 р.). 
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Об’єкт дослiдження – iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть 

вчителiв вечiрнiх шкiл. 

Предмет дослiдження – змiст, форми i методи розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти. 

Мета дослiдження – теоретично обґрунтувати змiст, форми i методи 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх 

шкiл  та експериментально перевiрити модель розвитку дослiджуваної 

якостi в умовах неформальної освiти. 

Вiдповiдно до об’єкта, предмета й мети визначено завдання 

дослiдження:  

1.  Вивчити стан розробленостi проблеми дослiдження в 

педагогiчнiй теорiї та в освiтнiй практицi.  

2. Розкрити сутнiсть та визначити структуру iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти.  

3. Виокремити й схарактеризувати критерiї, показники та рiвнi 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх 

шкiл в умовах неформальної освiти. 

4. Теоретично обґрунтувати модель розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти та експериментально перевiрити її ефективнiсть на 

практицi. 

5. Розробити навчально-методичнi матерiали з розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти. 

Концептуальна iдея дослiдження. Глобальна iнформатизацiя 

суспiльства зумовлює необхiднiсть розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi фахiвцiв. Розвиненiсть цiєї компетентностi дозволяє 
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ефективно працювати з iнформацiєю в усiх формах її подання та 

застосовувати можливостi IКТ у професiйнiй дiяльностi.  

Розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл уможливлюється у процесi навчання в умовах неформальної 

освiти на засадах андрагогiчного, особистiсно-дiяльнiсного, 

компетентнiсного та системного пiдходiв. Ефективнiсть цього процесу 

вимагає постiйного удосконалення навчання шляхом впровадження нових 

форм i методiв навчання та зумовлює необхiднiсть обґрунтування i 

експериментальної перевiрки моделi, навчально-методичних матерiалiв, що 

сприяють розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл.  

Гiпотеза дослiдження полягає у припущеннi, що розвиток 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл буде 

результативним за умови: обґрунтування змiсту i форм розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти; застосування iнтерактивних методiв та 

дистанцiйних технологiй навчання, створення  навчально-методичних 

матерiалiв з розвитку дослiджуваної якостi. 

Методологiчну основу дослiдження становлять положення теорiї 

наукового пiзнання; концепцiї неперервної професiйної освiти; фiлософiя 

iнформацiї; принцип єдностi свiдомостi i дiяльностi, теорiї i практики; 

принципи науковостi, системностi, цiлiсностi; теорiя розвитку особистостi; 

принципи, методи наукового дослiдження розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi педагогiв; концептуальнi положення 

андрагогiчного, особистiсно-дiяльнiсного, компетентнiсного, системного 

пiдходiв. 

Теоретичною основою дослiдження є: положення фiлософiї освiти 

(В. Андрущенко, I. Зязюн, В. Кремень, В. Лутай та iн.); теорiя неперервної 

професiйної освiти (С. Гончаренко, О. Дубасенюк, Р. Гуревич, Н. Ничкало  
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та iн.); концептуальнi засади освiти дорослих (О. Анiщенко, Л. Лук’янова, 

С. Прийма, О. Огiєнко, Т. Сорочан, С. Сисоєва та iн); положення щодо 

розвитку професiйної компетентностi фахiвцiв (О. Кучерявий, 

О. Лаврiненко, М. Солдатенко, О. Семеног, Г. Сотська та iн.); результати 

дослiджень з проблем iнформатизацiї освiти (В. Биков, Ю. Бисага, I. Булах, 

М. Жалдак, Т. Коваль, В. Кухаренко, Т. Поясок, С. Шлянчак та iн.); 

положення компетентнiсного пiдходу (В. Баркасi, Н. Бiбiк, В. Болотов, 

I. Гавриш, Г. Єльникова, I. Зимня, З. Ошега, Т. Папернова та iн.); теоретичнi 

i методичнi засади формування iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi (О. Барна, Е. Кiкоть, Т. Лавiна, С. Литвинова, I. Малицька, 

О. Мiллєр, Н. Морзе, О. Кузьмiнська, О. Овчарук, О. Спiрiн); положення 

щодо функцiонування вечiрнiх шкiл (В. Пилипчук, С. Вершловський, 

Л. Лесохiна, Є. Тонконогая та iн.); iсторико-педагогiчнi аспекти розвитку 

вечiрнiх шкiл (Ю. Вергун, Л. Єрмоленко, Л. Зюбина, О. Костюк, 

Г. Кучеренко, В. Столяр та iн.). 

Для вирiшення поставлених завдань комплексно використовувалися 

взаємопов’язанi методи дослiдження:  

- теоретичнi – вивчення фiлософської, педагогiчної та 

психологiчної лiтератури, законодавчих i нормативно-правових документiв; 

аналiз, синтез, порiвняння – з метою з’ясування стану розроблення 

дослiджуваної проблеми, розкриття сутностi поняття «iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл»; моделювання – для 

обґрунтування й розроблення моделi розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти; узагальнення – для формування висновкiв за 

роздiлами, загальних висновкiв;  

- емпiричнi – спостереження, бесiди, опитування, анкетування, 

тестування з метою визначення рiвнiв сформованостi iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 
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неформальної освiти; педагогiчний експеримент (констатувальний, 

формувальний етапи) – з метою реалiзацiї моделi розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти;  

- методи математичної статистики – для опрацювання даних i 

встановлення залежностi мiж дослiджуваними об’єктами й означеними  

процесами.  

 Органiзацiя дослiдження. Дисертацiйне дослiдження 

проводилося упродовж 2013-2019 рр. та охоплювало три етапи. 

На першому етапi (2013–2014 рр.) – здiйснено теоретичний аналiз  

проблеми розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти; сформульовано об’єкт, 

предмет, мету, завдання, гiпотезу дослiдження; шляхом констатувальної 

дiагностики проаналiзовано стан проблеми розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi в освiтнiй практицi вчителiв вечiрнiх шкiл; 

розроблено програму дослiдно-експериментальної роботи.  

На другому етапi (2014–2016 рр.) – визначено й обґрунтовано 

дiагностичний iнструментарiй оцiнювання рiвнiв розвиненостi компонентiв 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл 

(критерiї, показники, рiвнi); обрано методи i методики експериментального 

дослiдження; теоретично обґрунтовано, розроблено модель розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти.  

На третьому етапi (2016–2019 рр.) – здiйснено експериментальну 

перевiрку ефективностi моделi розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти; 

проведено аналiз, систематизацiю, узагальнення i математичну обробку 

даних, отриманих у результатi проведення дослiдно-експериментальної 
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роботи; сформульовано  загальнi висновки дослiдження; оформлено 

рукопис дисертацiї.  

Експериментальна база дослiдження. Дослiдно-експериментальна  

робота здiйснювалася на базi комунального закладу «Вечiрня (змiнна) 

школа III ступеня № 18 Деснянського району мiста Києва»; школи I-III 

ступенiв № 238 Деснянського району мiста Києва; вечiрньої (змiнної) 

школи № 20 Солом’янського району м. Києва; вечiрньої (змiнної) середньої 

загальноосвiтньої школи № 3 м. Києва; Артемiвської вечiрньої (змiнної) 

школи II-III ступенiв № 1. На рiзних етапах дослiдження в експериментi 

брали участь 290 респондентiв.  

Наукова новизна i теоретичне значення результатiв дослiдження 

полягає в тому, що: 

- вперше розкрито сутнiсть розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти та 

визначено її мотивацiйний, iнформацiйно-знаннєвий, дiяльнiсний й 

рефлексiйно-результативний складники;  

- теоретично обґрунтовано й експериментально перевiрено модель 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх 

шкiл в умовах неформальної освiти, побудовану з урахуванням положень 

андрагогiчного, особистiсно-дiяльнiсного, компетентнiсного, системного 

пiдходiв, принципiв (загальнодидактичних i специфiчних) в єдностi  блокiв 

(методологiчно-цiльового, змiстово-органiзацiйного, оцiнювально-

результативного), що розкривають змiст, структуру, форми, методи i засоби 

навчання, результатом поетапного впровадження якої є позитивна динамiка 

рiвнiв розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл;  

- виокремлено критерiї (мотивацiйний, когнiтивний, дiяльнiсний, 

рефлексiйний), їх показники та рiвнi розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 
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компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл (адаптивний, конструктивний, 

дослiдницький, експертний);  

- уточнено сутнiсть понять «вечiрня (змiнна) школа», 

«компетентнiсть», «компетенцiя», «iнформацiйно-комунiкацiйна 

компетентнiсть»; «iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть вчителiв  

вечiрнiх шкiл»;  

- удосконалено змiст, форми, методи розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл; подальшого 

розвитку набули: положення компетентнiсного пiдходу до професiйного 

розвитку вчителiв вечiрнiх шкiл; iдеї щодо навчання дорослих в умовах 

неформальної освiти. 

Практичне значення одержаних результатiв полягає у 

розробленнi та впровадженнi в освiтню практику вечiрнiх шкiл навчально-

методичних матерiалiв, що включають: практикум «Розвиток 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл», 

методичнi рекомендацiї: «Алгоритм дiй роботи тих, хто навчається», 

«Алгоритм змiстового наповнення вiртуальної учительської», «Сценарiй 

дистанцiйних урокiв».  

Результати дослiдження можуть бути використанi педагогiчним 

персоналом закладiв неформальної освiти, iнститутiв пiслядипломної 

освiти, центрiв  пiдвищення квалiфiкацiї рiзних категорiй дорослих. 

Результати дослiдження впроваджено в освiтнiй процес вечiрньої 

змiнної школи III ступеня № 18 Деснянського району м. Києва (довiдка 

№ 78 вiд 30.01.2017 р.), вечiрньої (змiнної) школи № 20 Солом’янського 

району м. Києва (довiдка № 37 вiд 08.05.2018 р.), школи I-III ступенiв 

№ 238 Деснянського району мiста Києва (довiдка № 147 вiд 07.09.2017 р.), 

Артемiвської вечiрньої змiнної школи II-III ступенiв № 1 (довiдка № 21 вiд 

11.05.2017 р.), комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Спецiалiзована школа I ступеня з поглибленим вивченням української 
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мови – гiмназiя № 39 iменi гетьмана України Богдана Хмельницького» 

Деснянського району мiста Києва (довiдка № 141 вiд 21.09.2017 року).  

Апробацiя результатiв дослiдження. Основнi результати 

дослiдження оприлюднено на науково-практичних масових заходах рiзного 

рiвня, зокрема, мiжнародних науково-практичних конференцiях: 

«Професiйна свобода особистостi у вимiрах гуманiстичної спадщини 

Антона Макаренка та Iвана Зязюна» (Полтава, 2015), «Людиновимiрнiсть 

гармонiзацiї культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi 

досягнення i перспективи» (Мелiтополь, 2015), «Освiта дорослих як ресурс 

мiсцевого розвитку» (Львiв, 2015), «Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї 

в сучаснiй освiтi: досвiд, проблеми, перспективи» (Львiв, 2015 ), 

«Професiйне становлення особистостi: проблеми i перспективи» 

(Хмельницький, 2015), «Актуальнi проблеми професiйної орiєнтацiї та 

професiйного навчання населення у контекстi подолання кризи ринку 

працi» (Київ, 2015), «Наукова спадщина Iвана Зязюна у вимiрах сучасностi 

й майбутнього» (Київ, 2017), «Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в 

сучаснiй освiтi: досвiд, проблеми, перспективи» (Львiв, 2017); 

всеукраїнських науково-практичних конференцiях: «Iнновацiйний розвиток 

навчального закладу: проблеми, пошуки, знахiдки» (Київ, 2015), «Актуальнi 

проблеми в системi освiти: загальноосвiтнiй навчальний заклад – 

доунiверситетська пiдготовка – вищий навчальний заклад» (Київ, 2015; 

2016), «Проблеми цивiльного захисту населення та безпеки 

життєдiяльностi: сучаснi реалiї України» (Київ, 2018), «Педагогiка вищої 

школи: досвiд i тенденцiї розвитку» (Запорiжжя, 2018), «Психолого-

педагогiчний супровiд професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв: 

стан i перспективи» (Київ, 2018); звiтних науково-практичних конференцiях 

Iнституту педагогiчної освiти та освiти дорослих iменi Iвана Зязюна НАПН 

України (Київ, 2015; 2017; 2018); науково-практичних та методологiчних 

семiнарах: «Сучасне розумiння органiзацiї навчальної дiяльностi учнiв 
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вечiрньої школи» (Київ, 2014), «Розвиток порiвняльної професiйної 

педагогiки у контекстi глобалiзацiйних та iнтеграцiйних процесiв» 

(Хмельницький, 2015), «Теоретичнi та практичнi аспекти особистiсного й 

професiйного розвитку педагогiчного та науково-педагогiчного персоналу: 

сучаснi технологiї» (Київ, 2015 ), «Громадянськiсть української молодi: 

виклики, здобутки, перспективи» (Київ, 2015), науково-практична 

конференцiя, присвячена 180-рiччю Нацiонального педагогiчного 

унiверситету iменi М.П. Драгоманова (Київ, 2015), «Формування 

професiйно мобiльного фахiвця: європейський вибiр», (Кривий Рiг, 2015); 

педагогiчних читаннях: пам’ятi професора О.П. Рудницької (Київ, 2015), 

пам’ятi академiка Семена Устимовича Гончаренка (Київ, 2015; 2017), 

пам’ятi доктора педагогiчних наук, професора Федоришина Бориса 

Олексiйовича (Київ, 2015; 2016), пам’ятi видатного вченого-педагога Олени 

Степанiвни Дубинчук (Київ – Тарасiвка, 2016); круглих столiв: «Наукова 

спадщина академiка I.А. Зязюна та актуалiтети сучасної педагогiчної освiти 

в Українi» (Київ, 2015), «Змiшане навчання (blended learning): досвiд, 

проблеми, перспективи» (Київ, 2015). 

Особистий внесок здобувача. У статтях: [2] автором подано 

практичнi матерiали з розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв; [4] – 

описано компоненти готовностi до педагогiчної дiяльностi, розкрито 

сукупнiсть педагогiчних умов, що впливають на формування в учителiв 

загальноосвiтнiх навчальних закладiв готовностi до творчої дiяльностi; у 

тезах [15] автору належить аналiз ролi iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй в освiтньому процесi вечiрньої школи, особливостей 

дистанцiйного навчання, розгляд матричної моделi, що визначає структуру 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителя вечiрньої школи. 

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйного дослiдження 

висвiтлено у 20 публiкацiях (17 – одноосiбнi), з них: 8 статей у наукових 
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фахових виданнях України, серед яких – 2 статтi у зарубiжних наукових 

перiодичних виданнях, 12 публiкацiй у збiрниках матерiалiв науково-

практичних конференцiй i наукових виданнях. 

Структура й обсяг дисертацiї. Робота складається зi вступу, трьох 

роздiлiв, висновкiв до кожного з них, загальних висновкiв, списку 

використаних джерел (усього 215 найменувань, з них 25 – iноземною 

мовою) та додаткiв на 75 сторiнках. Повний обсяг дисертацiї становить 291 

сторiнки, основний змiст викладено на 152 сторiнках. Робота мiстить 19 

таблиць, 43 рисунки. 
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РОЗДIЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНI ЗАСАДИ ДОСЛIДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАЦIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI 

ВЧИТЕЛIВ ВЕЧIРНIХ ШКIЛ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ 

ОСВIТИ 

 

У роздiлi проаналiзовано iсторичнi особливостi дiяльностi вечiрнiх 

шкiл за кордоном та в Українi, розкрито базовi поняття дослiдження, 

визначено характернi особливостi дiяльностi вечiрньої (змiнної) школи, 

проаналiзовано структуру iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл, з’ясовано сутнiсть iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти. 

 

1.1. Базовi поняття дослiдження 

 

Вивчення проблеми розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти 

вимагає з’ясування сутностi понять «вечiрня (змiнна) школа», «учитель», 

«освiта дорослих», «види освiти дорослих», «неформальна освiта», 

«компетентнiсть», «компетенцiя», «компетентний», «iнформацiйно-

комунiкацiйна компетентнiсть», «iнформацiйно-комунiкацiйна 

компетентнiсть вчителiв вечiрнiх шкiл».  

Тлумачення понять «вечiрня (змiнна) школа», «учитель», «освiта 

дорослих», «види освiти дорослих», «неформальна освiта», пропонованi 

вiтчизняними науковцями у трьох словниках: «Професiйна освiта» (за ред. 

С. Гончаренка), «Освiта дорослих: енциклопедичний словник» (за ред. 

В. Кременя, Ю. Ковбасюка), «Український педагогiчний словник» (за ред. 

С. Гончаренка), докладно представлено у таблицi додатку А. 
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Проаналiзувавши представленi у таблицi базовi поняття 

дослiдження, вiдзначимо, що дефiнiцiї «вечiрня (змiнна) школа», «учитель» 

– представленi в усiх словниках, а поняття «види освiти дорослих» не 

представлено у словниках «Професiйна освiта» (за ред. С. Гончаренка), 

«Український педагогiчний словник» (за ред. С. Гончаренка). Також у 

словнику «Професiйна освiта» (за ред. С. Гончаренка) не представлено 

поняття «неформальна освiта». Зазначений словник був надрукований 

ранiше, нiж два iнших. Вiдсутнiсть у словнику цих понять свiдчить про 

стрiмкий розвиток освiти дорослих в Українi. Пiдтвердженням цього i є 

поява у сучасних словниках нових понять, що стосуються освiти дорослих. 

Поняття «освiта дорослих», як загальне, представлено у всiх словниках. 

Зазначимо, що поняття «вечiрня (змiнна) школа» в 

енциклопедичному словнику з освiти дорослих представлено ширше, нiж в 

iнших словниках, а дослiдником Л. Лук’яновою додатково проаналiзовано 

специфiку вечiрньої школи, яку нами буде застосовано у подальшому 

дослiдженнi. 

Термiн «неформальна освiта» є одним з ключових понять, що 

складають базис дослiджуваної нами проблеми.  

Перша згадка про «неформальну освiту» з’явилась у 1968 роцi, у 

книзi американського педагога й економiста Фiлiпа Кумбса «Свiтова 

освiтня криза: системний пiдхiд». Її актуальнiсть вiдображено у 

нормативних документах мiжнародних органiзацiй ЮНЕСКО, 

Європейського Союзу, Мiжнародної органiзацiї працi тощо. Зокрема аналіз 

міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО, 2011) визначає 

неформальну освіту, як освіту, що «інституціолізована, цілеспрямована і 

спланована особистістю або організацією, що забезпечує надання освітніх 

послуг». Головною характеристикою неформальної освіти вважається те, 

що вона є додатковою або альтернативною до формальної освіти в процесі 

навчання впродовж життя. 
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Законом України «Про освiту» (Закон України, 2016) неформальна 

освiта визнана компонентом у структурi системи освiти, зокрема статтею 8 

законодавчого акту визначено: «Неформальна освiта – це освiта, яка 

здобувається, як правило, за освiтнiми програмами та не передбачає 

присудження визнаних державою освiтнiх квалiфiкацiй за рiвнями освiти, 

але може завершуватися присвоєнням професiйних та/або присудженням 

часткових освiтнiх квалiфiкацiй».  

Ми суголоснi з дослiдником у сферi освiти дорослих Л. Лук’яновою, 

яка вiдзначає, що неформальна освiта дорослих є загальновизнаною 

необхiднiстю, яку Європейський Союз розглядає як важливий елемент 

соцiальної моделi сучасного суспiльства та важливою складовою концепцiї 

неперервного навчання, що, у свою чергу, дає змогу молодi й дорослим 

набувати знання, умiння й навички, формувати погляди й адаптуватися до 

постiйних змiн у соцiальному середовищi (Лук’янова, 2011).  

Як зазначає професор О.Анiщенко, неформальна освiта, будучи 

компонентом системи освiти дорослих в Українi, може передбачати ряд 

iнiцiатив, якi пов’язанi з навчанням упродовж життя, є важливим чинником 

забезпечення сталого й збалансованого розвитку суспiльства, а також 

вiдiграє надважливу роль у розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв (Анiщенко, 2017). 

На переконаня О.Огієнко, неформальна освіта дорослих є процесом 

особистісної та соціальної трансформації, механізмом формування 

громадянськості й демократії. Неформальна освіта дорослих заповнює ті 

освітні ніші, які не можуть заповнити традиційні навчальні заклади 

(О.Огієнко, 2008). 

У наукових розвідках В. Павлик, Н. Терьохіної неформальну освіту 

дорослих визначають як будь-яку навчальну діяльність, що відбувається 

поза традиційною освітою  забезпечує набуття нових умінь, знань та 

навичок, які є необхідними для інтегрування дорослої людини як 
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конкурентоспроможного працівника на ринку праці. Наголошуючи при 

тому, що неформальна освіта гарантує право на освіту в будь-якому віці та 

не є обмеженою в часі (Павлик, 2015, Терьохіна, 2014). 

Отже, неформальна освіта є організованою та структурованою 

діяльністю, заснованою на принципах добровільності й демократичності; 

виконує ряд соціальних функцій; враховує потреби, мотиви дорослого учня; 

сприяє особистісному, соціальному та професійному становленню суб’єкта 

навчання. 

Науковцями у сферi освiти дорослих вирiзнено низку можливих 

варiантiв форм неформальної освiти: курси, гуртки, майстер-класи, 

педагогiчнi фестивалi, вiдеоуроки, медiа-консультацiї, школи сучасного 

керiвника, майстернi, тренiнги, воркшопи, семiнари, проєктнi роботи, 

навчання онлайн, тематичнi клуби, зустрiчi тощо.  

Аналіз категорії «інформаційно-комунікаційна компетентність 

вчителів вечірніх шкіл» доцільно розпочати з тлумачення понять 

«компетентності» і «компетенції».  

Ці поняття були предметом дослiджень українських і зарубіжних 

учених Дж. Райлi, Р. Уайта, Дж. Равена, В. Байденко, Н. Бiбiк, I. Зимньої, 

Н. Кузьмiної, А. Маркової, О. Овчарук, О. Пометун, Г. Селевко, 

А. Хуторського, П. Пахотiної. Фундаментальний теоретичний аналiз понять 

«компетенцiя» i «компетентнiсть» для окремих груп працiвникiв здiйснили 

М. Армстронг, Ч. Вудруф, О. Грiшнова, Л. Iвановська, А. Казановський, 

В. Лозовецька, Ю. Одегов, В. Плохiй, Г. Руденко, I. Зязюн та iн. Судячи за 

кількістю тлумачень у різних ресурсах, зміст понять компетентності і її 

складових не зафіксовано як абсолютно визначені категорії, існують 

варіанти тлумачення співвідношення цих понять, сутність яких в 

ототожненні або в диференціації. 

Деякі зарубіжні вчені не відрізняють понять «компетенція» і 

«компетентність», ці поняття позначені як «competence» («компетенція»). 
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На думку Н. Нагорної, ця дискусiя виникла внаслiдок неточного перекладу 

рекомендацiй Ради Європи, де термiн «сompetency» («компетентність») 

помилково переклали на спiвзвучне «компетенцiя» [Нагорна, 2007]. Інші 

науковці розмежовують ці поняття. Наприклад, американський дослiдник 

Ч. Вудруф визначає компетентнiсть як аспект поведiнки людини, а 

компетенцiї – як сферу професiйної дiяльностi людини, в якiй вона є 

компетентною (Woodruffe, 1991). 

Етимологiчний аналiз цих термiнiв здiйснив М. Головань, який 

зазначив, що в англомовних джерелах також застосовується слово 

«сompetency», що має тi ж самi значення, що й «сompetencе». Крiм того, 

згiдно iнформацiї тлумачного словника, термiн «сompetency» походить вiд 

латинського competentia, а це означає, що його потрiбно перекладати як 

«компетенцiя» (Головань, 2011). 

Такої ж думки Н. Бiбiк, яка вказує на неточний переклад термiнiв з 

англiйської мови: «Запозичення термiнологiї iз зарубiжних видань через 

неточнiсть перекладу внесло безлiч непорозумiнь у з’ясуваннi явищ, якi не є 

новими нi для української термiнолексичної традицiї, нi для педагогiчної 

дiйсностi» (Бiбiк, 2004). 

Звернемося до трактувань, представлених у сучасних словниках. 

Так, в англо-російському словнику запропоновано такі значення цієї 

категорії: здібність, компетентність, задовільна кваліфікація, добрий 

матеріальний стан, компетенція, правомочність. Тоді як «Сучасному 

словнику іноземних слів» зазначено, що «компетентний» (лат. competens 

(competentis) – відповідний, здатний) – той, що володіє компетенцією, 

правомочний або досвідчений в певній галузі. У Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови «компетенція» – це добра обізнаність з 

чим-небудь або коло повноважень якої-небудь організації, установи або 

особи (Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2002). 

Психологи мають своє бачення сутності поняття «компетентність» 
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(competency), й розглядають її  як психосоціальну якість, що означає силу і 

впевненість, витікаючи від почуття особистої впевненості і корисності, що 

дає людині усвідомлення своєї здатності ефективно взаємодіяти з 

оточенням (Психологический словарь, 2003). Тоді як у Словнику з 

педагогіки існує два визначення понять «компетенція» і «компетентність». 

Так, «компетенція» (від лат. сompetere – досягати, відповідати, підходити) 

має перше тлумачення, як «сукупність повноважень державних органів або 

посадових осіб», а згідно до другого визначення – це «коло питань в яких 

дана особа володіє пізнаннями, досвідом». «Компетентність» визначена як 

«особисті можливості посадової особи і її кваліфікація (знання, досвід)», 

або як «рівень освіченості особистості, що визначається ступенем володіння 

теоретичними засобами пізнавальної або практичної діяльності» 

(Педагогічний словник, 2005). У Словнику професійної освіти 

«компетентність» трактується як міра відповідності знань, вмінь і досвіду 

осіб певного соціально-професійного статусу реальному рівню складності 

завдань. Змістове наповнення поняття «компетентність» містить такі якості, 

як ініціатива, співробітництво, здібність до праці у групі, комунікативні 

здібності, вміння вчитися, оцінювати, логічно мислити, обирати і 

використовував інформацію. Також компетентність визначено, як галузь 

повноважень керуючого органу, посадової особи, або коло питань за якими 

вони мають право прийняття рішень. 

Не можемо обійти увагою дефінітивний аналіз понять 

«компетентність» і «компетенція», здійснений Л. Тархан на основі 

порівняння визначень цих категорій, поданих у восьми різних словниках. 

«Компетенція» є похідним поняттям від «компетентності» і позначає сферу 

застосування знань, умінь і навичок людини, в той час як «компетентність» 

є семантично первинною категорією і представляє їх інтеріоризовану 

сукупність, систему, «знаннєвий» багаж людини». Узагальнення нею даних 

категорій дозволяє зробити висновок про те, що «під компетентністю у 
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широкому сенсі розуміють особисті можливості посадової особи, її 

кваліфікацію (знання, досвід), що дозволяють брати участь у розробці 

певного кола рішень»  (Тархан, 2008).  

Дослiдники С. Шишов та В. Кальней поняття компетенцiї 

визначають через поняття здатностi: «компетенцiя – це загальна здатнiсть, 

яка ґрунтується на знаннях, досвiдi, цiнностях, нахилах, якi набуваються 

завдяки навчанню» (Шишов, Кальней, 2000). 

За I. Галямiною, «компетенцiя – це здатнiсть i готовнiсть 

застосовувати знання i умiння при розв’язаннi професiйних завдань в 

рiзноманiтних областях – як у конкретнiй областi знань, так i в областях, 

слабо прив’язаних до конкретних об’єктiв, тобто це здатнiсть i готовнiсть 

проявляти гнучкiсть у мiнливих умовах ринку працi» (Галямiна, 2004). 

За визначенням лiнгвiста О. Ткачук: компетенцiя (лат. competentia, 

вiд competо – взаємно прагну, вiдповiдаю) – об’єктивна категорiя, суспiльно 

визнаний рiвень знань, умiнь, навичок, ставлень тощо в певнiй сферi 

дiяльностi людини. Складовими предметної компетенцiї є знання, вмiння, 

ставлення та навички. О. Ткачук зауважує, що поняття «компетенцiя» 

сприймається як похiдне, вужче вiд поняття «компетентнiсть». Це соцiально 

закрiплений освiтнiй результат (Ткачук, 2009). 

Академiк I. Зязюн характеризує компетентнiсть як властивiсть 

iндивiда, яка iснує в рiзних формах – як високий рiвень умiлостi; як спосiб 

особистiсної самореалiзацiї (звичка, спосiб життєдiяльностi, захоплення); як 

деякий пiдсумок саморозвитку iндивiда, форма вияву здiбностей та iн. 

(Зязюн, 2005). 

О. Овчарук визначає поняття «компетентностi» як такої, що дає 

змогу особистостi ефективно брати участь у багатьох соцiальних сферах, 

робити внесок у полiпшення якостi суспiльства i сприяти особистому 

успiховi, що може бути застосовано до багатьох життєвих сфер (Овчарук, 

2004b). 
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В. Петрук, спираючись на думку європейських експертiв, визначає 

компетентнiсть як здатнiсть застосовувати знання та вмiння ефективно й 

творчо (Петрук, 2007). 

Науковець А. Хуторськой до компетенцiї включає сукупнiсть 

взаємопов’язаних якостей особистостi (знань, умiнь, навичок, способiв 

дiяльностi), що задаються по вiдношенню до певного кола предметiв i 

процесiв, необхiдних для якiсної продуктивної дiяльностi по вiдношенню 

до них, а до компетентностi – особисте ставлення до компетенцiї i предмету 

дiяльностi, тобто володiння людиною вiдповiдною компетенцiєю 

(Хуторськой, 2003). 

І. Зимня вважає, що компетенції є деякими внутрішніми, 

потенційними, прихованими психологічними новоутвореннями як знання, 

уявлення, програми (алгоритми) дій, систем цінностей і відносин, які потім 

виявляються в компетентності людини та виокремлює три групи ключових 

компетентностей. Це компетентності, що мають відношення: до самого себе 

як особистості, як суб’єкту життєдіяльності; до взаємодії людини з іншими 

людьми; до діяльності людини, які проявляються у всіх її типах і формах 

(Зимня, 2006). 

Отже, серед дослiдникiв можна видiлити три основних пiдходи до 

визначення спiввiдношення понять «компетентнiсть» i «компетенцiя». 

Перший пiдхiд характеризується тим, що обидва термiни вживаються як 

синонiми. Представники другого пiдходу вважають компетенцiї 

складниками компетентностi. Згiдно з третiм пiдходом, поняття 

«компетенцiя» визначається як коло повноважень певної особи, перелiк 

соцiальних вимог до її дiяльностi в певнiй сферi, тодi як «компетентнiсть» 

означає узагальнену здатнiсть особистостi до дiяльностi.  

Головань В., аналiзуючи поняття «компетенцiя» i «компетентнiсть», 

робити такi висновки: 



43 

 

1. Компетенцiя – деяка вiдчужена, наперед задана вимога до знань 

та досвiду дiяльностi у певнiй сферi; компетентнiсть – це володiння 

компетенцiєю, що виявляється в ефективнiй дiяльностi i включає особисте 

ставлення до предмету i продукту дiяльностi; компетентнiсть – це 

iнтегративне утворення особистостi, що об’єднує в собi знання, умiння, 

навички, досвiд i особистiснi властивостi, якi обумовлюють прагнення, 

здатнiсть i готовнiсть розв’язувати проблеми i завдання, що виникають в 

реальних життєвих ситуацiях, усвiдомлюючи при цьому значущiсть 

предмету i результату дiяльностi. 

2. Компетентнiсть є системним поняттям, що має свою структуру, 

рiвнi, функцiї, своєрiднi характеристики, властивостi (Головань, 2016). 

Погоджуємося з Х. Процко, яка вказує, що «компетентнiсть» – це 

ширше поняття ніж «компетенція», яке характеризує i визначає рiвень 

професiоналiзму особистостi, а досягнення його вiдбувається за рахунок 

набуття вiдповiдних необхiдних компетенцiй, що складають мету 

професiйної пiдготовки фахiвця (Процко, 1999). 

Отже, на пiдставi аналiзу наукової лiтератури вважаємо, що поняття 

«компетенцiя» i «компетентнiсть» не є синонiмiчними.  

Стосовно базового поняття «компетентнiсть» вiдзначимо, що 

найбiльшого поширення у науковiй лiтературi набуло його визначення як 

сукупностi знань i умiнь, необхiдних для ефективної професiйної 

дiяльностi: вмiння аналiзувати, передбачати наслiдки професiйної 

дiяльностi, використовувати інформацію. 

Професійна компетентність фахівця визначається, насамперед, 

специфікою його професійної діяльності і є результатом оволодіння 

певними професійними компетенціями. Професійно-педагогічна 

компетентність вчителя є складною багаторівневою стійкою структурою 

його психічних рис, що формується внаслідок інтеграції досвіду, 

теоретичних знань, практичних умінь, значущих для вчителя осо бистісних 
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якостей і має окреслені суттєві ознаки (мобільність, гнучкість і критичність 

мислення). 

Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу схвалено 

Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для навчання 

протягом життя (2018 р.): грамотність (Literacy competence); мовна 

компетентність (Languages competence); математична компетентність та 

компетентність у науках, технологіях та інженерії (Mathematical competence 

and competence in science, technology and engineering); цифрова 

компетентність (Digital competence); особиста, соціальна та навчальна 

компетентність (Personal, social and learning competence); громадянська 

компетентність (Civic competence); підприємницька компетентність 

(Entrepreneurship competence); компетентність культурної обізнаності та 

самовираження (Cultural awareness and expression competence). 

Всесвiтньою Органiзацiєю економiчного спiвробiтництва i розвитку 

(OECD) виокремлено три категорії ключових компетентностей, необхідних 

кожній людині у перспективі неперервної освіти: автономна дія, 

інтерактивне використання засобів та уміння функціонувати у соціально 

гетерогенних групах. 

У Концептуальної еталонної моделі цифрової компетентності 

педагога DigCompEdu, розробленої дослідницьким центром Європейської 

Комісії (2017), визначено 22 складові у шести сферах цифрової 

компетентності педагога:  

професійне залучення (використання засобів цифрових технологій для 

спілкування, співпраці та професійного розвитку);  

цифрові ресурси (пошук, створення та поширення цифрових 

ресурсів);  

навчання та викладання (управління та організація використання 

засобів цифрових технологій у навчанні);  



45 

 

оцінювання (використання засобів цифрових технологій і стратегій 

для вдосконалення цифрового оцінювання);  

розширення можливостей тих, хто навчається (упровадження 

цифрових технологій для вдосконалення інклюзивної, індивідуальної освіти 

та активного залучення учнів та студентів);  

сприяння цифровій компетентності учнів (забезпечення можливостей 

креативного та відповідального використання цифрових технологій для 

роботи з інформацією, комунікації, створення контенту та розв’язування 

проблем) (Redecker C., 2017). 

Основними компонентами професійної компетентності сучасного 

вчителя в Україні є:  

спілкування державною мовою;   

спілкування іноземними мовами;  

математична грамотність; компетентності у природничих науках і 

технологіях; 

уміння навчатися впродовж життя;  

соціальні та громадянські компетентності;  

підприємливість;  

загальнокультурна грамотність;  

екологічна грамотність і здорове життя;  

інформаційно-цифрова компетентність (Нова українська школа. 

Концептуальні засади реформування середньої школи, 2016). 

Виділення інформаційно-комунікаційної компетентності як окремої 

обов’язкової складової професійної компетентності педагога обумовлено 

активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, у тому числі 

й освіті. Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає: 

– застосування ІКТ у навчанні та повсякденному житті; 
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– раціональне використання комп’ютера і комп’ютерних засобів 

під час розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням інформації, її 

пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням; 

– оцінку процесу й досягнутих результатів діяльності. 

До сьогоднi iснують рiзноманiтнi думки, як саме має називатись 

iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть. У наукових дослiдженнях 

зустрiчаються назви: «цифрова грамотнiсть» (ЄС), «електронна 

компетентнiсть (е-компетентнiсть)» (Дж. Романi), «iнформацiйна культура» 

(А. Кушнiренко), «iнформацiйна компетентнiсть», «IКТ-компетентнiсть» 

(О. Урсова), «професiйна iнформацiйно-технологiчна компетентнiсть» 

(I. Милов), «iнформацiйна комунiкацiйно-технологiчна компетентнiсть» 

(О. Осипова), «компетентнiсть педагогiв у сферi IКТ» (Л. Горбунова i 

А. Семибратов) тощо.  

Дослiдник Дж. Романi, визначаючи змiст iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi (називаючи її е-обiзнанiстю, технологiчною 

грамотнiстю, iнформацiйною грамотнiстю, цифровою грамотнiстю чи 

медiа-грамотнiстю), зазначає, що синонiмами виступають такi поняття, як 

«е-компетентнiсть», «цифрова компетентнiсть», «iнформацiйно-

комунiкацiйна компетентнiсть» (Romani, 2009). 

У зарубiжних системах освiти поняття iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi має такi дефiнiцiї:  

цифрова грамотнiсть (digital literacy); 

технологiчна грамотнiсть (technology literacy); 

iнформацiйна та технологiчна грамотнiсть (information and 

technology literacy); 

IКТ-компетентнiсть – iнформацiйно-комунiкацiйно-технологiчна 

компетентність; 

IКТ навички – iнформацiйно-комунiкацiйно технологiчнi навички 

(ICT skills) та iн. (Овчарук, 2013). 
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Розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності фахівця як 

базової у професійній діяльності присвячено праці українських та 

зарубіжних науковцiв (В. Биков, В. Вембер, А. Гуржiй, М. Дагманi, 

М. Жалдак, О. Кузьмiнська, Н. Морзе, О. Овчарук, О. Спiрiн, Б. Юссеф та 

ін).  

Як зазначає академiк В. Биков: «…у дiяльностi навчальних закладiв 

усiх типiв i рiвнiв акредитацiї проблемам iнформатизацiї повинна 

придiлятися першочергова увага» (Биков, 2010), а володiння iнформацiйно-

комунiкацiйними технологiями ставиться в один ряд iз такими якостями, як 

умiння читати i писати.  

Ми суголоснi з українськими науковцями О. Овчарук, М. Жалдаком, 

Н. Морзе, якi визначили iнформацiйно-комунiкацiйну компетентнiсть як 

здатнiсть орiєнтуватися в iнформацiйному просторi, отримувати 

iнформацiю та оперувати нею вiдповiдно до власних потреб i вимог 

сучасного високотехнологiчного iнформацiйного суспiльства. 

Для нашого дослiдження важлива думка одного iз провiдних 

фахiвцiв у сферi iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй О. Спiрiна, який 

поняття інформаційно-комунікаційної компетентностi визначає так: «…це 

пiдтверджена здатнiсть особистостi використовувати на практицi 

iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї для задоволення власних 

iндивiдуальних потреб i розв’язування суспiльно-значущих, зокрема 

професiйних, задач у певнiй предметнiй галузi» (Спiрiн, 2009). 

Нами враховано визначення поняття «iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi» як iнтегральної характеристики особистостi, що припускає 

мотивацiю до засвоєння вiдповiдних знань, здiбнiсть до вирiшення задач в 

навчальнiй i професiйнiй дiяльностi за допомогою комп’ютерної технiки i 

володiння прийомами комп’ютерного мислення (Беспалов, 2003). 

Формується вона як на етапi вивчення комп’ютера, так i на етапi його 
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застосування як засiб подальшого навчання та професiйнiй дiяльностi i 

розглядається як одна з граней особової зрiлостi.  

Визначення iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

О. Шилової та М. Лєбєдєвої, як здатностi iндивiда вирiшувати навчальнi, 

життєвi, професiйнi задачi з використанням iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй (Лебедева, Шилова, 2010), а також науковця Н. Насирової, яка  

вважає, що iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть – це мотивацiя, 

потреба й iнтерес до отримання знань, умiнь i навичок у галузi технiчних, 

програмних засобiв й iнформацiї (Насирова, 1998) враховано нами у межах 

нашого дослiдження.  

Б. Юссеф і М. Дагманi розумiють iнформацiйно-комунiкацiйну 

компетентнiсть як сукупнiсть знань, умiнь та ставлень, що застосовуються 

для використання iнформацiйних i комунiкацiйних систем, включаючи 

засоби, що застосовуються i, особливо, здатнiсть здiйснювати веб-дизайн, 

розробляти презентацiї, використовувати графiчнi програми, вiдомостi он-

лайн бiблiотек, веб браузерiв, програми Word тощо (Youssef, B.,& Dahmani, 

2008). 

Варте уваги визначення iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi, яке дає дослiдник I. Воротнiкова – це сукупнiсть знань, 

навичок та вмiнь, що формуються в процесi навчання та самонавчання 

iнформацiйним технологiям, а також здатнiсть до виконання педагогiчної 

дiяльностi за допомогою iнформацiйних технологiй (Воротнiкова, 2017). 

Нами враховано думку дослiдника I. Молодоженя, який 

iнформацiйно-комунiкацiйною компетентнiстю називає властивiсть 

педагога, який компетентно, тобто цiлеспрямовано i самостiйно, iз знанням 

вимог до професiйної дiяльностi в умовах iнформатизацiї освiтнього 

простору i своїх можливостей та обмежень здатен застосовувати IКТ у 

процесi навчання, виховання, методичної i дослiдницької дiяльностi та 

власної неперервної професiйної педагогiчної дiяльностi, та на основi 
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аналiзу педагогiчних ситуацiй може бачити й формулювати педагогiчнi 

завдання та знаходити оптимальнi способи їх розв’язання iз максимальним 

використанням можливостей IКТ (Молодоженя, 2012). 

У дослiдженнi, яке оприлюднила Європейська комiсiя «Цифрова 

компетентнiсть на практицi: рамковий аналiз», зазначено, що в рамках 

Європейських рекомендацiй Євросоюзу (2006 р.) саме цифрова 

компетентнiсть визнана однiєю з ключових у контекстi навчання впродовж 

життя у країнах Європейського Союзу. Вона визначена, як здатнiсть 

впевнено, критично та творчо використовувати iнформацiйно-

комунiкацiйнi технологiї для досягнення цiлей, що вiдносяться до галузi 

роботи, зайнятостi, навчання, дозвiлля, включення та участi у життi 

суспiльства. Ця компетентнiсть розглядається як трансверсальна, що сприяє 

досягненню iнших компетентностей, що стосуються сфери мов, 

математики, умiння навчатись, культурної обiзнаностi тощо i вiдноситься 

до так званих навичок 21 столiття, якi мають досягти всi громадяни, щоб 

забезпечити їх активну участь у життi суспiльства та його економiчному 

розвитковi (Ferrari, 2012). 

Узагальнюючи пiдходи вiтчизняних та зарубiжних науковцiв щодо 

дефiнiцiї поняття «iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть», можемо 

визначити, що iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть вчителiв – це 

здатнiсть та вмiння орiєнтуватись в iнформацiйному суспiльствi, володiти, 

застосовувати та оцiнювати iнформацiю вiдповiдно до потреб сучасного 

ринку працi, це одна з найважливiших умов формування професiйної 

культури вчителя.  

Разом з тим, на наше переконання, поняття «iнформацiйно-

комунiкацiйна компетентнiсть вчителiв вечiрнiх шкiл» потребує деякого 

уточнення.  

Автор пропонує таке визначення: iнформацiйно-комунiкацiйна 

компетентнiсть вчителiв вечiрнiх шкiл – це мобiльна здатнiсть 
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ефективно застосовувати iнформацiйнi процеси для здiйснення 

професiйної дiяльностi, що передбачає певний рiвень володiння 

iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями. 

 

 

1.2. Iсторiя розвитку вечiрнiх шкiл та особливостi їх дiяльностi 

на сучасному етапi 

 

В умовах глобальної iнформатизацiї та iнтеграцiйних процесiв 

постала гостра потреба в орiєнтацiї освiти на європейський i свiтовий 

освiтнiй простiр, пiдвищенням її якостi та конкурентоспроможностi. 

Основнi напрями, прiоритети, завдання i механiзми реалiзацiї державної 

полiтики в галузi освiти визначено Нацiональною стратегiєю розвитку 

освiти України на перiод до 2021 року. З огляду на сучаснi та 

перспективнi завдання, важливе мiсце в освiтньому комплексi нашої 

держави займають вечiрнi (змiннi) загальноосвiтнi навчальнi заклади. 

Проблемами вечiрнiх (змiнних) шкiл займались багато науковцiв:  

 iсторiю розвитку вечiрнiх шкiл досліджували – Ю. Вергун, 

Л. Єрмоленко, Л. Зюбина, О. Компанiєнко, О. Костюк, О. Круцило, 

Г. Кучеренко, Ю. Кулюткин, О. Лавриненко, В. Столяр, П. Горностаєв, 

М. Балов, I. Дронов; 

 органiзацiю навчально-виховного процесу у вечiрнiй школi –

Т. Браже, С. Вершловський, Е. Добрiнська, Т. Корнер, О. Лєбєдєв, 

Л. Лесохiна, А. Марон, Л. Обухова, Е. Тонконогая;  

 основи моделювання та побудови ефективних форм i способiв 

дiяльностi у вечiрнiй школi – В. Вершинiн, О. Владiмiрская, Г. Глейзер, 

В. Дорiченко, В. Соколова, Н. Сунко;  

 методику викладання окремих предметiв – Г. Глейзер, 

О. Тонконогая, Є. Першанiна, А. Марон, В. Левенталь, А. Петрова, 

В. Шах-Назарова;  
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 соцiально-педагогiчнi дослiдження проблем вечiрньої школи 

проводили С. Вершловський, Л. Лесохiна, Т. Шадрiна;  

 з педагогiчної психологiї – Ю. Кулюткiн, Г. Сухобська; 

 органiзацiйно-управлiнськi проблеми розглядали 

А. Даринський, А. Попов, Л. Висотiна. 

Водночас, можемо констатувати факт, що дослiдженню розвитку 

сучасної вечiрньої школи в Українi придiляється недостатня увага. 

Аналiз наукових джерел показав, що один з перших захистiв 

дисертацiйного дослiдження, присвяченого дiяльностi вечiрнiх шкiл 

вiдбувся у 1964 роцi (Д. Вiлькєєв «Взаємозв’язок навчання, працi та 

життєвого досвiду учнiв як способу активiзацiї засвоєння знань у вечiрнiй 

школi»); потiм: у 1966 роцi – Л. Артамонова «Проблема рацiональної 

органiзацiї навчальної роботи учнiв 10-11 класiв шкiл рабочої молодi (за 

матерiалами шкiл УРСР)» i згодом у 1969 роцi – Т. Шадрiна «Соцiально-

педагогiчнi умови формування та перебудови навчального досвiду 

робiтничої молодi». Наступнi дослiдження з’являються лише у 80-х 

роках: у 1986 роцi – Iманов Енвер Нiфтула Огли «Використання 

виробничого досвiду учнiв вечiрнiх (змiнних)  та заочних шкiл як засобу 

пiдвищення якостi освiти та професiйної орiєнтацiї: за матерiалами шкiл 

Азербайджанської РСР»; у 1988 роцi – Л. Бегалi «Вплив значимостi та 

складностi навчальних предметiв на напрямки розвитку пiзнавальної  

активностi учнiв вечiрнiх шкiл» та деякi iншi; у 1999 роцi – С. Кульбiда 

«Вечiрня спецiалiзована школа України для осiб з вадами слуху 

(становлення та розвиток)»; у 2000-х роках – науковi дослiдження Б. аль-

Х.Маджiда, А. Рисенкова та В. Соколова щодо органiзацiйно-

педагогiчних умов дiяльностi вечiрньої школи, Є. Дядиченко, С. Захарова 

– щодо особистiсно-орiєнтованого навчання у вечiрнiй школi, 

М. Габдуллiної – щодо iсторiї розвитку та становлення вечiрньої школи 

як центру освiти, I. Богомолової – щодо органiзацiйно-педагогiчних умов 
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особистiсно орiєнтованого навчання учнiв вечiрньої загальноосвiтньої 

школи. У 2015 роцi вiдбувся захист дисертацiї О. Лавриненко 

«Органiзацiя самоосвiтньої дiяльностi учнiв вечiрньої школи».  

Отже, вiдзначимо, що сучасний стан зацiкавленостi до органiзацiї 

освiтньої дiяльностi сучасної вечiрньої школи характеризується 

недостатньою iнтенсивнiстю.  

Проте, оскiльки вечiрня школа має вiдмiнну вiд iнших пiдсистем 

середньої освiти соцiально-культурну передiсторiю, свою власну iсторiю 

розвитку та специфiчнi, лише їй властивi особливостi, тому науково-

теоретичнi основи педагогiки дорослих, застосованi у дiяльностi 

вечiрньої (змiнної) школи, можуть бути фундаментом побудови сучасної 

андрагогiчної моделi навчання, розробки рiзноманiтних навчальних 

технологiй (Лавриненко, 2013b). 

Характеризуючи особливостi дiяльностi вечiрньої школи, 

вiдзначимо, що у своїй дiяльностi вона керується Конституцiєю України 

(2016), Законами України «Про освiту» (2016), «Про загальну середню 

освiту» (1999), iншими законодавчими актами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв 

України, наказами Мiнiстерства освiти i науки України, iнших 

центральних органiв виконавчої влади, рiшеннями мiсцевих органiв 

виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.  

Вечiрня школа може бути загальноосвiтнiм навчальним закладом 

II ступеня, III ступеня, чи II-III ступенiв. 

Вечiрня школа може бути державної, комунальної або приватної 

форми власностi (Положення  про вечiрню (змiнну) школу, 2011). 

Згiдно з Положенням про вечiрню школу та вiдповiдного статуту 

закладу, навчальна дiяльнiсть вечiрньої школи передбачає рiзноманiтнi 

форми навчання: денну, вечiрню, iндивiдуальну, заочну, екстернат. 

Вечiрня загальноосвiтня (змiнна) школа займається освiтою учнiв 
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рiзних вiкових категорiй та з рiзними психофiзiологiчними здiбностями.  

Вечiрня школа була i є важливою складовою частиною загальної 

системи освiти. Система вечiрньої (змiнної) освiти не лише є необхiдною 

на сучасному етапi, але i має майбутнє. Саме у таких закладах створено 

умови для здобуття повної загальної середньої освiти громадянам, якi 

працюють, особам з особливими потребами, iз соцiально-незахищених 

верств населення, а також обдарованим дiтям, якi мають бажання 

прискорено закiнчити шкiльний курс навчання (Перша Всеукраїнська 

нарада з питань дiяльностi вечiрнiх шкiл та їх ролi в сучасному 

освiтньому просторi, 2011). 

Спираючись на дослiдження з iсторiї педагогiки, можна вважати, 

що першi вечiрнi школи сучасного типу з’явилися у 70-х роках ХIХ 

столiття, спочатку як рiзновид недiльних шкiл. Бiльшiсть науковцiв, якi 

дослiджували проблеми вечiрньої школи, вiдзначають, що прообразом 

сучасної вечiрньої школи була «недiльна школа».  

Iсторiю вечiрнiх шкiл до початку ХХ столiття найбiльш повно 

вiдображено в Енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та I. Єфрона 

(1890-1907 рр.) (Єльникова, 2010). 

Н. Рубакiн, автор статтi про вечiрнi та недiльнi школи, розмiщеної в 

Енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та I. Єфрона 

(Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 2015), ще у 

ХIХ столiттi виокремив важливу рису, яка вiдрiзняє вечiрнi школи вiд 

звичайних шкiл: заняття у них вiдбувались у вiльний вiд роботи час.  

Вiдзначимо, що за програмними цiлями вечiрнi школи до ХХ 

столiття подiлялись на 2 типи: конфесiйнi (призначенi для змiцнення вiри у 

даному сповiданнi) та свiтськi (призначенi вiдкрити доступ до освiти або до 

продовження освiти тим, хто з яких-небудь причин не мав або не має 

можливостi вiдвiдувати  щоденну школу). 
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В основному всi першi вечiрнi школи були школами вихiдного дня 

або як їх називали «недiльними». 

Засновником перших в свiтi недiльних шкiл вважається iнiцiатор 

Реформацiї Мартiн Лютер (1483–1546).  

У Шотландiї недiльнi школи запроваджує реформатор Джон Нокс, з 

метою релiгiйного виховання дiтей (Копиловський, 2012). 

Найперша недiльна школа у Європi була заснована в Iталiї при 

мiланському соборi у другiй половинi XVI столiття архiєпископом Карлом 

Борромео.  

У кiнцi ХVIII столiття значний поштовх розвитку недiльних шкiл 

дав Роберт Райкс (Великобританiя). Р. Райкс дiзнавшись, що бiльшiсть 

злочинцiв нiколи не вiдвiдували школу i тому безграмотнi, створив 

недiльну школу для ув’язнених. Перша школа, створена Райксом, 

вiдкрилась у 1781 роцi й мала на метi навчання грамотi та Закону Божому. 

Потiбно зазначити, що вечiрнi школи для ув’язнених функцiонують до 

теперiшнього часу (Wikipedia, 2018). 

За iнiцiативи Т. Чальмерса У 1793 роцi з’являються недiльнi школи в 

Iрландiї, а у Фiнляндiї недiльнi школи з’явилися у 1796 роцi, за сприяння 

священика Й.-Ф. Берга.  

У Сполучених Штатах Америки першу недiльну школу в 1786 роцi 

вiдкрив єпископ Ф. Есберi. 

У рiзних країнах свiту функцiонували недiльнi школи рiзних типiв, 

проте часто вони визначались загальною назвою: 

  у Бельгiї – iндустрiальнi школи (écoles industrielles), 

 в Iталiї – професiйнi школи (écoles professionelles), 

 у Нiмеччинi – професiйнi загальноосвiтнi школи (Gewerbe-und 

Fortbildungsschulen), 

 у Францiї i Сполучених Штатах вони називаються курсами для 

дорослих (cours des adultes).  
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У деяких країнах недiльнi школи та курси роздiлялись за гендерною 

ознакою: чоловiчi, жiночi, для дiтей, змiшанi.  

Вiдповiдно до часу недiльнi школи могли бути: ранковi, деннi, 

вечiрнi, комбiнованi. 

Поступово недiльнi школи при церквах стали зникати, а залишались 

тiльки свiтськi, якi перетворювались з церковних на спецiальнi, тобто 

прив’язувались до ремiсництва та iндустрiї. 

Так, у 1836 роцi у Благодiйнiй компанiї (Wohlth ä tigkeit-Verein) було 

вiдкрито першу недiльно-ремiсничу школу (Sonntags Gewerbe-Schule), у 

якiй у навчально-виховний процес було введено предмети робiтничих 

спецiальностей. 

В останнi десятилiття ХIХ сторiччя недiльнi школи активно 

поширюються у Нiмеччинi, Англiї та Бельгiї. У цей же перiод у багатьох 

країнах Європи починають функцiонувати рiзноманiтнi вечiрнi курси, 

лекцiї-бесiди (conférences). Наприклад, такi лекцiї i курси влаштовуються в 

Парижi, у Консерваторiї мистецтв та ремесел (Conservatoire des arts et des 

mé tiers).  

У Бельгiї у 1884 роцi почали функцiонувати вечiрнi та недiльнi 

«курси для дорослих» для осiб, якi або не мали початкової освiти, або 

хотiли отримати спецiалiзованi знання. 

У Швейцарiї функцiонували «школи для удосконалення», якi 

подiлялись на три категорiї: для продовження навчання, для отримання 

нових знань та спецiальнi (для отримання спецiальної освiти).  

У закордонних недiльних школах в основному не було подiлу на 

класи, проте був подiл на групи. Звичайно, це було обумовлено рiзним 

вiком слухачiв, рiзними програмами обраних предметiв. 

Навчання могло бути платним (Англiя) i безкоштовним (Нiмеччина). 

У бiльшостi випадкiв плата була дуже низькою.  
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У деяких країнах вiдвiдування недiльних i вечiрнiх шкiл було 

безкоштовним i обов’язковим. Цi школи були на утриманнi мiсцевих 

громад або iснували на кошти благодiйних товариств.  

В Українi першi недiльнi школи з’явилися за iнiцiативи 

прогресивної студентської молодi у 1859 р. у Києвi. Їхнiми засновниками 

стали студенти Київського унiверситету на чолi з Ф. Вороним, 

Я. Бекманом та М. Муравським. Незабаром такi школи виникли i в iнших 

мiстах. Значну роль в органiзацiї недiльних шкiл внесли меценат 

Київського учбового округу М. Пирогов i професор iсторiї Унiверситету 

св. Володимира П. Павлов (Борисенко, 1998). М. Пирогов вiдзначав, що 

недiльнi школи – це предмет необхiдностi, адже мiж недiльною i 

свiтською школами є значнi розбiжностi, але найголовнiше, що вони 

розповсюджують грамотнiсть самим надiйним шляхом – iнiцiативою i 

безкорисливiстю (Советская историческая энциклопедия, 1963). 

У перших українських недiльних школах викладались 

загальноосвiтнi предмети початкових народних училищ (Закон Божий, 

читання за книгами громадянського та церковного друку, письмо, першi 4 

дiї арифметики та церковний спiв), вивчалась iсторiя, економiчнi 

вiдносини, культура, лiтература, географiя, природознавство; за 

бажанням учнiв в окремих недiльних школах викладались основи фiзики, 

хiмiї, геометрiї, мiнералогiї, iноземних мов, законодавства, елементи 

вищої математики, педагогiки, психологiї та iншi навчальнi предмети. 

У ролi засновникiв українських недiльних шкiл другої половини 

XIX – початку XX ст. виступали приватнi особи, урядовi органiзацiї, 

мiськi управи, громади, земства, рiзноманiтнi товариства, зокрема 

Харкiвське товариство поширення в народi грамотностi, Київське 

товариство грамотностi, «Просвiта», мiсцевi вiддiлення благодiйних 

товариств, комiсiї народних читань (Коляда, 2017). 

Особи, якi не могли вiдвiдувати щоденнi чи недiльнi школи, а 

http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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також вiдстаючi учнi, могли навчитися читати й писати у вечiрнiх класах. 

Їх почали створювати у першiй половинi 70-х рокiв ХIХ столiття з 

iнiцiативи селян, робiтникiв i вчителiв Борзенського повiту Чернiгiвської 

губернiї. Потiм вони з’явились i в iнших губернiях. Сучасники, особливо 

вчителi, вiдзначали широку популярнiсть таких форм освiти серед 

неписьменних дорослих селян i робiтникiв. Але у зв’язку з активiзацiєю 

дiяльностi народникiв вечiрнi класи у другiй половинi 70-х рокiв ХIХ 

столiття були закритi й вiдродилися тiльки наприкiнцi 80-х рокiв ХIХ 

столiття. Заняття з дорослими учнями велися 1-2 рази на тиждень 

упродовж одного-двох рокiв, як правило, взимку, у вiльний вiд роботи 

час (Соцiально-культурний розвиток України у другiй половинi XIX 

сторiччя, 2017). 

Для людей, якi в дитинствi навчались у школах, але з часом забули 

грамоту, органiзовувалися повторнi класи. Вони мали на метi, з одного 

боку, запобiгти рецидивам неписьменностi, а з iншого – дати бiльш повну 

освiту тим, хто нещодавно закiнчив трирiчний курс початкової школи. 

Тут вивчались тi ж предмети, що й у початковiй школi, але в ширшому 

обсязi. Учнi читали художнi твори, релiгiйно-моральнi та популярнi 

статтi тощо. На початку 60-х рокiв у Києвi, Харковi та Полтавi, а згодом i 

в iнших мiстах почали проводитися народнi читання. Але пiд час масових 

репресiй проти всього українського вони були забороненi й припинили 

iснування. 

Лише пiд тиском прогресивної громадськостi уряд у 1876 р. дав 

дозвiл на вiдновлення народних читань у губернських мiстах, у 1888 р. – 

в селах i в 1894 р. – у повiтових мiстах, фабричних i заводських селищах 

(Україна у другiй половинi XIX сторiччя: соцiально-культурний 

розвиток, 2016). 

На кiнець ХIХ – початок ХХ столiття в Українi вiдповiдно до 

статусу дiяли такi типи недiльних шкiл: громадсько-приватнi, державнi та 
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напiвдержавнi. 

За змiстом освiти в Українi умовно сформувалося 4 типи недiльних 

шкiл: нижча, середня повторювальна, вища додаткова, повторювально-

додаткова. 

Недiльнi школи України другої половини XIX – початку XX 

сторiччя пройшли 4 етапи розвитку: вiд початкового, перехiдного та 

iнтенсивного до нацiонально-креативного. 

На початковому етапi становлення недiльних шкiл в Українi їх 

було всього 112, а на останньому – їхня кiлькiсть зросла до декiлькох 

тисяч. 

Недiльнi школи були безкоштовними, вiдкритими для усiх 

бажаючих, незалежно вiд вiку, статi, суспiльного становища, 

нацiональностi, соцiального походження та вiросповiдання. Пiсля 

закiнчення недiльних шкiл їхнi учнi, як правило, не отримували нiякого 

документу, навчання було неформальне (Попiнова, 2017). 

Отже, можна вважати, що недiльнi школи в Українi були першою 

ланкою у становленнi системи освiти дорослих та прообразом сучасних 

вечiрнiх (змiнних) шкiл. 

Новi умови для розвитку освiти дорослих i становлення вечiрнiх 

шкiл виникли у часи Української народної республiки (1917-1920 pp.). 

Особливо вагомий внесок у цю справу зроблено урядом Центральної 

Ради: згiдно I Унiверсалу Центральної Ради (червень 1917 р.) було 

заплановано вiдкриття освiтнiх закладiв для дорослих рiзних типiв – вiд 

недiльних шкiл та вечiрнiх класiв для неписьменних до народних 

унiверситетiв (Коляда, 2017). 

Саме у 1918 роцi в Українi з’являється новий тип школи пiд 

назвою «вечiрня школа», яка об’єднала у собi два типа освiтнiх закладiв 

для дорослих: загальноосвiтню та професiйно-технiчну.  

Першi вечiрнi школи в Українi були як приватнi так i державнi. 
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Проте у 20-30-х роках ХХ столiття вечiрнi школи стали тiльки 

державними i подiлялись на такi типи:  

 школи для дорослих, школи селянської молодi (з 1930 – 

школи колгоспної молодi);  

 вечiрнi робiтничi факультети (1919-1940); 

 рiзнi загальноосвiтнi та полiтико-просвiтницькi курси.  

До 1937 року iснувала очна вечiрня форма навчання, яка потiм 

була замiнена на заочну.  

Сучасний тип загальноосвiтньої вечiрньої школи сформувався з 

40-х рокiв ХХ столiття, а саме з кiнця Великої Вiтчизняної вiйни 1941-

1945 рокiв. Стан освiти в перiод окупацiї, поява сотень тисяч 

неписьменних дiтей шкiльного вiку, а особливо дiтей-«переросткiв», 

стали тими основними чинниками, якi сприяли поновленню роботи шкiл 

та формуванню нового типу шкiл – вечiрнiх (змiнних). 

15 липня 1943 року виходить постанова Раднаркому СРСР про 

органiзацiю вечiрнiх шкiл. Згiдно цього документа з 01 жовтня 1943 року 

в мiстах i робiтничих селищах вiдкривається мережа загальноосвiтнiх 

середнiх шкiл для навчання працюючої молодi (Вечерняя школа, 1973).  

Оскiльки на той час в Українi основну частку населення складали 

селяни, то бiльш нагальним було створення шкiл робiтничої молодi у 

селах, тому 06 липня 1944 року згiдно постанови уряду починають 

функцiонувати школи сiльської молодi (Попiнова, 2017). 

Тривалiсть навчального року у вечiрнiх школах нормативними 

документами визначалась у 44 тижнi при 16 годинах класних занять на 

тиждень (4 днi по 4 години) i 4 години на тиждень для консультацiй. 

Кiлькiсть учнiв у кожному класi становила не бiльше 20 осiб 

(Министерство просвещения РСФСР (1948). Народное образование. 

Основные постановления, приказы инструкции, 1948). 

Постанова уряду України визначала дещо вiдмiнну вiд iнших 
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республiк тривалiсть навчального року у вечiрнiх школах: 49 тижнiв при 

9 навчальних годинах на тиждень (3 днi по 3 години) та кiлькiсть учнiв в 

кожнiй групi (класi) не бiльше 20 чоловiк. Навчання працюючих на 

виробництвi молодi мало проводитись за програмами для 5-10 класiв 

неповної середньої та середньої школи. Для проведення iнспектування 

роботи шкiл пiдлiткiв Наркомату освiти УРСР дозволялося ввести в 

штати мiських i обласних вiддiлiв народної освiти посади iнспекторiв-

методистiв (Постанова РНК УРСР, 1961). 

У зв’язку з тим, що у вечiрнiх школах навчалися не тiльки 

пiдлiтки, а й молодь старшого вiку, розпорядженням уряду СРСР вiд 30 

квiтня 1944 р. вечiрнi школи для пiдлiткiв перейменували на школи 

робiтничої молодi (Министерство просвещения РСФСР, 1948). 

Вечiрнi школи для працюючої молодi подiлялись на два типи: для 

робiтничої молодi у складi 5-10 класiв; для сiльської молодi – початковi 

(1-4 класи) i семирiчнi (1-7 класи). При школах також функцiонували 

пiдготовчi групи для пiдлiткiв, що не закiнчили початкової школи. 

Навчання юнакiв i дiвчат проводилося нероздiльно (у масових школах з 

1943-1944 навчального року було введено роздiльне навчання). Заняття 

вiдбувалися за змiнами – ранковi, деннi i вечiрнi. Основною формою 

навчання був урок (Пилипчук, 2008). 

Отже, вiдразу пiсля звiльнення територiї України вiд нацистiв в 

мiстах i селах УРСР почали працювати школи для працюючої молодi та 

пiдлiткiв.  

У 1943 роцi було розроблено Положення про органiзацiю 

навчальної роботи, правила зарахування та випуску учнiв, керiвництво 

вечiрньої школи.  

У сiчнi 1946 року було переглянуто режим навчальної роботи шкiл 

робiтничої молодi. На класнi заняття в тиждень вiдводилось 16 годин (4 

днi по 4 години). Навчальний план передбачав також 4 години на 
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тиждень для консультацiй. Такий план був оптимальним i з того часу дiє 

по сьогоднi. 

За пiдсумками 1948-1949 н.р. у Києвi працювало 30 шкiл 

робiтничої молодi з чисельнiстю 6046 учнiв.  

У 1958-1959 н.р. у Києвi працювало 57 шкiл робiтничої молодi 

(одна з них для глухонiмих), 2 заочнi середнi школи для дорослих, одна з 

них для глухонiмих та слiпих (Лавриненко, 2013a). 

У 1958 роцi бiльшiсть шкiл робiтничої та сiльської молодi були 

перейменованi на «вечiрнi (змiннi) середнi загальноосвiтнi школи». 

У 70-х – на початку 80-х рокiв ХХ столiття вечiрня школа 

поступово перетворювалась на навчальний заклад для знедолених, для 

груп соцiального ризику: безробiтних пiдлiткiв, засуджених та 

ув’язнених. 

Слiд зазначити, що змiни в системi вечiрньої освiти стимулювали 

також розробку «Концепцiї неперервної освiти», метою якої було 

створення суспiльства, що навчається. У 1990 роцi було розроблено 

проєкт «Положення про вечiрню (змiнну) середню загальноосвiтню 

школу», де зазначається, що вечiрня середня загальноосвiтня школа є 

однiєю з ланок в системi неперервної освiти, забезпечує  реальну 

можливiсть працюючiй молодi та дорослим отримувати профiльно-

диференцiйовану загальну середню освiту, створює основу для подальшої 

освiти та самоосвiти, професiйного навчання та пiдвищення квалiфiкацiї, 

зростання загальної культури тих, хто працює, надає можливiсть усiм 

бажаючим доповнити одну профiльну пiдготовку iншою (Положення  про 

вечiрню (змiнну) школу, 2017). 

Станом на 01 вересня 2019 року в Українi налiчується 205 вечiрнiх 

шкiл, у яких навчається близько 45 тисяч учнiв. Динамiка кiлькостi 

вечiрнiх шкiл України з початку їх становлення представлена на рис.1.1:  
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Рис. 1.1. Динамiка кiлькостi вечiрнiх шкiл в Українi 

 

Iнформацiю про вечiрнi школи мiста Києва та географiю їх 

розташування подано у додатку Б.  

Вiдзначимо, що всi вечiрнi школи мають свою унiкальну 

специфiку професiйної дiяльностi, яка визначається: 

1. Особливостями навчально-виховної дiяльностi та контингенту 

учнiв. 

2. Поєднанням навчання з роботою у промисловому та 

сiльськогосподарському виробництвi, у сферi обслуговування населення.  

3. Неоднаковим вiком учнiв. 

4. Наявнiстю перерви в навчаннi, а отже втратою у деякої 

частини учнiв умiнь i навичок з навчальної дiяльностi.  

5. Спецiальним комплектуванням класiв. 

6. Режимом навчальної роботи школи.  

7. Можливiстю створення умов для навчання i виховання всiх  

бажаючих, незалежно вiд мiсця проживання на пiдставi вiдповiдних 
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8. Вибором учнями форм навчання (очна, заочна, екстернат, 

iндивiдуальна, дистанцiйна). 

9. Вибором часу навчання (денна змiна, вечiрня, перехiд зi змiни 

на змiну). 

10. Вибором темпу навчання. 

Зазначимо, що у сучасної вечiрньої школи є ряд характерних 

особливостей, якi можна визначити як проблемнi: 

1. Особлива органiзацiя навчально-виховного процесу. 

2. «Старiння» кадрового складу педагогiв. 

3. Невстигання iснуючої системи пiдвищення квалiфiкацiї (один 

раз на п’ять рокiв) за швидкiстю розвитку iнформацiйних технологiй та за 

вимогами неперервностi освiти, сучасного життя та реалiй сучасної 

вечiрньої школи. 

4. Вчителi вечiрнiх шкiл мають низьку мотивацiю до вивчення 

нових програмних продуктiв. 

5. Слабка матерiально-технiчна база комп’ютерної технiки у 

вечiрнiх школах України. 

Що стосується першої особливостi, то вiдзначимо, що навчально-

виховний процес сучасної вечiрньої школи вимагає вiд учителя спецiальних 

знань, умiнь i навичок, а саме: вмiння органiзувати та пiдтримувати 

дистанцiйне навчання, використовувати хмарнi обчислення, навчати 

екстернiв та деякi iншi, якi ширше використовуються у вечiрнiй школi, анiж 

в будь-якому iншому типi загальноосвiтніх навчальних закладів. 

Щодо старiння кадрового складу педагогiв вiдзначимо, що вiковий 

склад учителiв вечiрнiх шкiл виражено великим вiдсотком осiб, старших 55 

рокiв, та пенсiйного вiку. Так, кiлькiсть вчителiв вiком до 25 рокiв 

становить 9 %, вiком вiд 25 до 55 рокiв – 50 %, старших 60 рокiв – 41 %, з 

яких 38 % – це вчителi пенсiйного вiку та 3 % – вчителi вiком понад 70 

рокiв.  
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Окрiм того нами дослiджено, що динамiка кiлькостi осiб пенсiйного i 

старшого вiку серед учителiв вечiрнiх шкiл постiйно зростає (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Динамiка кiлькостi пенсiонерiв серед учителiв вечiрнiх шкiл 

 

З огляду на сучаснi тенденцiї розвитку освiти, вчителi вечiрнiх шкiл 

так званого «третього вiку» опинились серед глобальних освiтнiх проблем. 

Можемо констатувати факт, що на сучасному iнновацiйному етапi розвитку 

вечiрнiх шкiл, учитель-предметник цього типу закладу не може обiйтись без 

засвоєння та застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй 

дистанцiйного навчання, вiдкритих освiтнiх ресурсiв, соцiальних мереж, 

технологiй Веб 2.0, вiдкритих курсiв. Актуальним є набуття умiнь i навичок 

створення та використання динамiчних навчальних матерiалiв: систем 

управлiння навчанням (LMS), вiртуального навчального середовища (VLE), 

систем управлiння навчальними курсами (CMS), систем управлiння 

навчальним контентом (LCMS). Спiльна робота вчителiв i дорослих учнiв у 

режимi реального часу потребує неформального навчання вчителiв вечiрнiх 

шкiл упродовж усього життя, в першу чергу, засвоєння та широкого 
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використання у своїй професiйнiй дiяльностi дистанційних та хмарних 

технологiй. 

Немає сумнiву, що «Я-концепцiя» людей похилого вiку дещо iнша, i 

це по-своєму впливає на розвиток їхньої iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi (Вершловський, 2016). Новими аспектами «Я-концепцiї» у 

перiод третього вiку є: збереження сенсу життя, налаштованiсть на 

вiдпочинок, вiдсутнiсть тривалої перспективи, орiєнтацiя на минуле i 

теперешнє, усвiдомлення обо’язку передати життєвий досвiд молодому 

поколiнню. 

Незважаючи на те, що деякi аспекти «Я»-концепцiї вчителiв третього 

вiку носять дещо песимiстичний характер, їхня iнтелектуальна активнiсть 

розвивається динамiчно, i на це впливають суб’єктивнi (фiзiологiчнi, 

соцiальнi, психологiчнi) та об’єктивнi (спадковiсть) чинники, тобто перехiд 

людини до старостi супроводжується активними змiнами у її пiзнавальнiй 

сферi. 

Тут варто спростувати деякi стереотипнi уявлення про зменшення 

функцiональностi вчителiв третього вiку. Звичайно, неминучiсть i 

незворотнiсть погiршення здоров’я i функцiонального стану з вiком їм 

притаманне, проте не можна сказати, що у них скоротились соцiальнi 

зв’язки чи активнiсть. У нашi днi старiсть розглядається не як негативне та 

страшне явище, а як завершальна стадiя розвитку людини з притаманними 

їй особливостями. Нова модель старостi може стати позитивною змiною її 

якостi, що включає в себе значнi можливостi iндивiдуально-особистiсного 

розвитку в похилому вiцi. Цю можливiсть слiд розглядати як потенцiал, а 

те, в якому обсязi вiн може бути реалiзований, визначають умови, якi 

оточать людей третього вiку. 

Третя визначена нами особливiсть може бути розв’язана, якщо 

надати можливiсть учителям проходити курсову перепiдготовку не один раз 

на п’ять рокiв, а упродовж п’яти рокiв, порцiйно, як це реалiзовано в деяких 
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європейських країнах. Оперативно реагувати на нагальнi методичнi потреби 

вчителiв покликана система роботи iнститутiв пiдвищення квалiфiкацiї та 

районних методичних центрiв, оскiльки саме вони мають забезпечувати 

випереджальну та неперервну пiдготовку вчителiв, ефективний процес 

пiдвищення їх квалiфiкацiї у сферi iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй (Ошега, 2016). Неперевнiсть освiти, як один з найважливiших 

факторiв сьогодення, до інформаційно-комунікаційного розвитку вчителя 

висуває особливi вимоги, адже, за дослiдженням М. Лєбєдєвої, 

iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть вчителя «старiє» кожнi 3-4 

мiсяцi (Лебедева, Шилова, 2010), і важливiсть неформальної освiти, у 

поєднаннi з самоосвiтою, щодо постiйної пiдтримки знань, умiнь i навичок 

у сферi IКТ є безсумнiвним фактом. 

Причиною низької мотивацiї використання вчителями вечiрнiх шкiл 

iнформацiйно-комунiкацiйних ресурсiв у навчально-виховнiй дiяльностi є, з 

однiєї сторони, психологiчний страх перед новою програмою чи 

технологiєю («у мене не вийде», «я не зможу»), а з iншої – небажання 

пiзнавати чи вивчати щось нове. Вважаємо, що пiдвищенню мотивацiї до 

освоєння нових iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй може сприяти 

додаткова неформальна освiта, завдання якої – не тiльки збагатити новими 

знаннями, але i надати впевненостi у власних силах. 

Однiєю з особливостей низького рiвня інформаційно-комунікаційної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл нами була визначена недостатнiсть 

матерiально-технiчної бази вечiрнiх шкiл, i це дiйсно так, адже вечiрнi 

школи завжди фiнансувались по залишковому принципу, а у 2015 роцi 

вiдповiдно до розпорядження Київської мiської державної адмiнiстрацiї 

здiйснено заходи щодо удосконалення мережi вечiрнiх шкiл та скорочення 

видаткiв на їх утримання (Розпорядження, 2016). Вiдповiдно до нашого 

дослiдження, станом на 01 сiчня 2019 року, тiльки в однiй вечiрнiй (змiннiй) 
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школi в мiстi Києвi є мережа wi-fi, а парк комп’ютерiв у вечiрнiх школах 

останнiй раз оновлювався у 2004 роцi.  

Проте, не зважаючи на цi проблеми, у сучасному освiтньому 

просторi вечiрньої школи простежується тенденцiя професiйного 

зростання, наприклад, у виглядi трансформацiї у вiдкритi освiтнi заклади, 

в яких загальну освiту можуть отримати всi бажаючi незалежно вiд вiку, 

стану здоров’я, рiвня отриманої ранiше освiти, реалiзуючи як 

загальноосвiтнi програми рiзного рiвня, так i соцiально значущi, для 

свого регiону, програми початкової, професiйної та додаткової освiти, з 

гнучкою органiзацiйною структурою i тiсними зв’язками з освiтнiми 

закладами рiзного типу. 

 

1.3.  Сучасний стан розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл 

 

З метою визначення фактичного стану досліджувальної проблеми 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх 

шкіл на етапі констатувального експерименту було проведення опитування, 

анкетування щодо визначення освiтнiх потреб, пов’язаних з розвитком 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi:  

 ролi IКТ в освiтнiй дiяльностi вчителя; 

 апаратного та програмного IКТ-iнструментарiю; 

 самосвiтньої дiяльностi вчителя; 

 зацiкавленостi до використання IКТ у професiйнiй дiяльностi, 

готовностi до усвiдомлення значущостi IКТ в освiтi та прагнення до 

власного розвитку, а також вiдповiдальностi за результати професiйної 

дiяльностi.  

Адже, перелiк основних знань, умiнь i навичок, якими має володiти 

вчитель у галузi IКТ, такий: структура та принципи роботи засобiв 
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комп’ютерної технiки, iнформацiйних i телекомунiкацiйних технологiй, 

можливостi та галузi використання iнформацiйних технологiй, 

автоматичних навчальних систем i систем управлiння та їх вплив на 

рiзноманiтнi сфери професiйної дiяльностi; перспективи подальшого 

розвитку та принципи побудови i функцiонування IКТ рiзних класiв, 

автоматичнi навчальнi системи та методика створення автоматизованих 

навчальних курсiв, сформованi вмiння володiти методологiєю розробки та 

розв’язання задач за допомогою комп’ютерних технологiй, навичками 

роботи з програмами автоматизованої пiдготовки документiв, системами 

машинної графiки, редактором текстiв, базами даних, електронними 

таблицями (Кремень, 2008). 

В опитуваннi брали участь 160 респондентiв з таких шкiл: 

1. Вечiрня (змiнна) школа III ступеня № 18 Деснянського району 

мiста Києва» – 30 осiб. 

2. Школа I-III ступенiв № 238 Деснянського району мiста Києва – 

76 осiб. 

3.  Вечiрня (змiнна) школа № 20 Солом’янського району м. Києва 

– 20 осiб. 

4. Вечiрня (змiнна) середня загальноосвiтня школа № 3 м. Києва – 

19 осiб. 

5. Артемiвська вечiрня (змiнна) школи II-III ступенiв № 1 – 15 

осiб.  

Зазначимо, що на початку дослiдження учасникiв експерименту було 

зареєстровано на: 

1) спецiальнiй платформi дистанцiйного навчання «Moodle» за 

адресою http://moodle.virtualschool.org.ua; 

2) Google Drive – спецiальному сховищi даних компанiї Google Inc., 

яке дозволяє користувачам зберiгати свої данi на серверах у «хмарi» i 

дiлитися ними з iншими користувачами в Iнтернетi. Google Drive включає 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Google Docs, Sheets, and Slides, офiсний пакет, який дозволяє спiльно 

редагувати документи, електроннi таблицi, презентацiї, малюнки, форми. 

Реєстрацiя вчителiв на цих двох ресурсах, по-перше, стала початком 

створення iнформацiйного середовища, а по-друге, забезпечила 

об’єктивнiсть результатiв дослiдження, оскiльки реєстрацiя на вказаних 

сайтах вимагала персонiфiкацiї кожного педагога (унiкальнiсть iменi та 

пароля). А анкети, опитувальники та тести, розмiщенi на хмарному сервiсi 

Google Drive, дозволили нам проводити дослiдження без прив’язки до 

територiї та часу. 

На початку констатувального експерименту, нами було проведено 

опитування серед учителiв вечiрнiх шкiл (вечiрня (змiнна) школа III 

ступеня № 18 Деснянського району мiста Києва – 30 осiб, школа I-III 

ступенiв № 238 Деснянського району мiста Києва – 39 осiб, вечiрня (змiнна) 

школа № 20 Солом’янського району м. Києва – 20 осiб, вечiрня (змiнна) 

середня загальноосвiтня школа № 3 м. Києва – 19 осiб, Артемiвська вечiрня 

(змiнна) школи II-III ступенiв № 1 – 15 осiб) щодо iнновацiй у застосуваннi 

IКТ-технологiй. 

Результати нашого опитування засвiдчили, що iнновацiї в 

застосуваннi IКТ-технологiй є невiд’ємною частиною майбутньої освiти 

(рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Результати опитування щодо iнновацiй в застосуваннi IКТ 

• Перевага за інноваційними технологіями93 %

• Школа еволюціонує до on-line мережі43 %

• Ціннісними залишаються академічні знання42 %

• ІКТ  індивідуалізує знання83 %

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
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Отже, 93 % респондентiв вiддають перевагу застосуванню 

нетрадицiйних методiв, нових пiдходiв до навчання. Крiм того, спiльнота 

педагогiв вважає, що школа еволюцiонує до навчальної мережi. Iнтернет-

ресурси та технологiї забезпечать дiалог i рiвноправний обмiн даними, що 

сприятиме переходу до спiльного навчання. 43 % вважають, що iнформацiя 

у школах передаватиметься переважно через онлайн-ресурси, в той час, як 

тiльки 29 % респондентiв називають традицiйне навчання основним 

джерелом знань. 42 % експертiв вважають, що цiннiсть академiчних знань 

залишиться на колишньому рiвнi. 83 % респондентiв також зазначили, що 

завдяки застосуванню IКТ змiст навчальних програм стане бiльш 

iндивiдуалiзованим, вiдповiдно до потреб кожного учня.  

Ми вважали за необхiдне дослiдити наявнiсть у вчителiв 

персонального комп’ютера вдома i пiдключення його до мережi Iнтернет, 

оскiльки вважаємо, що пiдготовка до урокiв найчастiше здiйснюється 

вдома, а не на роботi, де доступ до комп’ютера та Iнтернету часто 

обмежений (рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Наявнiсть апаратного забезпечення та Iнтернету у вчителiв 

99%

50%

90% 92%
100%99%

25%

85%
79%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

С
Ш

 №
 2

3
8

А
р

те
м

ів
сь

к
а 

В
С

Ш

В
С

Ш
 №

 2
0

 м
. 
К

и
єв

а

В
С

Ш
 №

 3
 м

. 
К

и
єв

а

В
С

Ш
  
№

 1
8

 м
. 
К

и
єв

а

Наявність комп'ютера Наявність Інтернету



71 

 

Потрiбно зазначити, що результат по столичним школам був 

очiкуваним: ≈ 100 % учителiв мають вдома персональний комп’ютер або 

ноутбук, пiдключений до мережi Iнтернет. У регiональнiй вечiрнiй школi 

теж результат вищий середнього – > 50 %. 

Вiдповiдно до зазначених вище результатiв, постала нагальна 

необхiднiсть щодо визначення вчителями ролi IКТ в освiтнiй дiяльностi. 

Роль IКТ в освiтнiй дiяльностi вчителя як технологiчного iнструмента 

визначали за трьома позицiями: як iнструмент вчителя-предметника, як 

iнструмент адмiнiстратора школи, як iнструмент вчителя iнформатики (рис. 

1.5). 

33 % респондентiв вважають, що IКТ – це iнструмент учителя-

предметника, 43 % – iнструмент адмiнiстратора школи, 69 % (найбiльша 

кiлькiсть) вважають IКТ як сукупнiсть рiзноманiтних технологiчних 

iнструментiв i ресурсiв, якi використовуються для забезпечення процесу 

комунiкацiї та створення, поширення, збереження та управлiння 

iнформацiєю, тобто значною мiрою це iнструмент тiльки вчителя 

iнформатики.  

 

Рис. 1.5. Роль IКТ як технологiчного iнструменту 

69 %

43 %

33 %

0 20 40 60 80

Як інструмент вчителя 

інформатики

Як інструмент адміністратора 

школи

Як інструмент вчителя-

предметника

ІКТ як технологічний інструмент



72 

 

 Наступне опитування стосувалось розумiння ролi IКТ у 

неформальнiй освiтi, вiдповiдно до трьох показникiв: як iнструмента для 

нових знань, умiнь i навичок, як технологiчного iнструмента та як 

iнструмента освiтньої полiтики держави (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Розумiння ролi IКТ у неформальнiй освiтi 

 

Гiстограма вiдображає такi результати: у першу чергу, вчителi 

вбачають роль iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у неформальнiй 

освiтi як технологiчний iнструмент реалiзацiї навчальних планiв i програм, 

у другу чергу – як iнструмент для створення нових знань, умiнь i навичок, i 

тiльки в третю чергу – як iнструмент освiтньої полiтики держави.  

У зв’язку з цим актуальним було визначення частоти використання 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй учителями вечiрнiх шкiл за 

такими видами дiяльностi: для вирiшення простих задач, як текстовий 

редактор, як табличний редактор, для створення презентацiї, для 

користування iнтернетом, для використання дистанцiйних чи хмарних 

технологiїй (рис. 1.7). 

40 %

64 %

41 %

0 10 20 30 40 50 60 70

Освітня політика держави

Технологічний інструмент

Інструмент для нових знань, 

умінь і навичок

Розуміння ролі ІКТ у неформальній  освіті



73 

 

 

Рис. 1.7. Частота використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологій  

у дiяльностi вчителiв вечiрнiх шкiл 

 

З гiстограми видно, що дослiджувана група вчителiв має загальнi 

навички користування комп’ютером та активно використовує текстовий 

редактор у професiйнiй дiяльностi. Проте незначна кiлькiсть педагогiв ще 

не вмiють використовувати табличний редактор, програму створення 

презентацiї, а також здiйснювати пошук у мережi Iнтернет та користуватися 

електронною поштою. Всього тiльки 2 % вчителiв вмiє використовувати 

дистанцiйнi та хмарнi технологiї у своїй освiтнiй дiяльностi. Таким чином, у 

вчителiв є значнi резерви для розвитку IКТ в умовах неформальної освiти.  

Вважаємо, що самоосвiта вчителiв вечiрнiх шкiл ефективно вплине 

на розвиток їхньої IК-компетентностi. Самоосвiта залежить вiд багатьох 

факторiв, а саме: вiд досягнутого рiвня освiти, ступеня оволодiння 

професiєю i професiйною майстернiстю, основами професiоналiзму, прояву 

пiзнавальних i професiйних iнтересiв. Необхiднiсть удосконалення 

навчально-виховного процесу зумовлює потребу постiйного розширення, 

поглиблення професiйних знань, умiнь i навичок учителями, всебiчного 
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використання у практицi сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй (Ковальчук, 2015).  

Тому застосування сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй значним чином впливає на якiсть самоосвiти вчителiв.  

Застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй дозволяє 

реалiзувати такi важливi дидактичнi функцiї як органiзацiя спiльної 

дослiдницької роботи вчителiв i учнiв, забезпечення оперативного, 

зворотнього зв’язку та консультацiйної допомоги тим, хто навчається. Адже 

використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй сприяє простотi 

подачi iнформацiї, зручностi у зберiганнi iнформацiї, легкостi в 

опрацюваннi iнформацiї, ефективнiй дiяльностi вчителiв вечiрнiх шкiл.  

Одним iз критерiїв, який свiдчить про ступiнь усвiдомленостi 

мотивiв учителiв, є рiвень ставлення до самоосвiти. Нами проведено 

експрес-анкетування серед учителiв стосовно того, скiльки часу вони 

витрачають на самоосвiту з IКТ. Було запропоновано такi варiанти 

вiдповiдей:  

1. Щоденно (не менше однiєї години). 

2. Раз у тиждень (кiлька годин). 

3. Взагалi не займаюся самоосвiтою (i так усе знаю). 

Пiдсумки анкетування свiдчать про такi результати (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Результати анкетування учителiв щодо затрат часу на самоосвiту 

41 %

56 %

2 %

59 %

44 %

98 %

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3
так ні

Затрати часу на самоосвiту



75 

 

Ствердну вiдповiдь на перше запитання дали 41 % учителiв, на друге 

запитання – 56 % учителiв, на третє – 2 % учителiв. Вiдповiдно, можна 

зробити висновок, що переважна бiльшiсть учителiв займаються 

самоосвiтою, хоча й витрачають на неї рiзну кiлькiсть часу. 

У зв’язку з цим ми вважали за потрiбне провести серед учителiв 

тестування з метою визначення рiвня здiбностей до самоосвiти (додаток В) 

(рис. 1.9).  

 
Рис. 1.9. Результати показникiв рiвня здiбностей до самоосвiти у вчителiв 

 

Пiсля оцiнювання кожного запитання ми отримали сумарну 

кiлькiсть балiв, яка свiдчить про рiвень здiбностей до самоосвiти у кожного 

вчителя. За результатами тестування ми отримали такi показники: дуже 

низький рiвень – 13 %, низький рiвень – 17 %, рiвень нижче середнього – 

27 %, середнiй рiвень – 16 %, рiвень вище середнього – 8 %, високий рiвень 

– 11 %, дуже високий рiвень – 8 %. 

У процесi експериментального дослiдження нами також було 

визначено рiвнi використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй 

учителями в самоосвiтi, їхнiй рiвень оволодiння комп’ютерними 

програмами, оскiльки застосування сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй значним чином впливає на якiсть неформальної освiти вчителiв, 
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а саме самоосвiти. Тому серед учителiв було проведено анкетування щодо 

психологiчного бар’єру у засвоєннi сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй, застосування у своїй професiйнiй IКТ-технологiї, використання 

IКТ-технологiй у методичнiй роботi, а також у використаннi у своїй 

дiяльностi певних блокiв комп’ютерних програм (додаток Д). В опитуваннi 

брали участь 145 учителiв. 

Рiвнi використання вчителями iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй у самоосвiтi було визначено за кiлькiстю балiв, набраних ними 

за вiдповiдi на запитання 1-6 (таблиця 2.1), та оволодiння кiлькiстю 

комп’ютерних програм (запитання 7) (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Рiвнi використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй  

у самоосвiтi вчителiв 

Рiвнi 

Низький Середнiй Достатнiй Високий 

К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

51 35 68 47 22 15 4 3 

 

Результати вiдповiдей на запитання 1-6 свiдчать про те, що 

найбiльший вiдсоток учителiв мають середнiй рiвень використання 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у самоосвiтi, високий рiвень має 

найменший вiдсоток учителiв. У першу чергу, це пов’язано з психологiчним 

бар’єром у засвоєннi сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй. 

Вiдповiдно актуальною є потреба проведення занять для учителiв по 

засвоєнню iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.  

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10. Рiвнi використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй 

у самоосвiтi вчителiв 

 

Вiдповiдi учителiв на запитання 7 дали можливiсть визначити, якою 

кiлькiстю комп’ютерних програм вони оволодiли у процесi самоосвiти 

(табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Кiлькiснi показники рiвнiв оволодiння учителiв вечiрнiх шкiл  

комп’ютерними програмами  

(за результатами констатувального експерименту) 

Рiвнi 

Низький Середнiй Достатнiй Високий 

К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

62 43 69 48 9 6 5 3 

 

Кiлькiснi показники свiдчать про те, що тiльки невеликий вiдсоток 

учителiв мають достатнiй та високий рiвнi оволодiння кiлькiстю 

35 %

47 %

15 %

3 %

0

10

20

30

40

50

низький середній достатній високий

Рівні використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у самоосвіті вчителів



78 

 

комп’ютерних програм, зазначених у запитаннi 7, приблизно однаковий 

вiдсоток учителiв має низький i середнiй рiвнi оволодiння кiлькiстю 

комп’ютерних програм. Графiчно це можна зобразити у виглядi такої 

гiстограми (рис. 1.11). 

 

Рис. 1.11. Рiвнi оволодiння учителiв вечiрнiх шкiл комп’ютерними 

програмами 

 

Пiд час проведення констатувального експерименту нами було 

здiйснено опитування, у процесi якого з’ясувалося, що важливими для 

вчителiв вечiрньої школи є спецкурси, якi є актуальними у неформальному 

навчаннi вчителiв вечiрнiх шкiл: 

1. Пiдтримка творчого дорослого учня засобами IКТ. 

2. IКТ у профiльному навчаннi дорослих учнiв. 

3. Iндивiдуальне навчання засобами IКТ. 

4. IКТ як частина iнформацiйної культури дорослих учнiв i 

вчителiв. 

5. Мережеве on-line навчання. 

6. Хмарнi технологiї у навчаннi. 
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7. IКТ як iнструмент контролю, дiагностики та самодiагностики.  

8. Використання IКТ у проєктнiй та дослiдницькiй дiяльностi. 

9. Створення та використання електронних навчальних матерiалiв. 

10. Створення та використання електронних щоденникiв i 

журналiв. 

11. Створення сайтiв. 

У вiдсотковому спiввiдношеннi зацiкавленiсть вчителiв вечiрнiх 

шкiл зазначеними вище спецкурсами вiдображено на рис. 1.12. 

 

Рис.1.12. Зацiкавленiсть вчителiв спецкурсами з iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi у неформальному навчаннi 

 

На основi дослiдження, проведеного пiд час констатувального 

експерименту, нами було розроблено анкету визначення зацiкавленостi до 

використання IКТ у професiйнiй дiяльностi, готовностi до усвiдомлення 

значущостi IКТ в освiтi та прагнення до власного розвитку, а також 

вiдповiдальностi за результати професiйної дiяльностi (додаток Е). 
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Анкетування було проведено у ходi on-line педагогiчної ради у вечiрнiй 

(змiннiй) школi № 18 Деснянського району мiста Києва. В анкетуваннi було 

задiяно 78 учителiв (рис. 1.13). 

 

 

Рис. 1.13. Визначення зацiкавленостi до використання IКТ у професiйнiй 

дiяльностi, готовностi до усвiдомлення значущостi IКТ в освiтi та 

прагнення до власного розвитку, а також вiдповiдальностi за результати 

професiйної дiяльностi 

 

Результати анкетування засвiдчили, що великий вiдсоток вчителiв 

(89 %) зацiкавленi у використаннi IКТ у професiйнiй дiяльностi, 68 % 

усвiдомлюють значущiсть IКТ в освiтi, 43 % прагнуть до власного розвитку, 

i тiльки 29 % учителiв готовi до вiдповiдального ставлення за результати 

професiйної дiяльностi.  

Узагальненi результати визначення рiвня освiтнiх потреб учителiв 

вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти представлено на наступнiй 

гiстограмi (рис. 1.14): 
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Рис. 1.14. Узальненi результати визначення освiтнiх потреб вчителiв 

вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти 

 

Таким чином, результати констатувального експерименту дозволили 

визначити ступiнь значущостi таких освiтнiх потреб: ролi IКТ в освiтнiй 

дiяльностi вчителя, апаратного та програмного IКТ-iнструментарiю, 

самосвiтньої дiяльностi вчителя, зацiкавленостi до використання IКТ у 

професiйнiй дiяльностi, готовностi до усвiдомлення значущостi IКТ в освiтi 

та прагнення до власного розвитку, а також вiдповiдальностi за результати 

професiйної дiяльностi.  

Одержанi данi дали пiдстави для подальшої експериментальної 

роботи щодо розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти.  
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Висновки до роздiлу 1 

 

Узагальнення результатiв вивчення наукових праць з теми 

дослiдження засвiдчило, що проблема розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл є актуальною 

проблемою теорiї i практики професiйної освiти. Здiйснено теоретичний 

аналiз наявних пiдходiв щодо визначення поняттєво-категорiального 

апарату дослiдження; виявлено сутнiснi характеристики таких базових 

понять: «компетентнiсть» та «компетенцiя» (I. Зимня, I. Зязюн, Н. Кузьмiна, 

В. Лозовецька, А. Маркова, С. Лейко, Г. Селевко, А. Хуторський та iн.); 

«iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть» (П. Беспалов, В. Биков, 

М. Головань, К. Кiкоть, С. Литвинова, О. Мiллер, О. Спiрiн та iн.); 

«неформальна освiта» (О. Анiщенко, О. Василенко, Ф. Кумбс, Л. Лук’янова, 

С. Прийма та iн.); «вечiрня (змiнна) школа» (С. Гончаренко, О. Лавриненко, 

Ю. Мальований, Л. Лесохiна та iн.).  

На основi здiйсненого аналiзу запропоновано авторську дефiнiцiю 

поняття «iнформацiйно-комунiкацiйної компетентності вчителiв вечiрнiх 

шкiл» як мобiльної здатностi ефективно застосовувати iнформацiйнi 

процеси для здiйснення професiйної дiяльностi, що передбачає певний 

рiвень володiння iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями.  

З’ясовано роль вечiрньої школи у системi загальної середньої освiти, 

що має вiдповiднi соцiально-культурнi передумови виникнення, iсторiю 

розвитку та специфiчнi особливостi функцiонування. На основi iсторико-

педагогiчного аналiзу представлено ґенезу розвитку вечiрнiх шкiл в світі та 

Українi, визначено їх характеристики та динамiку на рiзних iсторичних 

етапах. Виявлено органiзацiйно-педагогiчнi засади створення та 

функцiонування рiзних типiв вечiрнiх шкiл (недiльна школа, вечiрнi класи, 

повторнi класи, школа для дорослих, вечiрнi робiтничi факультети, вечiрня 
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школа для працюючої молодi i пiдлiткiв, вечiрня (змiнна) середня 

загальноосвiтня школа).  

Визначено специфiчнi особливостi дiяльностi вчителiв сучасних 

вечiрнiх шкiл (вибiр дорослими учнями форми навчання; вибiр часу 

навчання; вибiр темпу навчання; поєднання загальної середньої та 

професiйної освiти) та доведено значення рiвня їхньої iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi в умовах iнформатизацiї системи освiти. 

Обґрунтовано суспiльну потребу спрямування професiйного розвитку 

учителiв на оволодiння iнновацiйними технологiчними засобами 

(технологiя дистанцiйного навчання, «хмарна» технологiя тощо), а також на 

набуття вмiнь щодо використання цих технологiй у професiйнiй дiяльностi. 

Акцентовано увагу на ролi неформальної освiти у неперервному 

вдосконаленнi iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл та доцiльностi розроблення вiдповiдних методичних 

матерiалiв. 

Аналiз стану розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл, проведений на етапi 

констатувального експерименту засвiдчив недостатнiй рiвень її 

сформованостi. Такий стан зумовлено фрагментарним врахуванням освiтнiх 

потреб вчителiв, зокрема щодо формування знань, умiнь i навичок з IКТ; 

застосування апаратного та програмного IК-iнструментарiю; вiдсутностi 

методичних матерiалiв зi створення авторських автоматизованих 

навчальних курсiв; забезпечення умов власного розвитку й саморозвитку 

засобами IКТ.  

Результати дослідження, які відображені в розділі, викладено в 

публікаціях автора: Закомiрний, I. М. (2015а), Закомiрний, I. М. (2015b), 

Закомiрний, I. М. (2015c), Закомiрний, I. М. (2015d). 
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РОЗДIЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ IНФОРМАЦIЙНО-

КОМУНIКАЦIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI ВЧИТЕЛIВ ВЕЧIРНIХ 

ШКIЛ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВIТИ 

 

У роздiлi розкрито сутність та визначено структуру досліджуваної 

компетентності; представлено критеріальну характеристику компонентів  

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкіл; 

теоретично обґрунтовано експериментальну модель розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти. 

 

2.1. Сутнiсть і структура iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл 

 

Освiтi та професiйнiй пiдготовцi у всiх розвинених країнах свiту 

надаються прiоритетнi позицiї для розв’язання проблем, пов’язаних з 

економiчними, соцiальними та полiтичним змiнами, а набуття 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi всiма громадянами цих країн 

було визначене як одне з основних завдань вiдповiдно до Цифрового плану 

дiй для Європи (Digital Agenda for Europe), затвердженому в 2010 роцi, який 

є втiленням Стратегiї «Європа-2020» (Europe 2020). Слiд зазначити, що 

ринок працi, зокрема європейський, доволi швидко та гнучко реагує на 

побажання роботодавцiв щодо пiдвищення рiвня освiтнiх стандартiв, 

зокрема посилення мотивацiї всiх, хто навчається, до опанування новими 

технологiями, комп’ютерною грамотнiстю, набуття IТ-спецiальностей, якi, 

за їхнiми прогнозами, матимуть попит через декiлька рокiв. Така тенденцiя 

зумовлює пiдвищення iнтересу й активностi педагогiв щодо вивчення IКТ, 

опанування технологiями та розвитку інформаційно-комунікаційної 
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компетентностi як для її застосування у професiйнiй дiяльностi, так i для 

власної самоосвiти та самовдосконалення (Оцiнювання iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi учнiв та педагогiв в умовах 

євроiнтеграцiйних процесiв в освiтi, 2017). 

Важливим у нашому дослiдженнi є виявлення, аналiз та 

узагальнення досвiду країн ЄС та США, провідних мiжнародних 

органiзацiй (ЮНЕСКО, ECDL, MICROSOFT, INTEL та iн.) щодо стандартiв 

IК-компетентностi вчителiв (ICT competencies and pedagogical application 

skills for teachers, 2017, Kennisbasis IКТ, 2016, The Norwegian Centre for ICT 

in Education, 2016, Vuorikari, 2016), які є основою дослiдження. 

Відтак, у Польщi у «Стандартах пiдготовки вчителiв щодо 

використання IТ» (2003 р.) наголошується, що кожен учитель має бути 

готовим до використання iнформацiйних технологiй у власнiй дiяльностi та 

навчально-виховному процесi, а рiзний стаж педагогiчної дiяльностi 

зумовлює специфiку кожного етапу їхнього професiйного досвiду (молодi 

вчителi, педагоги з три, п’яти, десятирiчним педагогiчним стажем). У 

польських Стандартах використання iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй розподілено за такими тематичними блоками:  

1. Основи користування поняттями (термiнологiєю), засобами 

(приладами), iнструментами (програмами) i методами IКТ. 

2. IКТ як важлива складова вчительської працi. 

3. Роль i використання iнформацiйних технологiй у фаховому 

предметi (який викладає вчитель). 

4. Використання IКТ як дидактичного посередника вiдповiдно до 

предмета та етапу навчання – планування i проєктування навчального 

середовища, вимiрювання корисностi та оцiнка досягнень учнiв. 

5. Гуманiстичнi, етично-правовi й суспiльнi аспекти, пов’язанi з 

доступом до IКТ i використанням цiєї технологiї. 

6. Iнформатика у молодших класах. 
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7. Iнформацiйнi технологiї у старших класах загальноосвiтньої 

школи. 

8. Iнформацiйнi технологiї у навчальних закладах нового типу 

(гiмназiї, лiцеї, колегiуми тощо) (Standarty przygotowania nauczycieli w 

zakresie tehnologh informacyjnej i informatyki, 2016). 

Відповідно до тем цих блоків відбувається формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності польських педагогів. 

У таких країнах Євросоюзу, як Велика Британiя, Нiмеччина, а також 

США, розроблено та впроваджуються стандарти iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi на всiх рiвнях освiти, у тому числі й освіті 

дорослих, iснують системи їхнього обов’язкового монiторингу та 

сертифiкацiї серед учнiв, так і серед учителiв та керiвникiв навчальних 

закладiв (Молодоженя, 2012).  

У Францiї прийнято документ, в якому визначено, що інформаційно-

комунікаційна компетентнiсть учителя є необхiдною складовою 

професiограми вчителя i результатом початкової пiдготовки у Institute 

Universitaires de Formation des Maotres – Академiчний iнститут пiдготовки 

вчителiв (Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie tehnologh 

informacyjnej i informatyki, 2016). 

У системi освiти Сполучених Штатiв Америки факт вживання 

терміну «інформаційно-комунікаційна компетентність», як синонім до слів 

«грамотнiсть», цифрова грамотнiсть (digital literacy), технологiчна 

грамотнiсть (technology literacy), iнформацiйна та технологiчна грамотнiсть 

(information and technology literacy) вплинуло на визначення сутності 

«iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi» вчителя, яка визначається 

як «здатнiсть працювати iндивiдуально або колективно, використовуючи 

iнструменти, ресурси, процеси та системи, якi вiдповiдають за доступ та 

оцiнювання iнформацiї, отриманої через будь-якi медiа-ресурси, та 

використовувати таку iнформацiю для вирiшення проблем, спiлкування, 
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створення iнформованих рiшень, а також для отримання нових знань, 

створення нових продуктiв та систем» (Wisconsin Department of Public 

Instruction ITLS, 2016). 

У нашому дослiдженнi також враховано загальноєвропейський 

стандарт NETS•T, вiдповiдно до якого складниками iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв є такi елементи:  

- IКТ-бачення: розумiння та усвiдомлення ролi й значення IКТ 

для роботи та навчання впродовж життя; 

- IКТ-культура: спосiб розумiння, конструювання, свiтоглядного 

бачення цифрових технологiй для життя та дiяльностi в iнформацiйному 

суспiльствi; 

- IКТ-знання: набiр фактичних та теоретичних знань, що 

вiдображають галузь IКТ як галузь для навчання та практичної дiяльностi; 

- IКТ-практика: практика застосування знань, умiнь, навичок у 

галузi IКТ для особистих, суспiльних професiйних та навчальних цiлей; 

- IКТ-удосконалення: здатнiсть удосконалювати, розвивати, 

генерувати нове у сферi IКТ та засобами IКТ для навчання, професiйної 

дiяльностi, особистого розвитку; 

- IКТ-громадянськiсть: пiдтверджена якiсть особистостi 

демонструвати свiдоме ставлення через дiю, пов’язану iз застосуванням IКТ 

для вiдповiдальної соцiальної взаємодiї та поведiнки. 

Важливим для дослiдження є врахування стандарту ICT-CFT, 

розробленого у виглядi Рекомендацiй ЮНЕСКО i виданого у збiрцi 

«Структура IКТ-компетентностi вчителiв» (UNESCO’s ICT Competency 

Framework for Teachers) спільно зі свiтовими лiдерами у сферi 

iнформацiйних технологiй CISCO, Майкрософт, Iнтел, ISTE (Структура 

ИКТ-компетентности учителей, 2017), де наголошується на важливості  

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентностi вчителiв 

загальноосвiтнiх навчальних закладiв, зокрема й учителiв вечiрнiх шкіл. 
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Вiдзначимо, що мета Рекомендацiй ЮНЕСКО – допомога кожнiй 

державi у розробленні загальної стратегiї розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентностi вчителiв, яка є значущим складником 

розвитку освiти. 

Всесвiтнiй самiт з iнновацiй у сферi освiти (WISE) представив 

результати дослiдження щодо перспектив шкiльної освiти до 2030 року. У 

ключових висновках зазначено, що освiтня система зазна́є серйозних змiн. 

Школа перетвориться на iнтерактивне середовище, де технологiчнi 

iнновацiї та навчальнi програми повнiстю трансформують роль учителя i 

весь процес набуття знань (What is cloud computing, 2016). Отже, рівень 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя є важливою 

складовою успішної діяльності педагога та навчання впродовж життя. 

Не зважаючи на свiтовi досягнення у дослiдженнi проблеми 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв шкiл, в 

Українi до сьогоднi не затверджені відповідні стандарти. Хоча вiдповiдно 

до положень Нацiональної доктрини розвитку освiти в Українi у ХХI 

столiттi [2001], а також у межах проєкту Мiнiстерства освiти i науки 

України «Система iнформацiйно-комунiкацiйних компетентностей учнiв, 

учителiв i керiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв для 

нормативного забезпечення та стандартизацiї дистанцiйного навчання» 

видано методичнi рекомендацiї «Основи стандартизацiї iнформацiйно-

комунiкацiйних компетентностей в системi освiти України» за загальною 

редакцiєю В. Бикова, О. Спiрiна та О. Овчарук, в яких надано рекомендацiї 

щодо проєктiв стандартiв IК-компетентностi учнiв, учителiв, керiвникiв 

загальноосвiтнiх навчальних закладiв. Окрiм того, згiдно Нацiональної 

доповiдi про стан i перспективи розвитку освiти в Українi (Нова українська 

школа, 2016) та п. 5 Рекомендацiй парламентських слухань на тему: 

«Реформи галузi iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй та розвиток 

iнформацiйного простору України», прийнятих постановою Верховної Ради 
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України 31 березня 2016 року, Мiнiстерству освiти i науки України вказано 

на нагальну необхiднiсть розробки показникiв iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi для учасникiв навчально-виховного процесу 

(Проект постанови, 2016). Вiдзначимо, що у Концепцiї нової української 

школи визначено, що iнформацiйно-цифрова компетентнiсть є однiєю з 

десяти ключових компетентностей нової української школи ХХI столiття 

(Нова українська школа, 2016). 

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителiв 

вечiрнiх шкіл зумовлений специфікою організації навчально-виховного 

процесу, необхідністю  формування спецiального освiтнього простору, який 

створює умови для навчання дорослих учнiв, з урахуванням вiкових 

особливостей, внутрiшнiх ресурсiв, iнтересiв та потреб, застосуванням 

iнновацiйних технологiй дистанцiйного навчання. 

На важливість дистанцiйного навчання – як iндивiдуалiзованого 

процесу набуття знань, умiнь, навичок i способiв пiзнавальної дiяльностi 

людини, який вiдбувається в основному за опосередкованої взаємодiї 

вiддалених один вiд одного учасникiв навчального процесу у 

спецiалiзованому середовищi, яке функцiонує на базi сучасних психолого-

педагогiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй (п. 1.2 

Положення) (Положення, 2017) наголошують В. Биков, Н. Морзе, 

І. Воротнікова, М. Жалдак, В. Кухаренко, Н. Сиротинко, О. Рибалко, 

Ю. Богачков, Т. Варзар, Н. Клокар, А. Кузнецов, О. Пiнський, М. Рижаков, 

Л. Фiлатова, Е. Моiсеєв, Р. Потапова, С. Сисоєва, А. Хуторськой, 

А. Шабанов.  

Органiзацiя дистанцiйного навчання у вечiрнiй школi 

регламентована наказом Мiнiстерства освiти i науки України № 761 вiд 

14.07.2015 року «Про затвердження змiн до Положення про дистанцiйне 

навчання» (далi: Положення) (Наказ, 2013), яким передбачено можливiсть 

дистанцiйного навчання учнiв загальноосвiтнiх шкiл, а не тiльки вищих 
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навчальних закладiв освiти, як це було ранiше. Згiдно з цим Положенням, 

дистанцiйне навчання може органiзовуватися для учнiв загальноосвiтнiх 

шкiл, якi з будь-яких причин не можуть вiдвiдувати навчальнi заняття в 

навчальних закладах. Серед таких причин є стан здоров’я учня, проживання 

за межею пiшохiдної доступностi до ЗНЗ, надзвичайнi ситуацiї природного 

або техногенного характеру, воєнний конфлiкт, проживання або 

перебування за кордоном, на тимчасово окупованiй територiї України або у 

населених пунктах, на територiї яких органи державної влади тимчасово не 

здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження. Також 

дистанцiйно зможуть навчатися учнi, якi за результатами останнього 

рiчного оцiнювання навчальних досягнень опанували програмовий матерiал 

вiдповiдного класу на 10, 11 або 12 балiв.  

Вiдповiдно до четвертого роздiлу Положення (Наказ, 2013), 

загальноосвiтнiм середнiм школам надано право органiзацiї навчального 

(навчально-виховного) процесу з використанням технологiй дистанцiйного 

навчання, зорiєнтованого, насамперед, на:  

 осiб з особливими потребами; 

 обдарованих учнiв, якi спроможнi самостiйно або прискорено 

опанувати навчальнi програми; 

 осiб, якi проживають у географiчно вiддалених i 

важкодоступних до закладу освіти населених пунктах; 

 учнiв вечiрнiх шкiл, якi за умовами працi перебувають тривалий 

час за межами населеного пункту, де розташований заклад освіти, та учнi, 

якi за сiмейними обставинами (декретна вiдпустка тощо) не можуть 

систематично вiдвiдувати школу; 

 осiб, якi бажають отримати додатковi знання паралельно з 

навчанням у школi; 

 осiб, якi готуються до вступу до вищих навчальних закладiв; 
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 громадян України, якi тимчасово або постiйно проживають за 

кордоном. 

Дистанцiйне навчання може бути реалiзоване одним iз двох шляхiв: 

1. Застосування дистанцiйної форми як окремої форми навчання. 

2. Використання технологiй дистанцiйного навчання для 

забезпечення навчання в рiзних формах. 

Дистанцiйне навчання реалiзується в вечiрнiх школах у   формах: 

1. Дистанцiйна форма навчання, коли дорослий учень навчається 

дистанцiйно iндивiдуально. 

2. Очно-дистанцiйна форма навчання, поєднання традицiйного 

навчального процесу з дистанцiйним, завдяки якому дорослий учень вивчає 

предмети у школi i має можливiсть додатково вивчати його дистанцiйно за 

допомогою вчителя-тьютора.  

Рiзнi форми дистанцiйного навчання дозволяють забезпечити 

особистiсно-орiєнтований пiдхiд у навчаннi, а також розв’язати низку 

завдань: 

 забезпечення доступностi рiзноманiтних навчальних ресурсiв; 

 здобуття загальної i професiйної освiти в зручнiй формi для того, хто 

навчається; 

 важливiсть для психологiчного розвитку дорослого учня – його 

залучення у систематичну навчальну дiяльнiсть пiд безпосереднiм 

керiвництвом учителя; 

 розвиток творчих та iнтелектуальних здiбностей дорослого учня за 

допомогою вiдкритого i вiльного використання всiх освiтнiх ресурсiв 

i програм, у тому числi, доступних у Iнтернетi; 

 обмiн даними, комунiкативна дiяльнiсть на базi спiльних iнтересiв, 

перш за все професiйних i освiтнiх; 

 сприяння розвитку профiльної освiти у школi; 
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 органiзацiя дозвiлля, вiдпочинку i розвитку; 

 пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовка або змiна професiйної 

дiяльностi (Вишнiвський, 2014). 

У системi дистанцiйного навчання у вечiрнiх школах учителі 

повинні вміти використовувати такi основнi засоби, як:  

 електроннi мережевi пiдручники;  

 навчальнi й контрольнi завдання;  

 електроннi практикуми;  

 дослiдницькi проєктнi роботи;  

 розробленi iнформацiйнi ресурси;  

 дистанцiйнi олiмпiади i конкурси;  

 форуми, конференцiї, спiлкування в режимi on-line;  

 пiдвищення квалiфiкацiї й обмiн досвiдом. 

З метою організації дистанцiйного навчання вчителі вечірніх шкіл 

мають володіти навичками з використовання спецiальних ІКТ-засобів для 

спiлкування з учасниками навчального мережевого середовища: 

- електронна пошта – стандартний сервiс Iнтернету, що забезпечує 

передавання повiдомлень, як у формi звичайних текстiв, так i в iнших 

формах (програмах, графiцi, звуках, вiдео); 

- форум – найпоширенiша форма спiлкування вчителя й учнiв у 

дистанцiйному навчаннi. Кожен форум присвячений певній проблемi або 

темi, а модератор форуму (мережевий учитель) реалiзує дискусiю чи 

обговорення, стимулюючи його питаннями, повiдомленнями, новою 

цiкавою iнформацiєю. Програмне забезпечення форумiв дозволяє 

приєднати рiзнi файли певного розмiру. Кiлька форумiв можна об’єднати в 

один великий;  
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- чат – спiлкування користувачiв мережi в режимi реального часу, засiб 

оперативного спiлкування людей через Iнтернет. Є кiлька рiзновидiв чатiв: 

текстовий, голосовий, аудiовiдеочат; 

- вiдеоконференцiї – спiлкування i навчання в в on-line режимi. Вони 

проводиться у визначений день i в призначений час. Обговорення й 

прийняття рiшень, дискусiї, захист проєктiв вiдбуваються у режимi 

реального часу. Вчителi й учнi можуть бачити один одного, вчитель має 

можливiсть супроводжувати лекцiю наочним матерiалом; 

- блоги – форма спiлкування, яка нагадує форум, де право на 

публiкацiю належить однiй особi чи групi людей.  

Це вимагає від учителів вечірніх шкіл вміння використовувати 

технологiї дистанцiйного навчання, мати достатній рiвень iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi, бути здатним дуже швидко реагувати на дiї 

учнiв, мати визначений графiк спiлкування в режимi on-line i чiтко його 

дотримуватися, вмiти створювати атмосферу психологiчного комфорту. 

Завдяки таким засобам дистанцiйного навчання, як дискусiйнi форуми, 

електроннi обговорення засвоєного матерiалу, списки розсилок, 

створюється нове навчальне середовище, в якому вчителi повиннi почувати 

себе невiд’ємною частиною iнформацiйного суспiльства. Вчителi повиннi 

володiти методами створення i пiдтримки такого iнформацiйного 

середовища, розробляти стратегiї проведення цiєї взаємодiї мiж учасниками 

навчального процесу, пiдвищувати творчу активнiсть i власну квалiфiкацiю 

(Наказ, 2013). 

Ефективність організації дистанцiйного навчання у вечiрнiх школах 

зумовлюється також здатністю вчителів працювати з «хмарними» 

технологіями, на значенні яких наголошують  Т. Архiпова, В. Биков, 

Ю. Грицук, М. Кадемiя, В. Кобися, О. Кузьминська, С. Литвинова, 

Ю. Москальова, Г. Проценко, З. Сейдаметова, О. Смагiна, Н. Скейтлер, 

В. Темненко та iн.  
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Термiн «cloud computing» («хмарнi обчислення») вперше 

проголошено генеральним директором компанiї «Google» Ерiком Шмiдтом 

у 2008 роцi. У сучасному розумiннi «хмароорiєнтованi технологiї або 

хмарнi обчислення» передбачають надання рiзноманiтних сервiсiв за 

допомогою мережi Iнтернет. Тобто iснує мережа потужних 

взаємопов’язаних серверiв, на яких можливе створення, редагування та 

зберiгання певної iнформацiї. Основна перевага хмарних технологiй – 

економнiсть на soft- (програмних) та hard- (технiчних) характеристиках 

комп’ютера. 

Погоджуємось з дослiдником К. Вiттенберг, яка вказує, що 

ефективне використання сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй у навчально-виховнiй дiяльностi кожного вчителя дозволить їм 

модернiзувати цiлi, змiст, методи, засоби i форми навчання, розширити 

власнi педагогiчнi можливостi (Вiттенберг, 2010). 

У сучасних умовах розвитку вечiрньої школи з її необхiднiстю 

обов’язкового використання дистанцiйного навчання суттєво змiнюється 

роль учителя на уроцi та його професiйного вмiння застосовувати 

iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї. Вчитель вечiрньої школи не тiльки 

вчить дорослих учнiв знаходити, оцiнювати, отримувати, зберiгати 

iнформацiю, а й виступає в ролi наставника, репетитора, контролера, 

тьютора навчального процесу (Фомiних, 2016). 

З урахуванням дослiджень («Структура IКТ-компетентностi 

вчителiв» (ICT Competency Framework for Teachers) [2017], «Основи 

стандартизацiї iнформацiйно-комунiкацiйних компетентностей в системi 

освiти України» [2017],  «Руководство по адаптации рамочных 

рекомендаций ЮНЕСКО по структуре ИКТ-компетентности учителей» 

[2017], ISTE стандарт для викладачiв комп’ютерних наук (ISTE Standards 

Computer Science Educators) [2017]), констатуємо, що нормами та 
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показниками інформаційно-комунікаційної дiяльностi вчителiв вечiрнiх 

шкіл є: 

1. Сприяння та стимулювання до навчання та креативностi:  

а) сприяння, пiдтримка та моделювання креативного, iнновацiйного 

мислення i винахiдливiсть;  

б) дослiдження освiтнiх проблем та шляхи їх вирiшення за 

допомогою цифрових iнструменти та ресурсiв;  

в) мотивацiя до навчання, формування концептуального мислення, 

розвиток навичок планування, креативних процесiв;  

г) моделювання конструкцiї пiзнавальної спiвпрацi шляхом 

залучення до спiльного навчання учнiв, колег у вiртуальному та 

традицiйному навчальному середовищi.  

2. Проєктування та розвиток цифрового досвiду:  

а) проєктування або адаптацiя вiдповiдного досвiду з навчання, який 

об’єднує цифровi iнструменти та ресурси;  

б) розвиток технологiчно насиченого навчального середовища, яке 

надає можливiсть всiм учасникам освiтнього процесу задовольняти власнi 

iнтереси, ставати активними учасниками у досягненнi освiтнiх цiлей, 

керувати навчанням та оцiнювати власний прогрес;  

в) здiйснення iндивiдуального пiдходу до навчання, враховуючи при 

цьому рiзноманiтнiсть стилiв навчання, навчальнi стратегiї, 

використовуючи цифровi iнструменти та ресурси;  

г) забезпечення рiзноманiтними пiдсумковими оцiнюваннями, якi 

пов’язанi зi змiстом та технологiчними стандартами, використання 

результатiв для подальшого викладання. 

3. Моделювання цифрових дiй та навчання:  

а) демонстрацiя вiльного володiння технологiчними системами i 

передачi знань в галузi нових технологiй;  
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б) спiвпраця з учнями, колегами, батьками, громадськiстю, 

використовуючи при цьому цифровi iнструменти та ресурси;  

в) знайомлення учнiв, батькiв та колег з новою iнформацiєю, 

використовуючи при цьому цифровi технологiї;  

г) моделювання та сприяння до використання цифрових 

iнструментiв, а також розмiщення, аналiзу, оцiнювання та використання 

IКТ-ресурсiв.  

4. Сприяння формуванню цифрового громадянства та 

вiдповiдальностi:  

а) захист, моделювання цифрової iнформацiї та технологiй, 

розумiння безпечного, легiтимного та етичного використання засобiв IКТ;  

б) забезпечення необхiдного доступу до вiдповiдних цифрових 

iнструментiв та ресурсiв;  

в) сприяння, пiдтримка та моделювання цифрового етикету й 

вiдповiдної соцiальної взаємодiї;  

г) розвиток та моделювання глобального усвiдомлення iнших 

цифрових культур.  

5. Професiйний розвиток i лiдерство:  

а) безперервне покращення своєї професiйної практики; 

б) здiйснення освiти впродовж життя; 

в) демонстрацiя лiдерства у професiйнiй спiльнотi; 

г) просування та демонстрацiя ефективного використання цифрових 

iнструментiв та ресурсiв; 

д) участь у локальних та глобальних навчальних спiльнотах з метою 

креативного використання технологiй; 

е) проголошення бачення iнтеграцiї технологiй; 

є) вивчення, дослiдження, професiйна практика; 

ж) сприяння ефективностi, життєздатностi та престижу професiї 

вчителя, своєї школи та спiльноти. 
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Отже, на основі вищевказаного зазначимо, що iнформацiйно-

комунiкацiйна компетентнiсть учителiв вечiрнiх шкiл має враховувати такi 

компетенцiї:  

- розумiння впливу IКТ на розвиток навчальних дисциплiн, 

- знання вiдповiдного програмного забезпечення;  

- знання алгоритмiв i механiзмiв дiй з IКТ;  

- умiння розробляти, здiйснювати та оцiнювати дiяльнiсть з 

використанням IКТ;  

- розумiння IКТ як ефективного засобу здобуття знань, умiнь та 

навичок, а також результати iнновацiйної дiяльностi та науковi 

дослiдження. 

З нашого погляду, хибними є думки, що сутнiсть IК-компетентностi 

вчителя – це володiння тiльки простими комп’ютерними навичками 

загального призначення: створення текстових документiв, таблиць, 

малюнкiв, дiаграм, презентацiй; використання Iнтернет-технологiй, 

локальних мереж, здiйснення анкетування, тестування, пошук необхiдної 

iнформацiї в мережi Iнтернет, текстове оформлення власних електронних 

продуктiв (урокiв, демонстрацiйного матерiалу), поєднання готових 

електронних продуктiв (електронних пiдручникiв, енциклопедiй, 

навчальних програм, демонстрацiйних програм). Перерахованi вище 

навички на сьогоднi вже вважаються простою цифровою грамотнiстю 

вчителя. 

Сьогодні вчителi, зокрема вчителі вечiрнiх шкіл, повиннi 

орiєнтуватися в сучасному iнформацiйному просторi, умiти отримувати 

необхiдну iнформацiю та оперувати нею вiдповiдно до власних 

професiйних потреб, досконало володiти IКТ, створювати текстовi 

документи, таблицi, дiаграми, презентацiї; використовувати Iнтернет-

технологiї, локальнi мережi, бази даних; здiйснювати анкетування, 

дiагностування, тестування; розробляти власнi електроннi продукти; 
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поєднувати наявнi електроннi продукти (електроннi пiдручники, 

енциклопедiї i т. п.) у процесi навчання. Разом з тим, вони мають знати 

основнi санiтарнi вимоги стосовно органiзацiї роботи в комп’ютерному 

класi, етично-правовi та соцiальнi норми використання iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй.  

Зважаючи на вище зазначене, вважаємо, що сутнiсть iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителя вечiрньої школи визначають чотири 

компоненти:  

– мотивацiйний; 

– інформацiйно-знаннєвий; 

– комунiкативно-дiяльнiсний; 

– рефлексiйно-результативний. 

Мотивацiйний компонент iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителя вечiрньої школи підкріплюється законодавчою 

складовою, яка iмперативно закладена у цiлому рядi документiв: наказі 

Мiнiстерства освiти i науки України вiд 24.06.2011 № 1/9-493 «Щодо 

органiзацiї навчання вчителiв з використання iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй», «Структурі IКТ-компетентності вчителiв. Рекомендацiї 

ЮНЕСКО»; Державній цiльовій програмі впровадження у навчально-

виховний процес загальноосвiтнiх навчальних закладiв iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй «Сто вiдсоткiв»; Типовому положенні про 

атестацiю педагогiчних працiвникiв. Вiдповiдно до цих документiв учителi 

вечiрнiх шкiл повиннi вмiти орiєнтуватися в iнформацiйному просторi, 

отримувати iнформацiю, тобто використовувати iнформацiйнi та 

комунiкацiйнi технологiї для здiйснення iнформацiйної дiяльностi, 

оперувати нею, з урахуванням навчальних та професiйних потреб i вимог. 

Мотивацiйний компонент передбачає наявнiсть в учителя вечiрньої 

школи системи спонукань та мотивацiї до активностi й розвитку 

(саморозвитку) iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi. Для вчителя  
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вечірньої школи мотивація є рушійною силою, де мотиви спрямовуют їх 

бажання просуватися до поставленої мети, є основою для оволодіння 

операціями мислення (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування тощо), 

що сприяють  розвитку пізнавальної активності та самостійності суб’єкта 

навчання. 

Спонукання до дій завжди виходить з потреб, що визначає 

спрямованість вчителів вечірніх шкіл до розвитку власної інформаційно-

комунікаційної компетентності. Потреба як внутрішній психічний стан 

регулює поведінку особистості, визначає спрямованість мислення та 

виступає джерелом активності вчителів вечірніх шкіл.  

Мотиваційний компонент є передумовою розвитку й активізації 

інформаційно-знаннєвого, діяльнісного компонентів, які ґрунтуються на 

визнанні важливої ролі інформаційно-комунікаційних технологій та їх 

творчого застосування у професійній діяльності 

Iнформацiйно-знаннєвий компонент є змістовою основою 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл, 

оскільки за слушним твердженням В. Бикова, саме знання iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй кардинально змiнюють роль i мiсце вчителя у 

навчальному процесi, сприяють реалiзацiї iндивiдуального пiдходу в 

навчаннi. Вчитель перестає бути простим «ретранслятором» знань, а 

перетворюється на спiвтворця, технолога навчання (Биков, 2003).  

Інформаційно-комунікаційний компонент ІК-компетентності 

вчителів вечірніх шкіл сприяє набуттю системних спецiальних знань, а 

саме: уявлення про суть ІКТ; історії розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій в галузі освіти; нормативних документів, які стосуються основ 

здоров’я та безпеки при роботі з ПК; різноманітних медіаресурсів, Інтернет-

ресурсів, предметних порталів, навчальних сайтів; сучасних інноваційних 

ІКТ; локальних і соціальних сервісів; принципів проєктної діяльності; 
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використання ІКТ в галузі освіти, їх удосконалення і впровадження в 

освітній процес вечірньої школи. 

Ми суголоснi з думкою М. Жалдака, який вказує не тiльки на 

важливiсть теоретичних знань з IКТ, а й на те, що вчителi шкiл повиннi 

бути професiоналами у застосуваннi IКТ у своїй дiяльностi (Жалдак, 

1997). 

З цієї позиції важливого значення набуває дiяльнiсний компонент 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірних шкіл, 

який ґрунтується на єдності теорії й практики та забезпечує виконання 

ними професійних завдань, а саме:  

– органiзовувати навчання в освiтньому закладi, використовуючи 

сучаснi технологiї навчання;  

– зручно й швидко знаходити необхiднi данi як у локальнiй так i у 

глобальнiй мережi;  

– налагоджувати роботу апаратної складової персонального 

комп’ютера; 

– спiлкуватися з колегами; 

– ознайомлюватися з передовим педагогiчним досвідом;  

– пiдвищувати кваліфікацію;  

– спiвпрацювати з батьками;  

– вести електронну переписку та електроннi щоденники; 

– бути здатним створювати та супроводжувати Web-сайти;  

– проводити вiдеоконференцiї як у межах навчального закладу, так i з 

iншими закладами освіти; 

– реалiзовувати дистанцiйне навчання; 

– створювати навчально-методичнi матерiали за допомогою текстового 

процесора, графiчного редактора, електронних таблиць, 

мультимедiйних презентацiй. 
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Таким чином, дiяльнiсний компонент охоплює вміння вчителів 

вечірніх шкіл опрацьовувати інформацію, встановлювати міжособистісні 

зв’язки, організовувати та підтримувати навчальну діяльність, а також 

відображає здатність вчителів до комунікації, активної взаємодії та 

здійснення освіти впродовж життя.  

Рефлексійно-результативний компонент передбачає умiння 

вчителів вечірніх шкіл здiйснювати самооцiнку розвитку власної 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi, бути здатним до 

саморефлексiї та саморегулювання, що виражається у:  

- самооцiнцi власних можливостей у використаннi iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй, упевненостi їх вибору та реалiзацiї; 

- здатностi орiєнтуватися у сучасному iнформацiйному просторi; 

- бажаннi та наполегливостi у подальшому професiйному зростаннi; 

- проявах iнiцiативностi застосування IКТ-технологiй у професiйнiй 

діяльності; 

- здатності до самооцінки свого професiйного розвитку та визначення 

шляхів свого подальшого зростання.  

Таким чином, розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл – це цілеспрямований, 

упорядкований, динамічний процес, спрямований на усвiдомлене 

застосування набутих знань у практичнiй професійній діяльності, що 

зумовлює взаємозв’язок, взаємодоповнюваність мотивацiйного, 

iнформацiйно-знаннєвого, дiяльнiсного та рефлексiйно-результативного 

компонентів означеної компетентності.  
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2.2. Критерiї, показники, рiвнi розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти 

 

Загальний рівень розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти 

визначається й характеризується розвиненістю її структурних компонентів, 

оцінити сформованість яких неможливо без розроблення критеріїв та їх 

показників. З цією метою було схарактеризовано критерії та їх показники, 

що дозволяють діагностувати рівень розвиненості компонентів 

досліджуваної компетентності й прослідкувати динаміку їхнього розвитку.  

Пiдґрунтям для визначення критерiїв стала запропонована 

I. Лернером теоретична концепцiя про чотирикомпонентну структуру 

змiсту освiти (Лернер, 1981). Вiдповiдно до цiєї концепцiї, змiст освiти в 

цiлому мiстить такi взаємопов’язанi компоненти: 

 систему знань, засвоєння яких забезпечує формування у 

свiдомостi учнiв адекватної дiалектичної картини свiту й озброює їх 

правильним методологiчним пiдходом до пiзнавальної та практичної 

дiяльностi; 

 систему загальних iнтелектуальних i практичних умiнь та 

навичок, що покладено в основу множини конкретних дiяльностей; 

 головнi риси творчої дiяльностi, що забезпечують готовнiсть до 

пошуку розв’язання нових проблем, творчого перетворення дiйсностi; 

 систему норм ставлення людей до свiту, один до одного, тобто, 

систему свiтоглядних i поведiнкових якостей особистостi, що є основою 

гуманiстичних переконань та iдеалiв (Лернер, 1981).  

У процесі визначення критеріїв розвиненості інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл нами було враховано 
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такi загальнi провiднi пiдходи щодо визначення критерiїв розвитку IК-

компетентностi: 

 науковий – забезпечує iнновацiйнiсть знань у процесi розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл; 

 системний – спрямований на усвiдомлення необхiдностi 

неформальної освiти як цiлiсного утворення, яке має змiстовi, структурнi i 

функцiональнi зв’язки; 

 цiннiсний – ґрунтується на усвiдомленнi необхiдностi 

вiдповiдального ставлення до iнформацiї та людини як особистостi та 

власного внеску у професiйну дiяльнiсть; 

 нормативний – спрямований на засвоєння сукупностi законiв, 

правил, що регулюють професiйну дiяльнiсть; 

 особистiсно-дiяльнiсний – забезпечує формування професiйних 

вмiнь та навичок вчителiв вечiрнiх шкiл засобами iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй. Його реалiзацiя вiдбувається в процесi 

використання усiх форм i методiв активного навчання, сукупностi 

педагогiчних технологiй, якi надають можливiсть моделювати наслiдки 

професiйної дiяльностi в особистому факторi (Гуренкова, 2008). 

Ми суголоснi з науковцем Креденець Н.Д., який зазначає, що: 

 критерiї мають розкриватись через показники, якi 

вказуватимуть на ступiнь вираження того чи iншого критерiю; 

 критерiї мають вiдображати динамiку якостi, яку вимiрюють; 

 критерiї повиннi охоплювати основнi види дiяльностi у галузi 

IКТ (Креденець, 2005). 

Відповідно до наукових досліджень В. Адольф, I. Степанової, 

Л. Горбунової, А. Семибратова, М. Горюнової, А. Єлiзарова, М. Лебедевої, 

О. Шилової та Д. Рождественської вирізняються такi критерiї розвитку IК-

компетентностi вчителя-предметника: 
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 мотивацiйно-цiннiсний,  

 когнiтивно-операцiйний, 

 рефлексивно-проектувальний. 

Нами враховано думку В. Баркасi, який визначає такi критерiї й 

вiдповiднi їм показники розвитку IК-компетентностi вчителя:  

 процесуально-змiстовий, iз показниками: знання (методологiчнi, 

загальнотеоретичнi, спецiальнi), умiння, навички, оволодiння основами 

педагогiчних технологiй, використання прийомiв педагогiчного 

менеджменту; 

 суспiльно-громадянський, iз показниками: громадянська 

вiдповiдальнiсть, розумiння значущостi педагогiчної дiяльностi, суспiльна 

активнiсть;  

 культурологiчний, iз показниками: усвiдомлення себе носiєм 

нацiональних цiнностей, толерантнiсть, повага до мови, релiгiї, культури 

рiзних нацiй, планетарне мислення;  

 регулятивно-оцiнний, iз показниками: мотивацiя досягнення 

компетентностi; рiвень професiйної самосвiдомостi; емоцiйна гнучкiсть; 

 професiйно-особистiсний, iз показниками: гуманнiсть; 

мобiльнiсть; комунiкативнiсть (Баркасi, 2004). 

Окрiм того нами взято до уваги визначення критерiїв розвитку IК-

компетентностi дослiдниками: В. Калiнiна – стимулюючий, когнiтивний, 

практичний, цiннiсний, результативний (Калiнiн, 2005); О. Волченка – 

професiйно-мотивацiйний, змiстово-операцiйний, персоналiзований, 

результативний (Волченко, 2005); Ю. Плаксиної – когнiтивний, 

мотивацiйний, комунiкацiйний, рефлексивний, технологiчний (Плаксина, 

2007). 

Отже, враховуючи положення теоретико-експериментальних 

дослiджень, класифiкацiю критерiїв розвитку IК-компетентностi вчителiв, а 
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також структуру IК-компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти, критеріями її розвитку визначено: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та рефлексійний критерії(рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Критерiї розвитку IК-компетентностi вчителiв вечiрнiх шкіл 

в умовах неформальної освiти 

 

Мотивацiйний критерiй охоплює iнтереси, потреби, розумiння 

призначення iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у навчально-

виховному процесi вечiрньої школи, мотиви професiйної дiяльностi 

вчителя, орiєнтованої як на процес, так i на результат, мету вдосконалення 

та саморозвитку у сферi IКТ, зацiкавленiсть у неформальному навчання. 

Тут, ми подiляємо думку дослiдника Дж. Равена (Raven, 1981), який 

наголошує, що iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть може 

проявлятися тiльки за умови глибокої особистiсної зацiкавленостi вчителя у 

такому видi дiяльностi, тобто мотивацiйний критерiй є першим i основним.  

Когнiтивний критерiй визначає повноту, глибину, системнiсть 

спецiальних знань з iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй для 
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забезпечення знань, умiнь та навичок учнiв i ефективної дiяльностi iз 

застосування IКТ в iнформацiйному середовищi вечiрньої школи.  

Дiяльнiсний критерiй свiдчить про застосування вмiнь i навичок з 

IКТ у професiйнiй дiяльностi як засобiв пiзнання та розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi, самовдосконалення й творчостi, а також 

виховання подiбних якостей в учнiв, застосування IКТ для органiзацiї 

спiлкування з колегами, учнями, батьками тощо.  

Рефлексiйний критерiй визначає ставлення вчителя до себе й до 

свiту, до власної практичної дiяльностi та її здiйснення з використанням 

IКТ; наявнiсть самосвiдомостi, самоконтролю, самооцiнки, розумiння та 

вiдповiдальностi за результати своєї дiяльностi, пiзнання себе й 

самореалiзацiї у професiйнiй дiяльностi через засоби IКТ. 

Характеристики показникiв кожного критерiю розвитку IК-

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти 

наведено у таблицi 2.1. 

Таблиця 2.1 

Показники за критерiями розвитку IК-компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти 

Критерiй Характеристика показникiв 

Мотивацiйний Наявнiсть мотивiв, мети, потреби в 

професiйному навчаннi, вдосконаленнi, 

самовихованнi, саморозвитку, творчостi. 

Наявнiсть iнтересу до професiйної 

дiяльностi, потреба в знаннях, в 

оволодiннi ефективними способами 

органiзацiї професiйної дiяльностi, 

здiйснення педагогiчної дiяльностi, 

спрямованої на передачу знань i розвиток 
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особистостi. 

Когнiтивний 

 

Повнота, мiцнiсть, глибина, системнiсть 

загальних i спецiальних знань учителя. 

Дiяльнiсний 

 

Набiр певних знань, умiнь i навичок, 

необхiдний учителевi для вирiшення 

освiтнiх завдань засобами IКТ. Умiле 

використання комп’ютерних, 

мультимедiйних, Iнтернет, електронних 

засобiв для пошуку, доступу, зберiгання, 

вироблення, обмiну iнформацiєю, 

освоєння i формування готовностi до 

впровадження в освiтню дiяльнiсть 

спецiальних технологiй i ресурсiв, 

розроблених вiдповiдно до вимог змiсту 

того або iншого навчального предмету. 

Рефлексiйний 

 

Самосвiдомiсть, самоконтроль, 

самооцiнка, розумiння власної 

значущостi в колективi i розумiння 

результатiв своєї дiяльностi, 

вiдповiдальнiсть за результати своєї 

дiяльностi, пiзнання себе i самореалiзацiя 

у професiйнiй дiяльностi. 

 

Визначені критерії та показники інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл дозволили схарактеризувати 

адаптивний, конструктивний, дослідницький й експертний рівні її розвитку. 

Погоджуємося з О. Спiрiним (Спiрiн, 2009), який для визначення 

рiвнiв розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетенцiї вчителiв 
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спирається на теорiю таксономiї Б. Блума (Bloom, 1994). Шiсть елементiв 

таксономiї Б. Блума – знання, розумiння, застосування, аналiз, синтез i 

оцiнювання – визначають цiлi навчання i можуть бути застосованi для 

визначення необхiдного рiвня розвитку IК-компететностi вчителiв вечiрнiх 

шкiл в умовах неформальної освiти.  

Згiдно з теорiєю О. Спiрiна, вiдповiдно до когнiтивної (пiзнавальної) 

специфiкацiї таксономiї Б. Блума, iнформацiйно-комунiкацiйна 

компетентнiсть вчителiв в умовах неформальної освiти може мати такi рiвнi 

розвитку:  

рiвень 1 – початковий;  

рiвень 2 – мiнiмальний;  

рiвень 3 – базовий;  

рiвень 4 – поглиблений;  

рiвень 5 – дослiдницький;  

рiвень 6 – експертний. 

Дослiдник у сферi IКТ Н. Морзе визначає п’ять рiвнiв розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв (Морзе, 2015): 

1. Знайомство з IКТ. 

2. Елементарна компетентнiсть. 

3. Базова компетентнiсть. 

4. Функцiональна компетентнiсть. 

5. Системна компетентнiсть. 

Науковець С. Литвинова (Литвинова, 2008), виокремлює 6 рiвнiв 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителя, разом з 

цим визначаючи їхнi iндикатори.  

I рiвень (початковий) – це рiвень розумiння необхiдностi 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй для розвитку освiти. 

II рiвень (мiнiмальний базовий) – це рiвень вмiння користуватися 

готовими програмними продуктами. 
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III рiвень (базовий) – це рiвень вмiння використовувати основнi 

поняття IКТ. 

IV рiвень (поглиблений) – це рiвень вмiння вiльного оперування 

знаннями з IКТ у професiйнiй дiяльностi. 

V рiвень (дослiдницький) – це рiвень вiльного оперування знаннями 

з IКТ, Iнтернет-ресурсами i використання їх у дослiдницькiй, проектнiй 

дiяльностi. 

VI рiвень (рiвень експерта) – це рiвень вчителя, який вiльно володiє 

питаннями впровадження IКТ у навчально-виховний процес. 

На основі наукового аналiзу класифiкацiй рiвнiв розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителів, з урахуванням 

визначених критеріїв та їх показників, нами було виділено чотири рівні 

параметричних характеристик досліджуваної якості: адаптивний, 

конструктивний, дослідницький, експертний (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Рiвнi розвитку IК-компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти 

 

Адаптивний 

Конструктивний 

Дослідницький 

Експертний
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Характеристика рівнів розвиненості інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти за 

кожним критерієм представлено у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

№ 

з/п 

Рiвнi 

розвиненості 

Характеристика 

1. Адаптивний Учитель здатний: розумiти роль та значення IКТ 

для здiйснення особливої педагогiчної 

дiяльностi в умовах вечiрньої школи; 

використовувати мiнiмальний набiр знань i 

вмiнь для застосування IКТ у педагогiчнiй 

практицi на рiвнi користувача; описувати 

принципи та поняття, що лежать в основi 

дистанцiйного та мережевого навчання; 

вiдбирати спецiальне програмне забезпечення з 

метою використання пiд час викладання 

конкретного предмета, засобами IКТ; 

використовувати елементарнi методики 

пiдготовки дидактичних та наочних матерiалiв 

засобами Microsoft Office та мережi Iнтернет; 

показувати своє ставлення до iнновацiйного 

розвитку школи засобами IКТ; робити спроби 

моделювання навчального процесу з 

використанням IКТ; формувати позитивну 

мотивацiю до використання IКТ; спонукати 

учнiв до вирiшення реальних проблем i завдань 

за допомогою IКТ; розумiти важливiсть та 

необхiднiсть IКТ для розвитку вечiрньої школи. 

2. Конструктивний Учитель здатний: вiльно застосувувати IКТ у 

навчально-виховному процесi вечiрньої школи; 

використовувати сучаснi електроннi щоденники, 

електроннi журнали, веб-сайти; вiльно володiти 

засобами Iнтернет-ресурсiв; створювати 

вiдповiднi умови для iндивiдуалiзацiї навчальної 

дiяльностi; вiльно використовувати дистанцiйнi 

платформи чи мережеве навчання для 

супроводу освiтньої дiяльностi вечiрньої школи; 

самостiйно i постiйно наповнювати програмне 

навчальне середовище; узагальнювати 

передовий педагогiчного досвiд з використання 
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дистанцiйного та мережевого навчання; 

упевнено добирати i використовувати IКТ для 

вирiшення професiйних завдань; оцiнювати, 

аналiзувавти i узагальнювати навчальнi 

досягнення учнiв засобами IКТ; розробляти 

власнi методичнi розробки з використанням 

IКТ; налагоджувати активну спiвпрацю у 

трикутнику «учнi-вчителi-батьки» з широким 

застосування IКТ; розробляти i використовувати 

власний iнформацiйно-комунiкацiйний стиль; 

використовувати IКТ для налагодження 

взаємодiї з педагогами-новаторами; бути 

здатним до iнновацiйного розвитку. 

3. Дослiдницький Учитель: вирiшує професiйнi завдання 

пiдвищеної складностi, нестандартнi та 

iнновацiйнi завдання як теоретичного, так i 

практичного характеру; здатний планувати, 

проектувати, конструювати й вносити iнновацiї 

до дистанцiйного чи мережевого навчання 

учнiв; використовує у стратегiї дослiдження 

iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї; 

пропагує законне i безпечне використання 

цифрової iнформацiї; проводить активну 

дiяльнiсть з учнями в Iнтернет-проєктах, 

використовує у своїй роботi соцiальнi сервiси, 

Iнтернет-портали; застосовує новiтнi теорiї для 

здiйснення проектної або дослiдницької 

дiяльностi; застосовує IКТ для навчання учнiв з 

особливими потребами; здiйснює 

популяризацiю власного педагогiчного досвiду з 

використання IКТ у своїй предметнiй галузi; 

бере участь у конкурсах педагогiчної 

майстерностi з використанням iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй; розробляє 

технологiї удосконалення використання IКТ зi 

свого предмету; є професiоналом у здатностi та 

готовностi передати свої знання та вмiння у 

сферi IКТ колегам i учням. 

4. Експертний Учитель: демонструє професiйне володiння IКТ 

у своїй дiяльностi; пропагує результати 

власного дослiдження на високому науковому 

рiвнi; робить оригiнальний вклад у розвиток IКТ 

зi своєї предметної галузi; вiльно володiє 
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методологiєю проведення of-line, on-line урокiв; 

веде критичний професiйний дiалог з колегами з 

теорiї i практики застосування IКТ; моделює, 

проєктує, розробляє, впроваджує, налагоджує 

новi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї та 

управляє ними; є лiдером в питаннях iнтеграцiї 

технологiй у предметну область; органiзовує 

навчально-виховну роботу на рiвнi експерта; 

використовує сучаснi IКТ для популяризацiї 

професiї вчителя та iнновацiйного педагогiчного 

досвiду; створює умови для розвитку 

особистостi обдарованих учнiв засобами IКТ; 

розробляє власнi методичнi та дидактичнi 

матерiали з використання IКТ у своїй 

предметнiй галузi; бере участь у проведеннi 

наукової експертизи сучасних IКТ для 

удосконалення навчально-виховного процесу в 

школi; презентує результати своєї дiяльностi на 

наукових конференцiях; консультує i пiдтримує 

осiб, якi демонструють бажання пiдвищити 

власний рiвень IКТ; пропагує принципи освiти 

впродовж життя. 

 

Таким чином, розроблення науково обґрунтованих критерiїв, 

показникiв i рiвнiв розвитку інформаційно-комунікаційної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл полягала в тому, щоб визначити її реальний рiвень, а 

також визначити конкретнi напрями її розвитку в умовах неформальної 

освiти. З їх допомогою також є можливiсть оцiнити результативнiсть 

особистого внеску кожного вчителя у досягнення професiйних цiлей i 

власного розвитку.  
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2.3. Модель розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти 

 

Сучасний стан розвитку освiти в Українi характеризується 

iнтенсивними пошуками шляхів удосконалення педагогiчної теорiї та 

освітньої практики  впровадженням iнновацiйних технологiй в навчально-

освітній процес вечiрнiх шкiл. Одним iз завдань нашого дослiдження 

визначено розроблення моделi розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти.  

Необхiдно зазначити, що у педагогiчнiй науцi пiд «моделлю» 

розумiють «штучно створений зразок у виглядi схеми, фiзичних 

конструкцiй, знакових форм чи формул, який, будучи подiбним до 

дослiджуваного об’єкта (чи явища) вiдображає й вiдтворює у бiльш 

простому виглядi структуру, властивостi, взаємозв’язки та вiдношення мiж 

елементами цього об’єкта» (Зязюн, 2005). Модель створюють для опису, 

пояснення, розрахунку процесу навчання або його окремих елементiв, 

наприклад, покращення або оптимiзацiї планування навчання. 

Нами також враховано, що визначення поняття «модель» (вiд грец. 

мodel – складене з частини) – це образ (умовний або уявний – зображення, 

опис, схема, креслення, графiк, план, карта тощо) або прообраз (зразок) 

якого-небудь об’єкту або системи об’єктiв («оригiналу» цiєї моделi), який 

використовується за певних умов в якостi їх «замiсника» або 

«представника» (Шадриков, 2004); моделi – як подання системи, яка 

проектується та вiдображає особливостi й властивостi цiєї системи, що 

забезпечують досягнення цiлей побудови та використання моделi (Биков, 

2010); система, дослідження якої слугує засобом одержання інформації про 

іншу систему ( Гончаренко, 1997). 

З поняттям «модель» співвідноситься поняття «моделювання», яке є 

одним із методів пізнання і перетворення світу, який дістав особливе 



114 

 

поширення з розвитком науки і зумовив створення нових моделей, які 

розвивають нові функції самого методу (Гончаренко, 1997). 

Використання процесу моделювання аргументуємо тим, що воно 

призводить до суттєвого пiдвищення ефективностi результатiв у педагогiцi. 

Так, на думку Є. Аксьонової та С. Зеленкової, моделювання – це науковий 

метод дослiдження об’єктiв, процесiв шляхом побудови їх моделей, що 

зберiгають основнi особливостi об’єкта дослiдження. Модель визначає 

необхiднi для дослiдження сторони об’єкта, вiдображаючи ознаки, факти, 

зв’язки, стосунки (Зiнченко, 2011). Результатом моделювання є створення 

моделi. 

Розроблення моделі розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти 

передбачало урахування авторських ідей науковців щодо педагогічного 

моделювання розвитку досліджуваної якості педагогів.  

Зокрема, модель формування ІК-компететності майбутнього 

вчителя інформатики початкової школи засобами візуального 

програмування, розроблена С. Петренко (2016), ґрунтується на 

методологічних підходах (компетентнісному, особистісно-орієнтованому 

та діяльнісному) та принципах (відповідності цілям навчання, врахування 

співвідношення найки й навчального предмета, професійно-педагогічної 

спрямованості навчання інформатиці), що забезпечує різнобічне 

висвітлення сутності досліджуваного феномену. Презентована модель 

містить чотири взаємопов’язані структурні блоки: цільовий (мета, 

завдання), змістовий (компоненти, зміст підготовки вчителя інформатики 

початкової школи), технологічний (форми, методи, засоби, прийоми), 

діагностико-результативний (критерії, рівні, показники, результат), 

Ефективність функціонування означеної моделі забезпечується 

педагогічними умовами, а саме: створення позитивної мотивації; 

посилення професійної спрямованості; надання навчальній роботі 
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творчого характеру; включення в педагогічну практику досвіду 

використання ІТ та оцінювання ефективності.  

Дослідником А. Кочарян (2016) у моделі розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників 

гуманітарних спеціальностей класичних університетів, ураховуючи 

особливості процесу означеної діяльності, схарактеризовано компоненти, 

які визначені згідно із загальною теорією структури діяльності: 

мотиваційно-цільовий компонент (передбачає цілі та завдання освітнього 

процесу); організаційно-процесуальний компонент (визначає принципи 

побудови процесу розвитку ІК-компетентності, організаційно-педагогічні 

умови для здійснення цього процесу, фактори впливу на результат 

навчання); змістовий та операційно-технологічний компонент (визначає 

зміст навчальної діяльності за рівнями сформованості ІК-компетентності, 

що конкретизує організаційні форми та методи розвитку ІК-

компетентності); діагностичний та результативний компоненти 

(визначають критерії та показники ефективності розвитку ІК-

компетентності науково-педагогічних працівників, експертизу й аналіз 

результативності даного процесу). 

Модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутнього вчителя, розроблена Н.О. Яцініною, базується на 

загальнонаукових положеннях та ідеях теорії пізнання про закономірності 

пізнавального процесу, його форми і методи, концепцiї iнформатизацiї 

освiти та використання інформаційних технологій в навчальному процесі. 

Ідеї дослідниці грунтуються на методологічних підходах (системний, 

компетентнісний, діяльнісний) і принципах (комунікативності, зв’язку 

навчання з життям, індивідуалізації навчання). Ефективність формування 

ІКТ майбутнього вчителя забезпечується єдністю і взаємодоповнюваністю 

компонентів: мета; завдання формувння; процес формування, які 

спрямовуються на формування складників інформаційно-комунікаційної 
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компетентності майбутніх учителів (мотиваційного, когнітивного, 

дидактико-методичного, технічного, комунікативного, рефлексивного) 

(Яцініна, 2008). 

У моделі формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутніх учителів фізики А.О. Юрченком визначено такі структурні 

складники: мотиваційно-цільовий, організаційно-педагогічний, 

результативно-оцінювальний блоки (Юрченко, 2018). 

Дослідником Шроль Т.С. (2017) у моделі формування ІК-

компетентності майбутніх учителів математики, обгрунтованої і 

побудованої з урахуванням компетентнісного, студентоцентрованого, 

діяльнісного, системного та синергетичного підходів, представлено 

функціональні компоненти: мотиваційно-цільовий, організаційно-

змістовий, діяльнісно-операційний, аналітико-результативний. Основою 

формування зазначеної компетентності вчена визначає методику 

формування системи знань, умінь, навичок, особистісних якостей 

використання ІКТ у професійній діяльності та педагогічні умови, які 

забезпечуватимуть цей процес. Результатом – підготовку майбутніх 

учителів до застосування ІКТ у професійній діяльності, здатних працювати 

на засадах інноваційності до організації освітнього процесу, власного 

творчого безперервного професійного зростання (Шроль, 2017). 

Запропонована П. Грабовським (2016) модель розвитку 

інформаційної компетентності вчителів природничо-матиматичних 

предметів у післядипломній педагогічній освіті містить цільовий, 

діагностично-мотиваційний, змістовий, процесуальний, оцінно-

проектувальний, результативний компоненти відповідного дидактичного 

процесу. Характерною особливістю даної моделі є її відкритість, і за 

необхідності кожен структурний компонент може бути оновлений залежно 

від об’єктивних обставин та уможливлює індивідуалізацію та 
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інтенсифікацію відповідного навчально-пізнавального процесу 

(Грабовський, 2016). 

Аналіз педагогічних моделей показав, що вони не тільки 

представляють досліджуваний процес в статиці, у внутрішній організації, 

але й у динаміці, активності, результативності.  

З цієї позиції моделювання процесу розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах 

неформальної освіти  передбачає виокремлення і схематичне відображення 

його етапів і складових, що дозволяє цілісно представити процес розвитку 

означеної компетентності, починаючи від мети і завершуючи результатом 

цього процесу.  

У процесi моделювання розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти нами 

враховано системний принцип цiлiсностi. Вiн зумовлений дiалектичним 

розумiнням навколишньої дiйсностi i дає уявлення про наявнiсть зв’язкiв 

мiж елементами та явищами у суспiльному життi. Сутнiсть цiлiсностi 

полягає у пiдпорядкуваннi всiх його компонентiв, частин i функцiй 

головному – розвитку  цiлiсної особистостi вчителя, формування його 

професійної компетентності (Сотська, 2018). 

Модель розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти  враховує психолого-

педагогiчнi особливостi навчання дорослих, а застосування технологiй 

навчання дорослих в процесi розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентностi дозволяє значно пiдвищити ефективнiсть розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти.  

Отже, на основi теоретичного аналiзу науково-педагогiчних праць i 

стану дослiдження проблеми розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл нами було розроблено 
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експериментальну модель розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти, яка 

дає змогу систематизувати знання щодо дослiджуваної проблеми та її 

цiлiсного сприймання (рис. 2.3). 

Узагальнення теоретичних засад сутностi iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти, що детально описанi у другому роздiлi дисертацiї, 

дало пiдставу розглядати модель як складну динамiчну систему 

взаємопов’язаних блокiв.  

Важливою умовою функцiонування моделi розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл є чiтка орiєнтацiя її 

складових на досягнення єдиної мети, що забезпечує її цiлiснiсть i дiєвiсть. 

Представлена нами модель розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти 

складається з методологічно-цільового, змістово-організаційного та 

оцінювально-результативного блоків. 

Методологiчно-цiльовий блок моделi вiдображає чинники, за 

допомогою яких досягається запланований результат (мета, завдання, 

пiдходи, компоненти  та принципи). 

У представленій моделі метою є цiлеспрямований розвиток 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти, а її завданнями – сформувати позитивну 

мотивацiю до застосування IКТ у професiйнiй дiяльностi; забезпечити 

набуття теоретичних знань та практичних умiнь з IКТ; сприяти розвитку i 

саморозвитку вчителiв. 
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-практикум «Розвиток ІК-

компетентності вчителів 

вечірніх шкіл»; 

 - методичні рекомендації: 
«Алгоритм дій роботи тих, хто 

навчається»; 

«Алгоритм змістового 
наповнення віртуальної 

учительської»; «Сценарії 

дистанційних уроків» 

-розробка дистанційних уроків 

Методи 

Методика розвитку ІК-компетентності  

Зміст  

Професійний Технологічний Базовий 

   Етапи 

Засоби 

- словесні; 

- наочні; 

- сучасні 

інформацій-

но-комуніка-

ційні 

технології 

Форми   

- тренінги; 

- семінари; 

- консультації; 

- конференції; 

- майстер-

класи; 

- педагогічні 

ради 

- дослідницький; 

- практичний; 

- дискусія; 

- пояснення; 

- метод активного 

навчання; 

- проєктний 
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Результат: динаміка зростання  ІК-компетентності вчителів вечірніх шкіл  

в умовах неформальної освіти 

      Рівні 

Адаптивний 
контроль 

Конструктивний Експертний Дослідницький 

        Критерії 

Мотиваційний Когнітивний  Рефлексійний Діяльнісний 

Мета: цілеспрямований розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 

вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти 

Підходи 
-андрагогічний; 

-особистісно-

діяльнісний; 

-компетентнісний; 

-системний М
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       Компоненти 
-мотиваційний; 

-інформаційно-знаннєвий; 

-діяльнісний; 

-рефлексійно-    

 результативний 

 

Принципи 
- загально-дидактичні 
(науковості, системності і послідовності, 

доступності, зв’язку навчання з життям, 

свідомості та активності); 

-специфічні (самостійного навчання, 

пріоритетності спільної діяльності) 

Завдання: сформувати позитивну мотивацію до застосування ІКТ у професійній діяльності; 

забезпечити  набуття теоретичних знань та практичних умінь з ІКТ; сприяти розвитку і 

саморозвитку вчителів 

Рис. 2.3. Модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 

вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти 
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Ми суголоснi з думкою, що пiдхiд як наукова категорiя має важливе 

значення у вирiшеннi теоретичних i практичних педагогiчних проблем i є 

зв’язувальною ланкою мiж теорiєю i методологiєю. У контекстi нашого 

дослiдження пiдхiд набуває значення методологiчного регулятиву розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти.  

Вважаємо, що ефективність розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти 

уможливлюється на засадах андрагогiчного, особистiсно-дiяльнiсного, 

компетентнiсного та системного пiдходiв. 

Андрагогiчний пiдхiд ґрунтується на урахуваннi вiкових 

особливостей, освiтнiх iнтересiв i потреб, набутого ранiше досвiду, а також 

здiбностей i можливостей дорослого учня. Застосування означеного підходу 

змінює акценти з побудови освітнього процесу, де вчитель «переводиться з 

позиції «мене навчають» на позицію «я навчаюсь», що забезпечує 

ефективну реалізацію його вікових можливостей в становленні 

індивідуальності і  розвитку особистості фахівця, просування з однієї стадії 

розвитку на іншу» (Сотська, 2019). 

Андрагогiчний пiдхiд активізує дiяльнiсть того, хто навчається, 

високу мотивацiю, спрямованiсть на створення належних умов для 

постiйної самоосвiти, самоудосконалення, розвитку дослiдницьких 

здiбностей, якi сприяють пiдвищенню фахової майстерностi, досягненню 

найвищого рiвня творчостi та самореалiзацiї у професiйнiй дiяльностi 

(Лук’янова, Л., 2009)].  

У контекстi нашого дослiдження використання андрагогiчного 

пiдходу обґрунтовується тим, що змiщується акцент з простого 

накопичення дорослим учнем знань, умiнь i навичок з iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй в бiк розвитку в дорослих здатностi практично 

дiяти, застосовувати iндивiдуальнi технологiї й набутий досвiд для 
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виконання необхiдних функцiй професiйної та соцiальної практики 

(Подобед, В., 2009). 

Особистiсно-дiяльнiсний пiдхiд забезпечує вирiшення основного 

завдання – створення умов для розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти через 

активiзацiю внутрiшнiх резервiв, саморозвитку, розумiння цiннiснісних 

орiєнтирiв та подальших перспектив. Реалiзацiя особистiсно-дiяльнiсного 

пiдходу враховує перехiд вiд репродуктивного до репродуктивно-творчого 

характеру засвоєння знань, умiнь i навичок, основу якого становить активна 

дiяльнiсть дорослого учня. 

Вiдомо, що професійна підготовка педагогів, у тому числi й учителiв 

вечiрнiх шкiл, повинна здiйснюватись у межах компетентнiсного пiдходу. 

Термiн «компетентнiсний пiдхiд» розроблено американськими науковцями 

в 60-х роках ХХ столiття, в 70-х роках включено до американських 

професiйних освiтнiх програ, а у 80-х – до професiйних пiдготовчих 

програм Великобританiї та Нiмеччини (Bowden, 2004). У 90-х роках 

компетентнiсний пiдхiд включено до програми «Визначення та вiдбiр 

компетентностей: теоретичнi й концептуальнi засади» (скорочено 

«DeSeCo») в рамках Федерального статистичного департаменту Швейцарiї 

та Нацiонального центру освiтньої статистики США й Канади (Chaachoua, 

2016). 

За Н. Бiбiк, компетентнiсний пiдхiд – це один з нових 

концептуальних орiєнтирiв, напрямiв розвитку змiсту педагогiчної освiти в 

Українi та розвинених країнах свiту. Вiдомi мiжнароднi органiзацiї, що нинi 

працюють у сферi освiти, останнiми десятилiттями вивчають проблеми, 

пов’язанi з появою компетентнiсної освiти, серед них ЮНЕСКО, ЮНIСЕФ, 

Рада Європи тощо (Бiбiк, 2004). 

Погоджуємося з Дж. Равеном, який вважає, що призначенням освiти 

є формування i розвиток компетентної особистостi (Raven, 1981). 
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Рiзноманiтнi аспекти компетентнiсного пiдходу в національній 

системi освiти дослiджують В. Болотов (2003), Г. Єльникова (2010), 

I. Зимня (2003), О. Овчарук [2013], Н. Сороко [2017], С. Шишов [2000], 

Шпиталевська [2015] та iн.  

Cпираючись на їхнi дослiдження, можна визначити компетентнiсний 

пiдхiд в освiтi дорослих, а саме вчителiв вечiрнiх шкiл, як спрямованiсть 

освiтнього процесу на формування й розвиток ключових (базових, 

основних) i предметних компетентностей особистостi, результатом якого є 

сформованiсть загальної компетентностi людини як сукупностi ключових 

компетентностей, iнтегрованої характеристики особистостi.  

Системний пiдхiд забезпечує розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти як 

цiлiсної системи, яка має змiстовi, структурнi та функцiональнi 

взаємозв’язки. Системний пiдхiд передбачає цiлiснiсть розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл й 

узгодження у системi навчання дорослих учнiв мети, змiсту, форм, методiв, 

засобiв навчання та кiнцевого результату. 

На основі теоретичних засад відповідно до логіки нашого 

дослідження виділено структурні компоненти iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкіл, а саме: мотивацiйний; 

iнформацiйно-знаннєвий; дiяльнiсний; рефлексійно-результативний. Це 

забезпечує системність, наступність, неперервність процесу розвитку 

досліджуваної компетентності.   

Провiдними принципами, на яких ґрунтується процес розвитку 

вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти, є загальнодидактичнi 

та специфiчнi принципи.  

Загальнодидактичнi принципи: 
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- науковостi – передбачає врахування важливих наукових 

положень з проблеми розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної комптентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти; 

- системностi i послiдовностi – зорiєнтований на системне i 

послiдовне опанування вчителями вечiрнiх шкiл знань, умiнь та навичок iз 

використанням попередньо набутих компетенцiй; 

- доступностi – реалiзацiя цього принципу реалiзується 

застосуванням у навчаннi завдань з рiвнем складностi вiд простого до 

складного, вiд вiдомого до невiдомого, з урахуванням наявного рiвня знань, 

умiнь та навичок вчителiв вечiрнiх шкiл з iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй;  

- зв’язку навчання з життям – уможливлює встановлення 

причинно-наслiдкових зв’язкiв мiж явищами, процесами, подiями та 

практичною дiяльнiстю вчителiв вечiрнiх шкiл, передбачає постiйне 

здiйснення самостiйної пошуково-дослiдної дiяльностi та 

самоудосконалення; 

- принцип свiдомостi та активностi – спрямований на формування 

свiдомого розумiння ролi i значущостi IКТ у професiйнiй дiяльностi вчителя 

вечiрньої школи. 

Специфiчнi принципи: 

- прiоритетностi самостiйного навчання – забезпечується 

можливiстю для дорослої людини неспiшного засвоєння необхiдних знань, 

умiнь i навичок, ознайомлення з навчальними матерiалами чи осмислення 

технологiй; 

- принцип спiльної дiяльностi – розвиток  у вчителiв вечiрнiх 

шкiл навичок партнерства i спiвробiтництва. 

Наступним блоком моделi визначено змiстово-органiзацiйний блок, 

який включає етапи розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 
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вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти, кожен з яких має свiй 

змiст, форми, методи роботи та засоби навчання. 

Етапи розвитку IК-компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти зобразимо на наступному рисунку (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Етапи розвитку IК-компетентностi вчителiв вечiрнiх шкіл в умовах 

неформальної освiти 

 

Перший етап – базовий – починається з оволодiння навичками 

роботи з комп’ютером, навчання на короткострокових курсах, якi 

проводить зазвичай учитель iнформатики, потiм проходження навчання або 

на користувацьких курсах поглибленого рiвня, або на спецiальних 

тематичних спецкурсах для вчителiв-предметникiв для оволодiння 

базовими навичками користувача. Вчитель у цей перiод долає обмежений 

погляд на комп’ютер лише як на деякий технiчний засiб навчання, отримує 

певну обiзнанiсть щодо освiтньої полiтики держави у сферi IКТ, епiзодично 

використовує засоби IКТ у навчально-виховнiй дiяльностi, використовує е-

контент для проведення урокiв, знаходить i використовує досвiд колег як 

джерело iнформацiї.  

На другому етапi – технологiчному – вчитель, використовуючи 

базовi вмiння користувача, починає застосовувати набутi знання для 

оволодiння навичками із застосування апаратних засобiв ПК i 

мультимедiйного обладнання, для опанування можливостями сервiсiв 

мережi Iнтернет, для формування навичок роботи з дистанцiйними та 
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хмарними технологiями, а також програмним забезпеченням навчального 

призначення. На цьому етапi вчитель поглиблює знання щодо iнновацiйної 

освiтньої полiтики держави у сферi IКТ, бере участь в певних групових 

освiтнiх iнiцiативах (Майкрософт, Iнтел), дистанцiйних курсах пiдвищення 

квалiфiкацiї, створює електроннi уроки, наповнює е-портфолiо, 

використовує IКТ для спiльної роботи з учнями, їхнiми батьками та 

колегами. 

На третьому етапi – професiйному – вчитель не тiльки використовує 

вмiння та навички роботи з апаратними засобами ПК i мультимедiйним 

обладнанням, а й застосовує можливостi спецiальних програмам для 

методичного супроводу освiтньої дiяльностi у вечiрнiй школі. Вчитель на 

цьому етапi бере участь у складi груп зi створення стратегiї у галузi IКТ, 

розробляє мiжпредметнi навчальнi проєкти з використанням IКТ, створює 

та пiдтримує персональний веб-сайт, блог, використовує вiртуальну 

комунiкацiю для електронної взаємодiї та спiврацi, бере участь у науково-

практичних конференцiях, семiнарах, педагогiчних читаннях, секцiях, а 

також проводить тренiнги, он-лайн конференцiї з питань використання 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчально-виховному процесi 

та поширює власний досвiд засобами IКТ. 

Ефективність розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл упродовж визначених етапів 

(базового, технологічного, професійного) забезпечується методикою, яка, 

на переконання М. Громкової (2005), «базуючись на загальних підходах і 

принципах, розробляє і використовує способи, прийоми, засоби, які 

враховують особливості дорослої аудиторії, специфіку цілей, змісту, 

здібності, які необхідно розвивати в навчальній діяльності».  

Забезпечення розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл здiйснюється з урахуванням того, що  iнформацiйно-

комунiкацiйна компетентність вчителiв на рiзному рiвнi розвитку, 
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вiдповiдно, змiст навчання для кожного вчителя максимально 

індивідуалізований. 

Цьому сприє впровадження в умовах неформальної освiти 

практикуму «Розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл» (додаток П), метою якого є: закрiплення 

системностi пiдходу до використання IКТ в освiтi; розвиток у вчителiв 

необхiдних iнформацiйно-комунiкацiйних знань, умiнь, навичок для 

повноцiнного професiйного становлення та зростання в умовах сучасного 

iнформацiйного суспільства; забезпечення зростання iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкіл; удосконалення 

навчально-виховного процесу в школі; пiдвищення навчальних досягнень 

учнiв та їхньої навчальної мотивації; полiпшення взаємодiї вчителiв та 

учнів; спiлкування в мережi i виконання спiльних проектів; розвиток IК-

компетентностi; мотивацiя до самоосвiти, до самостiйного набуття, 

поповнення i iнтеграцiї знань, здатностi до вирiшення особистiсно та 

соцiально значущих проблем; втiлення рiшень в практику iз застосуванням 

засобiв IКТ та методичних рекомендацій: «Алгоритм дій роботи тих, хто 

навчається», «Алгоритм змістового наповнення віртуальної учительської», 

«Сценарії дистанційних уроків». 

Ефективність розвитку інформаційно-комунікаційної вчителів 

вечірніх шкіл компетентностi забезпечується комплексом методів і форм 

навчання.  

Сучаснi дидакти по-рiзному визначають та класифiкують методи 

навчання, оскiльки навчання – надзвичайно рухливий дiалектичний процес. 

Система методiв навчання повинна бути динамiчною, з ураховуванням змiн, 

що постiйно вiдбуваються у практичнiй дiяльностi школи.  

Вiдтак, з урахуванням того, що метод навчання – це спосiб 

упорядкованої взаємопов’язаної дiяльностi того, хто навчає, i тих, хто 

навчається, спрямованої на вирiшення завдань освiти, розвитку в процесi 
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навчання (Бабанський Ю., 1988), для розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти застосуємо такi методи навчання: 

- дослiдницький – у процесi спостереження, пошуку висновкiв, 

пiд час доведення  певних закономiрностей, той, хто навчається, активiзує 

свою дiяльнiсть; 

- практичний – виконання вправ, практикумiв, семiнарiв 

практичного спрямування з елементами пошуковостi чи дослiдницької 

дiяльностi сприяє розвитку активностi, iнiцiативи, допитливостi вчителiв, а 

також розвиває їхнє мислення; 

- метод дискусiї – у процесi обговорення деякого спiрного 

питання дослiджується певна проблема; кожна сторона дискусiї аргументує 

свою позицiю i претендує на досягнення загальної мети. Метод дискусiї 

успiшно реалiзується через метод кейсiв; 

- пояснення – вербальний метод навчання, за допомогою якого 

розкривається сутнiсть певного явища, закону, процесу, проте у нашому 

випадку вiн ґрунтується на логiчному мисленнi з використанням 

попередньо набутого досвiду; 

- метод активного навчання – передбачає використання такої 

системи методiв i прийомiв, що спрямованi на одержання знань, засвоєння 

вмiнь i навичок у процесi активної пiзнавальної i практичної дiяльностi. До 

методiв активного навчання вiдносимо проблемнi семiнари, iмiтацiйнi 

вправи, дiловi та рольовi iгри, «мозковi атаки», дискусiї, педагогiчнi 

ситуацiї, колективну розумову дiяльнiсть тощо; 

- проєктний метод – передбачає умiння самостiйно конструювати 

свої знання, орiєнтуватися в iнформацiйному просторi й критично мислити. 

Методом завбачено умiння вирiшувати ту чи iншу проблему шляхом 

самоосвiти iз обов’язковою презентацiєю чи представленням отриманих 

результатiв. 
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Пiд формами органiзацiї навчання вчителiв вечiрнiх шкiл, з метою 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi в умовах 

неформальної освiти, розумiємо дидактичну категорiю, яка означає 

зовнiшню сторону органiзацiї навчального процесу, а саме: конструювання 

окремої ланки процесу навчання чи певний вид занять. 

Формами навчання є: тренiнги, семiнари, консультацiї, конференцiї, 

майстер-класи, засiдання педагогiчних рад та методичних комiсiй тощо. 

Зазначенi форми проведення занять, порiвняно з традицiйними (лекцiя, 

семiнар), дають змогу ефективнiше розвивати компоненти iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл: мотивацiйного, 

iнформацiйно-знаннєвого, дiяльнiсного та рефлексійно-результативного.  

Засоби навчання – це рiзноманiтнi матерiали або iнструменти 

навчального процесу, завдяки яким досягаються визначенi цiлi навчання. У 

педагогiцi вiдсутня загальноприйнята класифiкацiя засобiв навчання. Так, 

наприклад, науковець Морзе Н.В. до засобiв навчання iнформатики 

вiдносить: комп’ютери i засоби телекомунiкацiї; пiдручники, навчальнi 

посiбники, навчально-методичнi комплекси; прикладнi програмнi засоби 

для комп’ютерної пiдтримки навчально-пiзнавальної дiяльностi (Морзе, 

2015). 

На нашу думку, для забезпечення розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти необхiдно застосовувати такi засоби навчання:  

- словеснi – лекцiя, розповiдь, пояснення, бесiда;  

- наочнi – iлюстрацiя, демонстрацiя, спостереження;  

- сучаснi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї – комп’ютер 

(апаратна та програмна складовi), мультимедiйнi системи 

(мультимедiйнi дошки та проектори), засоби комунiкацiї (локальної 

та глобальної мережi). 
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Оцiнювально-результативний блок моделi включає критерiї 

(мотивацiйний, когнiтивний, дiяльнiсний, рефлексійний) та рiвнi 

(адаптивний, конструктивний, дослiдницький, експертний) розвитку IК-

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти, якi 

детально розглянуто в п. 2.2 роздiлу II. З метою отримання очiкуваних 

результатiв дослiджуваного процесу розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти 

застосовано контрольно-дiагностичнi засоби (бесiда, анкетування, 

тестування, спостереження).  

Пiдсумковим результатом функцiонування моделi є динамiка 

зростання iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх 

шкiл в умовах неформальної освiти. 

 

Висновки до роздiлу 2 

 

У роздiлi розкрито сутнiсть iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкіл, яка полягає в умінні орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати необхідну інформацію, оперувати 

нею з урахуванням навчальних та професійних потреб і вимог. Визначено 

структурнi компоненти iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл: мотивацiйний (усвiдомлення вчителями вечiрнiх 

шкiл важливостi використання IКТ у професiйнiй дiяльностi; сформованiсть 

мотивiв професiйного самовдосконалення i саморозвитку), iнформацiйно-

знаннєвий (сукупнiсть спецiальних знань про сутнiсть iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй, можливiсть їх використання у фаховiй 

дiяльностi); дiяльнiсний (комплекс умiнь та навичок з IКТ, необхiдних 

учителю вечiрньої школи для забезпечення органiзацiї освiтнього процесу, 

створення електронної навчальної продукцiї); рефлексiйно-результативний 
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(здатнiсть до самоаналiзу вчителем вечiрньої школи власної дiяльностi та 

вдосконалення її якостi).   

Вiдповiдно до визначених компонентiв обґрунтовано критерiї їх 

розвитку: мотивацiйний (мотиви, що спонукають до розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi, iнтереси, потреби, розумiння 

щодо використання IКТ у освiтньому процесi вечiрньої школи, 

зацiкавленiсть у неформальному навчання); когнiтивний (повнота, глибина, 

системнiсть знань про сутнiсть iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителя вечiрньої школи, наявний рiвень спецiальних знань 

з iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй); дiяльнiсний (здатнiсть 

застосовувати вмiння i навички з використання IКТ у професiйнiй 

дiяльностi як засобiв розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi, самовдосконалення й творчостi); рефлексiйний 

(самосвiдомiсть, самоконтроль, самооцiнка, розумiння та вiдповiдальностi 

за результати своєї дiяльностi, пiзнання себе й самореалiзацiї у професiйнiй 

дiяльностi через засоби IКТ). 

Визначенi критерiї та показники iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл дозволили схарактеризувати 

адаптивний, конструктивний, дослiдницький і експертний рiвнi її розвитку. 

Розроблено модель розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти, яка 

складається iз взаємопов’язаних, взаємодоповнювальних елементiв та 

репрезентована трьома блоками (методологiчно-цiльовим, змiстово-

органiзацiйним й оцiнювально-результативним). 

Методологiчно-цiльовий блок мiстить мету, завдання розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрньої школи на 

засадах андрагогiчного, особистiсно-дiяльнiсного, компетентнiсного, 

системного пiдходiв, дотримання загальнодидактичних (науковостi, 

системностi i послiдовностi, доступностi, зв’язку навчання з життям, 
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свiдомостi й активностi) i спецiальних (прiоритетностi самостiйного 

навчання; спiльної дiяльностi) принципiв, структурнi компоненти 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл 

(мотивацiйний, iнформацiйно-знаннєвий, дiяльнiсний, рефлексiйно-

результативний). 

Змiстово-органiзацiйний блок вiдображає наступнiсть розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв упродовж базового, 

технологiчного, професiйного етапiв; включає основоположний складник 

моделi – методику (змiст (практикум «Розвиток iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл», методичнi 

рекомендацiї: «Алгоритм дiй роботи тих, хто навчається»; «Алгоритм 

змiстового наповнення вiртуальної учительської»; «Сценарiї дистанцiйних 

урокiв»); форми (тренiнги, семiнари, консультацiї, зустрiчi, конференцiї, 

майстер-класи, педагогiчнi ради); методи (дослiдницький, практичний, 

дискусiя, пояснення, метод активного навчання, проєктний) i засоби 

(словеснi, наочнi, сучаснi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї)). 

Оцiнювально-результативний блок забезпечує контроль за рiвнем 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв в умовах 

неформальної освiти. Прогнозований результат характеризує досягнутi 

змiни, зокрема вiдображає ефективнiсть розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв в умовах неформальної освiти.  

Матеріали другого розділу дисертації висвітлено у публікаціях 

автора: Закомірний, І.М. (2015f), Закомірний, І.М. (2015e), Закомірний, І.М. 

(2016f), Закомирный, И.Н. (2015).   
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РОЗДIЛ 3 

ОРГАНIЗАЦIЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З РОЗВИТКУ IНФОРМАЦIЙНО-

КОМУНIКАЦIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI ВЧИТЕЛIВ ВЕЧIРНIХ 

ШКIЛ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВIТИ 

 

У роздiлi викладено програму експериментальної роботи; здійснено 

діагностування рівнів розвиненості інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл; дано опис дослідно-

експериментальної роботи з розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти; 

представлено й проаналізовано кількісні та якісні показники дослідно-

експериментальної роботи. 

 

3.1. Програма та методика проведення експериментальної 

роботи 

 

Відповідно до мети і завдань педагогічного дослідження було 

розроблено програму і методику проведення експериментальної роботи з 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх 

шкіл в умовах неформальної освіти. 

Розроблення програми і методики дослідно-експериментальної 

роботи здійснювалася з урахуванням положень досліджень українських i 

зарубiжних науковців О. Колонькової (2003); В. Нiкандрова (2002); 

П. Образцова (2004). 

Для реалiзацiї поставлених у дослiдженнi завдань нами було 

враховано, що педагогiчний експеримент є складним комплексним методом 

педагогiчного дослiдження, оскiльки передбачає поєднання методiв 
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спостереження, бесiди, анкетування, створення спецiальних ситуацiй на 

всiх етапах кожного з видiв експерименту (Максимюк, 2005).  

За С. Гончаренком, педагогiчний експеримент – це науково 

органiзований досвiд перевiрки висунутої гiпотези без порушення 

навчально-виховного процесу (Гончаренко, 1997). 

У процесi органiзацiї педагогiчного експерименту ми дотримувалися 

вимог, якi стосувалися:  

1) термiну проведення дослiдження – експеримент був 

пролонгований у часi i мав монiторинговий характер, що надало 

можливiсть здiйснювати корективнi дiї, як з точки зору органiзацiї, так i 

вiдтворення дiйсної картини процесу експерименту; 

2) обґрунтування експериментальної бази дослiдження – 

експериментальнi навчальнi заклади обиралися з урахуванням добровiльної 

участi, зацiкавленостi тощо; 

3) умов проведення експерименту – природнiсть впливiв для усiх 

учасникiв (Лук’янова, 2006). 

Педагогічний експеримент проводився впродовж 2013-2019 рр. із 

застосуванням комплексу емпіричних методів дослідження: аналiз, синтез, 

порівняння; моделювання; узагальнення, спостереження, бесiди, 

опитування, анкетування, тестування; математичної статистики.  

Експериментальна робота відбувалася упродовж перших етапів 

дослідження, зазначених нами у вступі (п. 1.3.).  

На першому етапі дослідження (2013–2016 рр.) відбувся 

констатувальний експеримент. 

Мета констатувального експерименту полягала у встановленні 

фактичного стану досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та освітній 

практиці.  

Дослідження передбачало проведення двох етапів, які 

спрямовувалися на вирішення таких завдань:  
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І етап – аналіз базових понять дослідження; узагальнення історичного 

досвіду розвитку вечірніх шкіл та виявлення особливостей їхньої діяльності 

на сучасному етап; 

ІІ етап – виявлення фактичного стану організації навчання з розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл з 

урахуванням їхніх освітніх потреб. 

На першому етапі констатувального експеримету з метою вивчення 

теоретичних концепцій, які складають основу розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності, здійснено аналіз психолого-педагогічної, 

літератури з проблеми дослідження; вивчено нормативно-правові 

матеріали; визначено мету, об’єкт і предмет дослідження, сформульовано 

концептуальну ідею та гіпотезу. Відповідно до мети і гіпотези окреслено 

завдання дослідження та окреслено очікувані результати дослідно-

експериментальної роботи. 

На другому етапі констатувального експерименту з метою виявлення 

фактичного стану організації навчання з розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл з урахуванням їхніх 

освітніх потреб було розроблено анкети для вчителів (додатки В-К).  

Обробка результатів анкетування засвідчила доцільність вирішення 

проблеми розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 

вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти.  

Упродовж 2015–2019 рр. проводився формувальний експеримент, 

який передбачав дослідно-експериментальну перевірку гіпотези, 

концептуальних положень, апробацію моделі розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти, аналіз проміжних і контрольних результатів, який 

відбувався у два етапи.  

Завдання першого етапу полягали в: розкритті сутності та визначенні 

структурних компонентів інформаційно-комунікаційної компетентності 
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вчителів вечірніх шкіл (п.2.1); обґрунтуванні критеріїв, показників та рівнів 

розвитку досліджуваної компетентності (п.2.2.); розробленні моделі 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх 

шкiл в умовах неформальної освiти (п.2.3). 

Підготовка формувального експерименту передбачала розробку 

навчально-методичних матерiалiв (практикуму «Розвиток iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл»; методичнi 

рекомендацiї: «Алгоритм дiй роботи тих, хто навчається»; «Алгоритм 

змiстового наповнення вiртуальної учительської»; «Сценарiй дистанцiйних 

урокiв»). 

Завдання другого етапу формувального експерименту 

спрямовувалися на: визначення початкового рівня інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл; апробацію моделі і 

методики розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів 

вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти; визначення підсумкового 

рівня інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл; 

проведенні змістового аналізу емпіричних даних, одержаних у ході 

дослідження.  

В органiзацiї та проведеннi формувального експерименту враховано 

результати констатувального експерименту, а за основу взято лонгiтюдну 

модель органiзацiї дослiдження: коли однi i тi самi суб’єкти обстежуються 

упродовж деякого промiжку часу, щоб визначити, якi саме змiни 

вiдбуваються в учасникiв експерименту. Обстеження проводилось у рiзнi 

промiжки часу, що дало можливiсть порiвняти динамiку показникiв 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентностi вчителiв вечiрнiх 

шкiл в умовах неформальної освiти.  

Охарактеризуємо поетапно і детальніше хід другого етапу 

формувального експерименту.  
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Формувальний експеримент проводився на базi: вечiрньої (змiнної) 

школи III ступеня № 18 Деснянського району мiста Києва, школи I-III 

ступенiв № 238 Деснянського району мiста Києва, вечiрньої (змiнної) 

школи № 20 Солом’янського району м. Києва, вечiрньої (змiнної) середньої 

загальноосвiтньої школи № 3 м. Києва, Артемiвської вечірньої (змiнної) 

школи II-III ступенiв № 1.  

Загалом у формувальному експериментi було задiяно 123 особи, якi 

було розподiлено на контрольну (КГ– 59 осіб) та експериментальну (ЕГ – 64 

особи) групи. В експериментальній групі робота проводилася згідно з 

розробленою моделлю і методикою розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти, тоді 

як розвиток означеної компетентності в учителів контрольної групи 

здійснювався у межах формальної освіти.  

Визначення начального рівня інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освiти 

здійснювалося за критеріями (мотиваційним, когнітивним, діяльнісним, 

рефлексійним). 

З метою визначення вагомостi зазначених вище критеріїв, 

ураховуючи думку А. Киверялги (Киверялг, 1980), що метод експертних 

оцiнок забезпечує об’єктивнiсть, багатостороннiсть, обґрунтованiсть, 

комплекснiсть i компетентнiсть результатiв дослiдження, було створено 

спецiальну експертну комiсiю у складi 7 осiб. Експертнiй комiсiї було 

запропоновано оцiнити вагомiсть кожного критерiю за п’ятибальною 

шкалою (табл. 3.1.). 
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Таблиця 3.1. 

Результати анкетування членiв експертної групи 

                         Критерiй 

 

 

 

            Експерт 

Д
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ьн
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и
й
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∑ 

Е1 4 5 5 5 19 

Е2 4 5 5 3 17 

Е3 4 4 5 3 16 

Е4 4 4 5 4 17 

Е5 4 4 5 4 17 

Е6 4 5 5 4 18 

Е7 3 4 5 3 15 

Середнє 3,857 4,429 5,0 3,714 12,57 

Вiдхилення 1,071 0,995 0,964 0,894 3.924 

Варiацiя 12,31 13,01 12,12 13,48 50.92 

Ранг 2 3 4 1  

Коефiцiєнт вагомостi 0,170 0,172 0,174 0,167 0.683 

 

На пiдставi викладених вище табличних даних здiйснено 

ранжування дослiджуваних критерiїв. Визначено, що найбiльший ранг 

отримав критерiй, який мав найвище середнє значення експертної оцiнки. 

Було встановлено, що найбiльш ефективним критерiєм розвитку  

інформаційно-комунікаційної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти є мотивацiйний критерiй, який найбiльш 

ефективно впливає на органiзацiйно-практичну дiяльнiсть вчителя. Далi 
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розподiл, вiдповiдно до ранжування, був таким – дiяльнiсний, 

рефлексiйний, когнiтивний вiдповiдно (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Факторно-квалiметричний аналiз ефективностi експерименту 

 

З метою виявлення рівнів розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл за мотивацiйним критерiєм  було 

використано анкету (додаток Ж), результати якої обчислювались за такими 

критерiями: чим бiльша сума балiв, набраних учителями пiд час 

анкетування, тим вищий рiвень мотивацiї до досягнення успiху (вiд 1 до 10 

балiв – адаптивний (низький рiвень мотивацiї); вiд 11 до 16 балiв – 

конструктивний (середнiй рiвень мотивацiї); вiд 17 до 20 балiв – 

дослiдницький (помiрно високий рiвень мотивацiї); бiльше 21 бала – 

експертний (дуже високий рiвень мотивацiї до успiху). 

У таблицi 3.2 подано результати рiвнiв інформаційно-комунікаційної 

компетентності  за мотивацiйним критерiєм 

 

 

0,162

0,164

0,166

0,168

0,17

0,172

0,174
Рефлексійний

Діяльнісний

Мотиваційний

Когнітивний

Факторно-кваліметричний аналіз ефективності 

експерименту



139 

 

Таблиця 3.2. 

Показники рівнів розвитку  інформаційно-комунікаційної компетентності  

за мотивацiйним критерiєм 

Рiвнi 

Адаптивний Конструктивний Дослiдницький Експертний 

Контрольна група  (59 осiб, 100 %) 

К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

8 14 27 46 18 30 6 10 

Екпериментальна група  (64 особи, 100 %) 

16 25 27 42 16 25 5 8 

Всього 

24 39 54 88 34 55 11 18 

 

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 3.2.).  

 

Рис. 3.2. Показники рівнів розвитку  інформаційно-комунікаційної 

компетентності за мотивацiйним критерієм (у %) 
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Результати свiдчать, що у КГ бiльшiсть вчителiв мають найвищi 

показники за конструктивним i дослiдницьким рiвнями, в ЕГ найвищi 

показники – за конструктивним, адаптивним i дослiдницьким рiвнями. Це 

дуже важливо, оскiльки вказує на здатнiсть до формування особистої 

мотивацiйної налаштованостi вчителiв на iнновацiйну дiяльнiсть, у якiй 

вiддзеркалюються iнтереси особистостi, а також бажання використовувати 

iнформацiйнi технологiї у професiйнiй дiяльностi та вдосконалювати свої 

знання, умiння та навички. 

Когнiтивний критерiй дослiджували на основi тестової методики. У 

педагогiчних дослiдженнях тестом здебiльшого називають нормованi за 

часом виконання i складнiстю набори завдань, що використовуються для 

порiвняльного вивчення групових та iндивiдуальних особливостей. Це 

метод дiагностики iз застосуванням стандартизованих запитань i завдань, 

що має певну шкалу оцiнок (Педагогiчний експеримент у наукових 

дослiдженнях неперервної професiйної освiти, 2009). 

За змiстом видiляють наступнi групи тестiв: тести iнтелекту, 

здiбностей, досягнень, особистiснi тести. Тести досягнень спрямовано на 

оцiнку успiшностi оволодiння конкретними знаннями з навчальної 

дисциплiни i є бiльш об’єктивними показниками навченостi, нiж оцiнка 

(Аванесов, 1982).  

Саме тому рiвень сформованостi когнiтивного критерiю 

дослiджували на основi авторської тестової методики визначення рiвня 

теоретичних знань з IКТ у вчителiв вечiрнiх шкiл (додаток З). 

Для визначення результатів тесту нами застосовано таку методику: 

за 100 % приймалося виконання респондентом 24 завдань тесту – це 

експертний рiвень когнiтивного критерію; якщо було виконано 18 завдань 

тесту (75 %)  це дослiдницький рівень; 12 завдань тесту (50 %)  

конструктивний рівень; 6 завдань (25 %)  адаптивний рiвень.  



141 

 

У таблицi 3.3 подано результати рівнів розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності за когнiтивним критерієм. 

Таблиця 3.3. 

Показники рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності за когнiтивним критерiєм 

Рiвнi 

Адаптивний Конструктивний Дослiдницький Експертний 

Контрольна група (59 осiб, 100 %) 

К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

23 39 28 48 5 8 3 5 

Експериментальна група (64 особи, 100 %) 

33 52 25 39 4 6 2 3 

Всього 

56 91 53 87 9 14 5 8 

 

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 3.3.). 

 

Рис. 3.3. Показники рівнів розвитку  інформаційно-комунікаційної 

компетентності  за когнiтивним критерiєм (у %) 
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Результати тестування свiдчать, що вчителi вечiрнiх шкiл мають 

рiзнi рiвнi пiдготовки до використання iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй. В обох групах бiльшiсть вчителiв мають найвищi показники за 

адаптивним i конструктивним рiвнями, що свiдчить про недостатнiй рiвень 

теоретичних знань з IКТ, тобто бiльшiсть вчителiв мають мiнiмальнi або 

базовi знання з iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, i тiльки 

незначний вiдсоток учителiв володiє IКТ на дiяльнiсному й експертному 

рiвнях. 

В основу дослiдження дiяльнiсного критерiю покладено перелiк 

основних навичок інформаційно-комунікаційної компетентностi вчителiв, 

визначених ЮНЕСКО (Уiлсон, 2016): 

1. Умiння визначати та формулювати iнформацiйнi потреби. 

2. Умiння знаходити i отримувати доступ до iнформацiї. 

3. Оцiнювати iнформацiю. 

4. Систематизувати iнформацiю. 

5. Використовувати iнформацiю з пiдтримкою етичних норм. 

6. Передавати iнформацiю. 

7. Застосовувати iнформацiю на практицi. 

Визначення рiвня сформованостi дiяльнiсного критерiю у вчителiв 

вечiрнiх шкiл дослiджували за допомогою анкети у виглядi google-форми, в 

основі якої лежить анкета, розроблена С. Литвиновою (додаток К). 

Отримання вiд 2-х до 3-х балiв по кожному iз одного до 10 запитань, 

свiдчило про адаптивний рiвень сформованостi дiяльнiсного критерiю, вiд 

2-х до 3-х балiв по кожному iз 11 до 20 запитань – про конструктивний 

рiвень, вiд 2-х до 3-х балiв по кожному iз 21 до 30 – про дослiдницький 

рiвень, 3 бали по кожному iз 21 до 30 запитань – про експертний рiвень. 

У таблицi 3.4 подано результати рiвнiв розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності за діяльнісним критерієм. 
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Таблиця 3.4 

Показники рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності   

за діяльнісним критерієм  

Рiвнi 

Адаптивний Конструктивний Дослiдницький Експертний 

Контрольна група  (59 осiб, 100 %) 

К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

23 39 30 51 4 7 2 3 

Експериментальна група  (64 особи, 100 %) 

31 48 28 44 3 5 2 3 

Всього 

54 87 58 95 7 12 4 6 

 

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Показники рівнів розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності за діяльнісним критерiєм 
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Результати свiдчать, що в обох групах бiльшiсть учителiв мають 

найвищi показники за адаптивним i конструктивним рiвнями, що свiдчить 

про недостатнiй рiвень практичних умiнь i навичок з IКТ. Незначний 

вiдсоток учителiв володiє практичними умiннями та навичками з IКТ на 

дiяльнiсному й експертному рiвнях. 

Наступне опитування стосувалось рiвня сформованостi 

рефлексiйного критерiю розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл i мало на метi встановити, як вони 

реалiзують свої професiйнi задачi засобами IКТ, адже вчителi, якi 

використовують IКТ у професiйнiй дiяльностi, здатнi розвинути в учнiв 

творчi здiбностi, навички дослiдницької дiяльностi, умiння приймати 

оптимальнi рiшення, сформувати в учнiв навички виконання дiй з 

iнформацiєю, розширювати тематику навчальних задач та вправ, якiсно 

змiнювати контроль за дiяльнiстю учнiв, забезпечуючи при цьому гнучкiсть 

управлiння навчальним процесом (додаток Л).  

Якщо респондент вiдповiв ствердно на 9-10 запитань – це експертний 

рiвень сформованостi рефлексiйного критерiю, на 7-8 запитань  

дослiдницький рiвень, 5-6 запитань  конструктивний рiвень, 4 i менше 

запитань – адаптивний рiвень. 

У таблицi 3.5 подано результати рiвнiв рівнів розвитку  

інформаційно-комунікаційної компетентності за рефлексійним критерієм. 

 

Таблиця 3.5 

Кiлькiснi показники результатiв рівнів розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності  за рефлексійним критерiєм 

Рiвнi 

Адаптивний Конструктивний Дослiдницький Експертний 

Контрольна група  (59 осiб, 100 %) 
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К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

23 39 29 49 4 7 3 5 

Експериментальна група  (64 особи, 100 %) 

28 44 30 46 3 5 3 5 

Всього 

51 83 59 95 7 12 6 10 

 

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Показники рівнів розвитку  інформаційно-комунікаційної 

компетентності  за  рефлексійним критерієм  (у %) 
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компетентностi. Виключенням є мотивацiйний критерiй, так як за цим 

критерiєм високим є також показник за дослiдницьким рiвнем, що свiдчить 

про зацiкавленiсть учителiв вечiрнiх шкiл зазначеною проблемою. 

Одержанi результати переконують у необхiдностi активного використання 

форм i методiв неформальної освiти щодо розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл. 

 

3.2. Організація і хід формувального експерименту з розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл в 

умовах неформальної освіти 

 

На формувальному експерименті розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх відбувався упродовж 

трьох етапів: базового, технологічного і професійного.  

На першому – базовому –  етапі надавався пріоритет особистості 

вчителя вечірніх шкіл, формування в них позитивного ставлення до 

розвитку власної інформаційно-комунікаційної компетентності, мотивації 

до використання у навчально-виховному процесi сучасних iнформацiйно-

комунiкацiйних технологій, активізації потреби до набуття знань і 

оволодіння  вміннями з інформаційно-комунікаційних технологій. 

З метою формування мотивацiї до використання iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй у навчально-виховному процесi вечiрньої школи 

було використано метод дискусiй. Учителям вечiрнiх шкiл було 

запропоновано взяти участь у дискусiях «Чи потрiбно розвивати 

інформаційно-комунікаційну компетентнiсть вчителя вечiрньої школи?», 

«Чи впливає інформаційно-комунікаційна компетентність на професійний 

розвиток вчителя вечірньої школи?» тощо.  

Пiд час дискусiй педагоги висловлювали свої мiркування щодо 

зацiкавленостi проблемою. Водночас, одна частина вчителів вважала їх не 



147 

 

потрiбними для себе, пояснюючи: «не хочу», «не буду», «важко», «не 

потрiбно», «а хто допоможе», «не той вiк» тощо. Інші вчителі з 

усвідомленням поставилися до проблеми, розуміючи, що інформаційно-

комунікаційна компетентність надає можливість бути сучасним, активно 

дiяти в iнформацiйному середовищi, використовувати новiтнi досягнення 

технiки у своїй професiйнiй дiяльностi. 

Результатом дискусії було визначено, що саме IК-компетентнiсть є 

обов’язковою i важливою складовою професiйної компетентностi вчителя. 

Це спонукало вчителів на добровільній основі пройти спецiалiзованi 

тематичнi користувацькi курси з iнформацiйно-комунiкацiйних технологій 

або поглибленi курси з Microsoft Intel, CISCO тощо, що сприяло 

формуванню базовому рівня розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності  вчителів.  

На другому  – технологічному  – етапі з учителями вечірніх шкіл було 

проведено комплекс теоретичних i практичних занять у межах 

розробленого практикум «Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл», який включає 6 модулiв: 

«Формування адаптивного рiвня IК-компетентностi», «Формування 

конструктивного рiвня IК-компетентностi», «Формування дослiдницького 

рiвня IК-компетентностi», «Формування експертного рiвня IК-

компетентностi», «Залiковий», «Самоосвiтнiй». 

   Учителі набували теоретичні знання щодо ролі ІКТ  в освіті; базових 

знань з інформатики; основ комп’ютерних презентацій; хмарних технологій 

в освіті; засобів мережевого навчання; організації дистанційного навчання;  

Microsoft Excel у профiльному навчанні; створення публiкацiй за 

допомогою програми Microsort Publisher; основи веб-дизайну,  

комп’ютерної графіки; використання системи Moodle у закладі загальної 

середньої освіти тощо.  
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З метою розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителі вечірніх шкіл вчителі виконували індивідуальні творчі завдання, 

зокрема: засобами будь-якого графiчного редактора створити логотип 

навчального закладу; створити власний веб-сайт з 3 сторiнок, що має 

щонайменше 1 графiчний об’єкт i 2 гiперпосилання: внутрiшне i зовнішнє; 

пiдготувати презентацiю на 5-7 слайдiв до доповiдi; побудувати електронну 

таблицю «Конкурс «Клуб веселих та кмiтливих»; створити Бюлетень з 

поясненнями, що таке хмарнi обчислення, якi в них переваги з зазначенням  

конкретних прикладів їх використання; створити на будь-якому хмарному 

сервiсi спiльний документ; створити тест на перевiрку будь-якої теми, 

використовуючи програму створення комп’ютерних публiкацiй Microsoft 

Power Point; пiдготувати педагогiчну раду на будь-яку тему з 

використанням iнформацiйних on-line засобів. 

З метою оволодіння роботи з «хмарними» технологiями та 

впровадження їх у навчально-виховний процес вечiрньої школи було 

проведено спецiальне навчання, яке передбачало розвиток умінь щодо:   

 використання апаратних засобів (персональнi комп’ютери, мережеве 

обладнання, сервери, обладнання для вiдеоконференц-зв’язку тощо);  

 використання спецiального програмного забезпечення, необхiдного 

для забезпечення навчання; 

 планування та використання спiльної роботи над документами; 

 органiзації та проведення онлайн семiнарів, нарад, конференцiй; 

 користування корпоративною поштою.   

З цiєю метою, учителi вечiрнiх шкiл отримали свiй аккаунт у системi 

«Google». Зареєструвавшись пiд одним облiковим записом, вони отримали 

можливiсть заходити в рiзнi служби. Перший за популярнiстю хмарний 

продукт, який почали використовувати учасники експерименту, – поштова 

служба «Gmail.com». При своїй простотi та безоплатностi вона вважається 

професiйною. Цей поштовий сервiс надав можливiсть переписки, незалежно 
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вiд пристрою та мiсця. А вiдеозв’язок мiж учителями й учнями став 

доступним вже з папки «Вхiднi». 

Одна з частин хмарного пакету програм – «Google Docs». За її 

допомогою створюються текстовi документи, таблицi та презентацiї, яким 

загалом властивi повна функцiональнiсть, гарантiя безпеки, постiйне 

резервне копiювання, доступ з будь-якого місця свiту. Наприклад, 

«Залiковий лист екстерна», створений у табличному хмарному редакторi, 

можуть одночасно переглядати та редагувати всi вчителi, якi отримали 

iндивiдуальне право доступу до цього файла. Кожен учитель-предметник 

оцiнки, отриманi екстерном за тематичний контроль, вносить у залiковий 

лист, а в таблицi за допомогою вiдповiдних формул обчислюється середня 

оцiнка за курс 10 чи 11 класу. Корисна особливiсть «GoogleDocs» полягає i 

в тому, що на власний портал можна завантажувати файли до 1 гiгабайта 

(Леонов, 2012). 

На третьому – професійному – етапі відбувалося набуття  вчителями 

вечірніх шкіл практичних умінь і навичок з ІКТ, освоєння технологій 

дистанційного навчання. З цією метою вчителі експериментальної групи  

були задіяни у виконанні спільного проєкту на тему: «Упровадження 

елементiв дистанцiйного навчання у загальноосвiтнiх навчальних закладах 

м. Києва», що сприяло активнiй педагогiчнiй взаємодiї вчителiв, на основi 

дистанцiйних технологiй навчання.  

Вчителi вечірніх шкіл, якi здiйснювали дослiдно-експериментальну 

роботу були занесені до єдиного електронного реєстру  (додаток Н 3).  

У скрiншотi подано конфiденцiйнi реєстрацiйнi данi вчителiв (рис. 

3.6) 
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Рис. 3.6. Реєстрацiйнi данi вчителiв,  

задiяних у дослiдно-експериментальнiй роботi 

 

Дослiдно-експериментальна робота здiйснювалася за такими 

навчальними предметами (рис. 3.7.): 

 

Рис. 3.7. Перелiк навчальних предметiв, за якими здiйснювалася 

дослiдно-експериментальна робота у системi Moodle 

 

№ username password firstname lastname e-mail

1 18tatgud1 18TatGud14113952 Tatiana Gudz t.gudz2014@gmail.com

2 18lubsht2 18LubSht24114066 Lubov Shtefan lvshtefan@bigmir.net

3 18galzag3 18GalZag34114181 Galina Zagarodniuk galia2009@ukr.net

4 18stekus4 18SteKus441140031 Stella Kushnirenko pravo18@ukr.net

5 18olgpro5 18OlgPro541139859 Olga Pronina ompronina@i.ua

6 18igohvo6 18IgoHvo641139745 Igor Hvostik Ihvostyk@mail.ru

7 18virkov8 18VirKov84114811 Vira Kovalchuk verji@i.ua

8 18lubshk10 18LubShk1041140031 Lubov Shkil lyubo4ka_shkil@ukr.net

9 18irisch11 18IriSch1141139802 Schegorzova Irina lilac_4@mail.ru

10 18oleklo12 18OleKlo124114811 Olesia Klochok klochok2015@gmail.com

11 18tamsma13 18TamSma1341139802 Tamara Smakouz smakouz2014@yandex.ru

12 18natzad14 18NatZad1441140031 Natalia Zadoroznna zhelezjak@yandex.ua

13 18olepin15 18OlePin1541140776 Olena Pinchuk lena.pin77@gmail.com

14 18tatmit16 18TatMit1641140260 Tatiana Mitko ihvostyk@mail.ru

15 18raikoc17 18RaiKoc1741140089 Raisa Kociuba raisakocuba@ukr.net
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Перелiк навчальних тем (рис. 3.8) охоплював усi визначенi вище 

предмети та налiчував 265 урокiв.  

 

 

Рис. 3.8. Перелiк навчальних тем 

 

Вчителями-предметниками було розроблено та розмiщено на 

спецiальній дистанцiйнiй платформi Moodle електроннi конспекти 265 

дистанцiйних урокiв (з 15 навчальних предметiв), якi складалися з: 

- вправ на повторення; 

- лекцiйного матерiалу; 

- презентацiй; 

- вiдео- та аудiоматерiаiв;. 

- посилань на iнтернет-джерела; 

- практичних робiт; 

- самостiйних робiт; 

- тестових завдань. 

Наведемо для прикладу складовi дистанцiйного уроку з бiологiї 

(рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Зразок складових дистанцiйного уроку з бiологiї 

 

До кожного уроку вчитель готував певну теку матерiалiв. На рис 

3.10 зображено теку матерiалiв до уроку художньої культури в 11 класi. 

 

 

Рис. 3.10. Тека матерiалiв до уроку художньої культури в 11 класi 
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Усi уроки розроблялись вiдповiдно до розробленого сценарiю.  З 

цією метою було розроблено методичні рекомендації «Сценарії 

дистанційних уроків». Для уніфікації вимог до дистанційного уроку 

визначалася наявність у складі уроку наступних структурних елементів 

навчально-методичного та дидактичного забезпечення:  

І. Клас, номер уроку за програмою. 

ІІ. Тема уроку.  

ІІІ. «Сьогодні на уроці» — короткий анонс уроку, завдання для учнів 

та вчителя. 

ІV. «Пригадай! Ти це знаєш» — повторення вивченого на минулому 

уроці.  

V. «Зрозумій! Це просто» — вивчення нового матеріалу.  

VІ. «Переконайся! Ти навчився» — закріплення вивченого 

матеріалу. 

VІІ. Тестові завдання для самоконтролю.  

Обов’язковою умовою до розробки дистанційного уроку є 

прикріплення файлів .pdf формату зі скан-копіями відповідних сторінок 

підручників, а також розробленої з теми, яка вивчається, презентації у 

форматі .pptx. Тестовий контроль здійснюється за допомогою розроблених 

тестових завдань, розміщених на навчальній платформі Moodle. 

Приклад: Урок української лiтератури в 10 класi, розроблений за 

сценарiєм i розмiщений на платформi Moodle 

Клас: 10. Урок № 12 

Тема уроку: Творчiсть I. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного 

(узагальнення й систематизацiя вивченого). Iнструктаж до написання 

контрольного твору.  

«Сьогоднi на уроцi» 

- пiдбиваємо пiдсумки з теми «Творчiсть Творчiсть I.Нечуя-

Левицького та Панаса Мирного»;  
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- перевiряємо знання, набутi пiд час вивчення теми. 

Завдання для вчителя – органiзувати в ходi уроку:  

- актуалiзацiю опорних знань; 

- застосування здобутих знань на практицi; 

- самоконтроль навчальних досягнень учнiв. 

«Пригадай! Ти це знаєш!» 

Повторюємо матерiал:  

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл (Ukrlit-

10_12_GAME.doc) з iнформацiєю на повторення матерiалу.  

Для запуску завдань потрiбно мати встановлену на комп’ютерi 

програму Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint. 

«Зрозумiй! Це просто!» 

• порiвнюємо творчiсть I.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного; 

• переглядаємо презентацiю. 

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл (Ukrlit-

10_12_IRN.ppt) з iнтерактивним опорним конспектом до уроку за темою: 

«Творчiсть I.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного (узагальнення й 

систематизацiя вивченого). Iнструктаж до написання контрольного 

домашнього твору».  

Для запуску завдань потрiбно мати встановлену на комп’ютерi 

програму Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint.  

Робота з конспектом: 

- Мета: узагальнити знання учнiв про творчiсть I.Нечуя-

Левицького та Панаса Мирного; розвивати вмiння аналiзувати, 

порiвнювати, спiвставляти. 

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл (Guide_Ukrlit-

10_08-09_IRN.doc) з iнструктивними матерiалами до уроку за темою: 

«Творчiсть I.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного (узагальнення й 

систематизацiя вивченого). Iнструктаж до написання контрольного 
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домашнього твору».  

«Переконайся! Ти навчився!» 

Перевiряємо знання, набутi пiд час вивчення теми «Творчiсть 

I.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного (узагальнення й систематизацiя 

вивченого). Iнструктаж до написання контрольного домашнього твору». 

В iнтерактивному конспектi на стор. 6 розмiщено  завдання до цього 

етапу уроку та домашнє завдання.  

У додатку знаходиться файл з 24-ма тестовими завданнями. 

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл Ukrlit-

10_12_TEST-class.doc. 

Тестовi завдання для самоконтролю. 

Мета: Самоконтроль , розвиток самостiйної дiяльностi.  

Характеристика матерiалiв. Матерiал складається з 24 тестових 

завдань. У доступному учням файлi (Ukrlit-10_12_TEST-class.doc) 

подається сторiнка iз завданнями i варiанти вiдповiдей.  

У доступному тiльки для вчителiв файлi (Ukrlit-10_12_TEST-

teacher.doc) подаються тi ж самi матерiали, але з позначеними правильними 

вiдповiдями.  

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл Ukrlit-

10_12_TEST-teacher.doc. 

Результатом неформального навчання вчителів вечiрнiх шкіл було 

створення електронних навчальних матерiалів з певного предмета: 

1. Розробка урокiв, об’єднаних тематикою. 

2. Розробка комплекту дидактичного матерiалу. 

3. Розробка комплекту роздаткового матерiалу. 

4. Розробка пакету тестового матерiалу. 

5. Створення електронної бази методик навчання. 

6. Створення електронної бiблiотеки. 

7. Створення пiдручника. 
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8. Створення термiнологiчного словника. 

9. Створення особистої методичної веб-сторiнки. 

Крiм цього, створено пакет психолого-педагогiчних матерiалiв для 

вчителя, а також створено електронний пакет адмiнiстративної 

документацiї. 

Технологiя дистанцiйного навчання вимагала від учителя 

поглиблення знання з ІКТ, вмiння їх використовувати, бути психологiчно 

готовими до роботи з учнями у новому навчально-пiзнавальному 

мережевому середовищi. 

Дистанцiйне навчання у вечiрнiй школi варто розглядати в межах 

єдиного iнформацiйно-освiтнього простору, який включає рiзноманiтнi 

електроннi джерела iнформацiї (зокрема мережевi): вiртуальнi бiблiотеки, 

бази даних, електроннi навчальнi посiбники, вiдео- та аудiоматерiали. 

Вчителi школи розмiщували, а учнi самостiйно опрацьовували теоретичний 

матерiал, розмiщений на навчальнiй платформi. 

У межах упровадження дистанцiйного навчання: 

1. Учнi виконували самостiйнi, практичнi роботи в режимi on-line 

або of-line, надсилали їх електронною поштою, а вчитель їх перевiряв 

визначеним способом. 

2. Учнi проходили тестування, розроблені вчителями у системi 

Moodle. 

3. Учителi органiзовували, а учнi брали участь в on-line уроках, 

використовуючи програму Bridgit. 

На рисунку 3.11 показано схему взаємодiї учасникiв навчально-

виховного процесу у вечiрнiй школi. 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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Рис. 3.11. Схема взаємодiї учасникiв навчально-виховного процесу у 

вечiрнiй школi 

 

Вибiрковi зведенi результати монiторингу вчителiв i учнiв, задiяних 

в дослiдно-експериментальнiй роботi, наведено у таблицi 3.6. 

Таблиця 3.6 

Вибiрковi зведенi результати монiторингу вчителiв i учнiв 

№ username password firstname lastname email 

1 18marbob1 18MarBob141139516 Marina Bobrova18 BOBROVA55@UKR.NET 

2 18vasbuk3 18VasBuk341139630 Vasil Bukovskiy18 18vasbuk3@mail.ua 

3 18karchu4 18KarChu441139687 Karina Chuliba18 ChulibaKarina@ukr.net 

4 18olggon5 18OlgGon541139745 Olga Gondaleva18 gondaleva.98@yandex.ua 

5 18dankin6 18DanKin641139802 Daniil Kino18 dania_kin@ukr.net 

6 18rommar7 18RomMar741139859 Антонiо Mardzhineda18 

antoniomarginedaiii@gmail.c

om 

7 18olgmor8 18OlgMor841139917 Olga Morozova18 olya.merozova@ukr.net  

mailto:BOBROVA55@UKR.NET
mailto:ChulibaKarina@ukr.net
mailto:dania_kin@ukr.net
mailto:antoniomarginedaiii@gmail.com
mailto:antoniomarginedaiii@gmail.com
mailto:olya.merozova@ukr.net
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8 18kuzroz9 18KuzRoz941139974 Kuzma Roziuk18 Anfisa_kl@list.ru 

9 18valsem10 18ValSem1041140031 Valentin Semenkov18 valentin1999@ukr.net 

10 18evgyus11 18EvgYus1141140089 Evgen Yuschuk18 jmen__99@ukr.net 

11 18konkra12 18KonKra1241140146 Konstantin Krasnenkov18 koct300@yandex.ru 

12 18olepor16 18OlePor1641140375 Olexandr Poremskiy18 sash1pora@gmail.com 

13 18olepar19 18OlePar1941140547 Evgen Parchevskiy18  natuliap@yndex.ua 

14 18valcha20 18ValCha2041140604 Valeriya Chaus18 cha260971@gmail.com 

15 18oledya21 18OleDya2141140662 Olexsandr Dyachenko18 devel1999@ukr.net 

16 18anapol22 18AnaPol2241140719 Anastasia Polischuk 

nastena.polishchuk@yandex.

ru 

17 18svishp23 18SviShp2341140776 Svitlana Shpak shpak.sveta@list.ru 

18 18darmoz15 18DarMoz1541140318 Lesia Dovbenko nechay.e@a.krok.edu.ua 

19 18evgver18 18EvgVer1841140490 Yulia  Shevchenko 

yuliashevchenko1999@gmail

.com 

20 18anakul13 18AnaKul1341140203 Mikita Gurbich misha4829@meta.ua 

21 18tarcal17 18TarCal1741140432 Sergey Markov   

22 18nadkul14 18NadKul1441140260 Anna Miroshnichenko annamyro@gmail.com 

 

Активнiсть учасникiв дослiдно-експериментальної роботи показано 

на дiаграмi (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Активнiсть учасникiв експерименту 

mailto:Anfisa_kl@list.ru
mailto:valentin1999@ukr.net
mailto:jmen__99@ukr.net
mailto:sash1pora@gmail.com
mailto:natuliap@yndex.ua
mailto:cha260971@gmail.com
mailto:shpak.sveta@list.ru
http://v-svit.kiev.ua/user/profile.php?id=3817
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Також було здiйснено вибiрковий зрiз рiвнiв успiшностi дорослих 

учнiв, що пiдтвердив перевагу достатнього та високого рiвнiв (рис. 3.13-

3.14). 

 

Рис. 3.13. Вибiрковий зрiз рiвнiв успiшностi дорослих учнiв з 

астрономiї 

 

Рис. 3.14. Вибiрковий зрiз рiвнiв успiшностi  дорослих учнiв з 

математики 
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Вибiрковий монiторинг показав, що якiсть навчальних досягнень 

дорослих учнiв, задiяних у дослiдно-експериментальнiй роботi, вища, 

порiвняно з iншими дорослими учнями (таблиця 3.7). 

Таблиця 3.7 

Вибiрковий монiторинг якостi навчальних досягнень  

дорослих учнiв, задiяних у дослiдно-експериментальнiй роботi 

Предмет 
 

Якiсть навчальних 

досягнень дорослих 

учнiв 

Якiсть навчальних 

досягнень дорослих 

учнiв, задiяних у 

дослiдно-

експериментальнiй 

роботi 

Математика 35 % 48 % 

Художня культура 42 % 50 % 

Українська мова 38 % 44 % 

Українська лiтература 45 % 52 % 

 

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Якiсть навчальних досягнень дорослих учнiв, задiяних у 

дослiдно-експериментальнiй роботi 
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Під час експериментальної роботи нами також було здійснено 

наступне: 

 органiзовано навчання управлiнського складу вечiрніх шкіл на 

спецiалiзованих курсах Microsoft, Intel та Cisco; 

 розроблено технологiчну карту аналiзу уроку з використанням IКТ 

(додаток Н.1); 

 дiйснено навчання вчителiв з опанування навичками інформаційно-

комунікаційної компетентностi за темами: 

- ведення електронної документацiї (планування урокiв та 

створення документiв у програмах Microsoft Word, Excel, 

автоматизованих робочих мiсцях); 

- ведення електронних баз облiку учнiв (АС Школа, Microsoft 

Excel, Access); 

- створення презентацiй та фрагментiв урокiв для вiддаленого 

навчання у програмi Microsoft Power Point; 

- ведення електронного журналу засобами Microsoft Excel 

(додаток Н.2); 

- умiння пошуку iнформацiї у мережi Iнтернет; 

- робота з поштовими клiєнтами та on-line сервiсами; 

- ведення власного блогу; 

- використання тестуючих of-line та on-line систем; 

- створення веб-сайтiв за допомогою вiзуальних редакторiв та за 

допомогою спецiальних on-line сервiсiв; 

 проведено вебiнари; 

 створено дистанцiйні курси (додаток Н.3); 

 органiзовано та проведено on-line уроки: 

- з англiйської мови. Тема: «Вiдвiдування музеїв та галерей в 

Українi»; 

- з української лiтератури. Тема: «Борис Грiнченко. Життя i 
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творчiсть письменника. Багатограннiсть дiяльностi. 

Утвердження прагнення людини до любовi, добра в оповiданнi 

«Каторжна». Психологiзм твору»; 

- з хiмiї. Тема: «Амфотернi властивостi алюмiнiй оксиду i 

алюмiнiй гiдроксиду»; 

- з iнформатики. Тема: «Створення презентацiй за допомогою 

Майстра автовмiсту та шаблонiв оформлення»; 

- з художньої культури. Тема: «Палацово-парковi комплекси 

України. Ландшафтнi парки»; 

 розроблено алгоритм роботи тих, хто навчається у середовищi 

дистанцiйного навчання MOODLE, розмiщеного за адресою: 

http://moodle.virtualschool.org.ua (додаток Н.4); 

 розроблено та упроваджено на «хмарному» сервiсi вечiрньої школи 

вiртуальну учительську. 

Упровадження змісту методів, форм дистанцiйного навчання у 

вечiрнiх школах здійснювалось шляхом організації та проведення заходів:   

1. Наочно-практичне консультування з питань користування 

платформою Moodle. 

2. Постiйно дiючi семiнари з пiдготовки вчителiв-предметникiв до 

розробки навчально-методичних матерiалiв у середовищi дистанцiйного 

навчання. 

3. Педагогiчна рада з елементами on-line конференцiї 

«Актуальнiсть електронного навчання в сучаснiй вечiрнiй школi». 

4. Семiнар для директорiв загальноосвiтнiх шкiл «Органiзацiя 

дистанцiйного навчання в освiтньому процесi». 

5. Семiнар для вчителiв української мови та лiтератури «Елементи 

дистанцiйного навчання на уроках української лiтератури у старшiй 

школi». 
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6. Семiнар-практикум для методистiв Управлiння освiти 

Деснянської районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї 

«Упровадження елементiв дистанцiйного навчання в умовах вечiрньої 

школи». 

 Це сприяло: виробленню самостiйностi, вiдповiдальностi, умiнню 

опрацьовувати iнформацiю, спiлкуватися у мережi Iнтернет, користуватися 

соцiальними сервiсами; професiйному зростанню вчителiв, розвитку їх 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi в умовах неформальної 

освiти. 

У ході формувального експерименту вчителі вечірніх шкіл 

залучалися до організації та участі у:  

 педагогічних радах:  

- «Педагогiчна рада з елементами on-line конференцiї «Актуальнiсть 

електронного навчання в сучаснiй вечiрнiй школi»; 

- «Використання соцiальних мереж у навчально-виховному процесi: 

за i проти»; 

 постiйно діючих семiнарах: 

- з пiдготовки вчителiв-предметникiв до розробки навчально-

методичних матерiалiв у середовищi дистанцiйного навчання 

Moodle;  

- з пiдготовки вчителiв-предметникiв до роботи у «хмарному» 

середовищi; 

 науково-практичних семiнарах: 

- «Органiзацiя та проведення телеконференцiй за допомогою 

програмного пакету SMART Bridgit»; 

- науково-практичний семiнар з елементами конференц-зв’язку 

«Теоретичнi та практичнi аспекти особистiсного i професiйного 

розвитку педагогiчного та науково-педагогiчного персоналу: 

сучаснi технологiї»; 
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- «Теоретичнi та практичнi аспекти неформальної освiти керiвникiв 

шкiл: цивiльний захист, безпека життєдiяльностi, охорона працi»; 

 круглого столу: 

- «Формування адаптивного освiтнього простору як шлях 

гуманiзацiї  навчально-виховного процесу». 

Результатом апробації моделі й упровадження методики розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл в 

умовах неформальної освіти стало підвищення ефективності навчально-

виховного процесу та покращення якості знань учнiв, підвищення 

зацікавленості до професiйної діяльності; розширення можливостей 

традицiйного навчання; пiдвищення ефективносі самоосвiти, рiвня 

мотивацiї до навчання та роботи; орієнтація вчителя на подальший розвиток 

та саморозвиток інформаційно-комунікаційної компетентності. 

Запропоновані та використані у ході дослідження форми та методи 

роботи вчителя вечірньої школи з використання інформаційно-

комунікаційних технологій було впроваджено у дiяльність Центру освiти 

дорослих – Народної школи, створеного на базi вечiрньої (змiнної) школи 

III ступеня № 18 Деснянського району мiста Києва. 

Мета Центру освiти дорослих – неформальне навчання рiзних 

категорiй дорослого населення, зокрема вчителiв вечiрнiх шкiл. Над iдеєю 

створення центрiв освiти дорослих по всiй Українi плiдно працює Iнститут 

педагогiчної освiти i освiти дорослих Нацiональної академiї педагогiчних 

наук України на чолi з доктором педагогiчних наук, професором 

Л. Лук’яновою. Координує зазначений напрям дiяльностi завiдувач вiддiлу 

андрагогiки, доктор педагогiчних наук, професор О. Анiщенко. Так за 

iнiцiативи О. Анiщенко та доктора педагогiчних наук, доцента С. Прийми 

було створено Науково-методичний центр освiти дорослих на базi 

Мелiтопольського державного педагогiчного унiверситету iменi Богдана 

Хмельницького. Iдея створення центрiв освiти дорослих отримала своє 
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продовження пiд час створення Центру освiти дорослих – Народної школи 

на базi вечiрньої (змiнної) школи III ступеня № 18 Деснянського району 

мiста Києва, за активного сприяння вiддiлу андрагогiки Iнституту 

педагогiчної освiти i освiти дорослих Нацiональної академiї педагогiчних 

наук України.  

Для реалiзацiї завдань дiяльностi центру освiти дорослих було 

впроваджено практикум «Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл». Упровадження зазначеного 

практикуму дозволило удосконалити функцiонування Центру, шляхом 

ефективного використання засобів ІКТ, задоволення особистiсних потреб 

дорослих учнів (додаток П).  

 

3.3. Аналіз результатів формувальної дослідно- 

експериментальної роботи 

 

Після проведення формувального експерименту за допомогою 

методик і педагогічного інструментарію, застосованого  на початку 

формувального експерименту, було проведено контрольний зріз із метою 

виявлення динаміки зростання інформаційно-комунікаційної 

компетентності вчителів вечірніх шкіл та визначенні ефективності 

спроектованої моделі і запропонованої методики  розвитку досліджуваної 

компетентності.  

Результати експерименту свідчать про значні зміни у рівнях розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл у 

контрольних та експериментальних групах.  

Зміни, які відбулися у рівнях розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності за мотивацiйним критерієм представлено в таблиці 3.8  
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Рівні розвитку інформаційно-комунікаційної компонентності 

вчителів за мотивацiйним критерієм після проведення формувального 

експерименту 

Таблиця 3.8 

Рiвнi 

Адаптивний Конструктивний Дослiдницький Експертний 

Контрольна група (59 осiб, 100 %) 

К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

8 14 25 42 19 32 7 12 

Експериментальна група (64 особи, 100 %) 

4 6 25 39 25 39 10 16 

Всього 

12 20 50 81 44 71 17 28 

 

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16. Рівні розвитку інформаційно-комунікаційної компонентності 

вчителів за мотивацiйним критерієм після проведення формувального 

експерименту 
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Таким чином, в експериментальнiй групi збiльшився результат за 

експертним рiвнем, зменшився – за адаптивним рiвнем, достатньо високi 

результати за конструктивним i дослiдницьким рiвнями. У контрольнiй 

групi показники за всiма критерiями нижчi, нiж в експериментальнiй групi.  

Це пiдтверджують данi, отриманi за допомогою методiв вторинної 

статистичної обробки. Оскiльки перед нами стояло завдання порiвняти данi  

на початку і після проведення формувального експерименту, ми 

скористалися статистикою пiд назвою “хi-квадрат критерiй” (х2-критерiй). 

Обрахунки здiйснювалися за формулою: 
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де Vk – частоти результатiв спостережень після проведення формувального 

експерименту; 

      Pk  – частоти результатiв спостережень  на початку формувального 

експерименту; 

     m – загальна кiлькiсть груп, на якi розподiлились результати 

спостережень.  

Вирахуємо х2-критерiй за мотивацiйним критерiєм в експериментальнiй 

групi.  

Vk  становить 6%, 39%, 39%, 16%; вiдповiдно Pk  – 25%, 42%, 25%, 8%; 

Тодi  2,31882,015
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Vk  за мотивацiйним критерiєм у контрольнiй групi становить 14%, 

42%, 32%, 13%; вiдповiдно Pk  – 14%, 46%, 30%, 10%. 

Тодi  4,19,01,04,00
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Отримане нами значення х2-критерiю в експериментальнiй групi 

бiльше вiдповiдного табличного значення m-1=2 ступенiв свободи, що 

складає 13,82 при ймовiрностi допустимої похибки меншої, чим 0,001. Це 

свiдчить про покращення результатiв в експериментальнiй групi. Отримане 
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значення х2-критерiю в контрольнiй групi менше, нiж значення 13,82, що 

свiдчить про те, що не вiдбулося значних покращень. 

У таблицi 3.9 подано результати щодо рiвнiв розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів вечірніх шкіл за когнiтивним 

критерiєм  після проведення формувального експерименту. 

 

Таблиця 3.9 

Рівні розвитку інформаційно-комунікаційної компонентності 

вчителів за когнітивним критерієм після проведення формувального 

експерименту 

Рiвнi 

Адаптивний Конструктивний Дослiдницький Експертний 

Контрольна група (59 осiб, 100 %) 

К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

20 34 30 51 6 10 3 5 

Експериментальна група (64 особи, 100 %) 

12 18 35 55 10 16 7 11 

Всього 

32 52 65 106 16 26 10 16 

 

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17  Рівні розвитку інформаційно-комунікаційної компонентності 

вчителів за когнітивним критерієм після проведення формувального 

експерименту 

 

Результати тестування свiдчать, що в експериментальнiй групi 

значно збiльшився результат за конструктивним i дослiдницьким рiвнями, i 

вiдповiдно значно зменшився за адаптивним рiвнем. Результат у 

контрольнiй групi змiнився буквально на 2-3 %. 

х2-критерiй за когнiтивним критерiєм у експериментальнiй групi (див. 

формулу 1): 

Vk становить 18%, 55%, 16%, 11%; вiдповiдно Pk  – 52%, 39%, 6%, 3%. 
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Vk  за когнiтивним критерiєм у контрольнiй групi становить 34%, 51%, 

10%, 5%; вiдповiдно Pk  – 39%, 48%, 8%, 5%. 

Тодi  3,105,02,06,0
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У таблицi 3.10 представлено дані про рівні розвитку інформаційно-

комунікаційної компонентності вчителів за діяльнісним критерієм в 
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експериментальній і контрольній групах після проведення формувального 

експерименту. 

Таблиця 3.10 

Рівні розвитку інформаційно-комунікаційної компонентності 

вчителів за діяльнісним критерієм після проведення формувального 

експерименту 

Рiвнi 

Адаптивний Конструктивний Дослiдницький Експертний 

Контрольна група (59 осiб, 100 %) 

К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

18 31 33 56 6 10 2 3 

Експериментальна група (64 особи, 100 %) 

11 17 35 55 15 23 3 5 

Всього 

29 48 68 111 21 33 5 8 

 

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.20. Рівні розвитку інформаційно-комунікаційної компонентності 

вчителів за діяльнісним критерієм після проведення формувального 

експерименту 
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Отже, в експериментальнiй групi експертний рiвень зрiс на 

незначний вiдсоток, значно зрiс дослiдницький рiвень, високий результат 

залишився за конструктивним рiвнем, значно зменшився результат за 

адаптивним рiвнем. Результат у контрольнiй групi залишився майже без 

змiн.  

х2-критерiй за дiяльнiсним критерiєм у експериментальнiй групi (див. 

формулу 1): 

Vk становить 17%, 55%, 23%, 5%; вiдповiдно Pk  – 48%, 44%, 5%, 3%. 

Тодi  3,893,165320
3

)35(

5

)523(

44

)4455(

48

)4817( 2222
2 











  

Vk  за когнiтивним критерiєм у контрольнiй групi становить 31%, 56%, 

10%, 3%; вiдповiдно Pk  – 39%, 51%, 7%,3%. 

Тодi  4,303,15,06,1
3

)33(

7

)710(

51

)5156(

39

)3931( 2222
2 











  

У таблицi 3.11 подано результати щодо рiвнiв розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів за рефлексiйним 

критерієм в експериментальній і контрольній групах після проведення 

формувального експерименту. 

 

Таблиця 3.11 

Рiвнi розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів за рефлексiйним критерієм після проведення формувального 

експерименту 

Рiвнi 

Адаптивний Конструктивний Дослiдницький Експертний 

Контрольна група (59 осiб, 100 %) 

К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% К-ть 

учителiв 

% 

20 33 31 53 4 7 4 7 
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Експериментальна група (64 особи, 100 %) 

9 14 28 44 20 31 7 11 

Всього 

29 47 59 97 24 38 11 18 

 

Графiчно це можна зобразити таким чином (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Рiвнi  розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів за рефлексiйним критерієм після проведення формувального 

експерименту 

 

Результати свiдчать, що в експериментальнiй групi значно 

збiльшився результат за дослiдницьким критерiєм, вiдповiдно значно 

зменшився за адаптивним критерiєм. У контрольнiй групi вiдсоток змiн – 

незначний.  

х2-критерiй за рефлексiйним критерiєм у експериментальнiй групi 

(див. формулу 1): 
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Vk становить 14%, 44%, 31%, 11%; вiдповiдно Pk  – 44%, 46%, 5%, 5%. 

Тодi  9,16371359,021
5

)511(

5

)531(

46

)4644(

44

)4414( 2222
2 











  

Vk  за когнiтивним критерiєм у контрольнiй групi становить 33%, 53%, 

7%, 7%; вiдповiдно Pk  – 39%, 49%, 7%, 5%. 

Тодi  0,28,003,09,0
5

)57(

7

)77(

49

)4953(

39

)3933( 2222
2 











  

Порiвняльнi результати на початку і після проведення 

формувального експерименту за мотивацiйним критерiєм (у %) наведено у 

таблицi 3.12.  

Таблиця 3.12 

Порiвняльнi результати на початку і після проведення формувального 

експерименту за мотивацiйним критерiєм (у %)  

 

Група 

Адаптивний 

рiвень 

Конструктивний 

рiвень 

Дослiдницький 

рiвень 

Експертний 

рiвень 

I етап II етап I етап II етап I етап II етап I етап II етап 

Контрольна 14 14 46 42 30 32 10 12 

Експериментальна 25 6 42 39 25 39 8 16 

 

 

Графiчно це можна зобразити так (рис. 3.20) 
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Рис. 3.20. Порiвняльнi результати на початку і після проведення 

формувального експерименту за мотивацiйним критерiєм (у %) 

 

Порiвняльнi результати на початку і після проведення 

формувального експерименту за когнiтивним критерiєм (у %) наведено у 

таблицi 3.13. 

Таблиця 3.13 

Порiвняльнi результати на початку і після проведення формувального 

експерименту за когнiтивним критерiєм (у %)  

 

 

Група 

Адаптивний 

рiвень 

Конструктивний 

рiвень 

Дослiдницький 

рiвень 

Експертний 

рiвень 

I етап II етап I етап II етап I етап II етап I етап II етап 

Контрольна 39 34 48 51 8 10 5 5 

Експериментальна 52 18 39 55 6 16 3 11 

 

 

Графiчно це можна зобразити так (рис. 3.21) 
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Рис. 3.21. Порiвняльнi результати на початку і після проведення 

формувального експерименту за когнiтивним критерiєм (у %) 

 

Порiвняльнi результати на початку і після проведення 

формувального експерименту за діяльнісним критерiєм (у %) наведено у 

таблицi 3.14.  

 

Таблиця 3.14 

Порiвняльнi результати I i II етапiв формувального експерименту  

за дiяльнiсним критерiєм (у %) 

 

Група 

Адаптивний 

рiвень 

Конструктивний 

рiвень 

Дослiдницький 

рiвень 

Експертний 

рiвень 

I етап II етап I етап II етап I етап II етап I етап II етап 

Контрольна 39 31 51 56 7 10 3 3 

Експериментальна 48 17 44 55 5 23 3 5 

 

 

Графiчно це можна зобразити так (рис. 3.22). 
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Рис. 3.22. Порiвняльнi результати на початку і після проведення етапiв 

формувального експерименту за дiяльнiсним критерiєм (у %) 

 

Порiвняльнi результати на початку і після проведення 

формувального експерименту за рефлексійним критерiєм (у %) наведено у 

таблицi 3.15.  

Таблиця 3.15. 

 

Група 

Адаптивний 

рiвень 

Конструктивний 

рiвень 

Дослiдницький 

рiвень 

Експертний 

рiвень 

I етап II етап I етап II етап I етап II етап I етап II етап 

Контрольна 39 33 49 53 7 7 5 7 

Експериментальна 44 14 46 44 5 31 5 11 

 

Графiчно це можна зобразити так (рис. 3.23). 
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Рис. 3.23. Порiвняльнi результати на початку і після   

формувального експерименту за рефлексiйним критерiєм (у %) 

 

Узагальнену iнформацiю щодо динамiки розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти на початку і після проведення формувального 

експерименту представлено на рис. 3.24. 
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Рис. 3.24. Динамiка розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освіти на початку і після 

проведення формувального експерименту (у %) 

 

Отже, проведене дослiдження свiдчить, що вчителi вечiрнiх шкiл в 

експериментальнiй групi досягли вищих результатiв на конструктивному, 
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дослiдницькому та експертному рiвнях, тодi як у вчителiв контрольної 

групи переважають адаптивний та конструктивний рiвнi.  

Перевiрка результатiв проведеної дослiдно-експериментальної 

роботи здiйснювалася на основi порiвняльного аналiзу кiлькiсних та якiсних 

змiн показникiв ЕГ та КГ на початку формувального експерименту i пiсля 

його завершення. Усi компоненти iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi були нами прийняти рiвновагомими, що дало пiдстави для 

визначення її узагальненої оцiнки як середнього значення розвиненостi 

мотивацiйного, iнформацiйно-знаннєвого, дiяльнiсного, рефлексійно-

результативного компонентiв на адаптивному, конструктивному, 

дослiдницькому та експертному рiвнях.  

Отриманi результати засвiдчили, що в ЕГ пiсля проведення 

формувального експерименту прослiдковувалося зростання експертного (з 

4,75 % до 10,75 %), дослiдницького (з 10,25 % до 27,25 %) та 

конструктивного (з 42,75 % до 48,25 %) рiвнiв. Зменшилася частка 

викладачiв iз адаптивним (з 42,25 % до 13,75 %) рiвнем (рис.3.25). Водночас 

у вчителiв КГ статистично значущих змiн у рiвнях розвиненостi 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi не вiдбулося: експертний 

рiвень (було 5,75 % – стало 6,75 %), дослiдницький – (було 13 % – стало 

14,75 %), конструктивний – (було 48,5 % – стало 50,5 %) та адаптивний – 

(було 32,75 % – стало 28 %). 
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Рис. 3.25. Динамiка рiвнiв розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти на 

початку формувального етапу експерименту та пiсля його завершення. 

  

Пiсля проведеного формувального експерименту, для з’ясування 

факту постiйного розвитку IК-компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти, нами було проведено анкетування, в якому 

взяли участь усi вчителi контрольної та експериментальної груп. 

Анкетування потребувало вiд респондентiв прямої вiдповiдi на запитання 

«так» або «нi» (додаток С). 

За результатами анкетування було встановлено, що факт постiйного 

розвитку IК-компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл встановлено для 100 % 

учасникiв педагогiчного експерименту. Отже, застосована методика 

педагогiчного експерименту має позитивне значення. 

 

Висновки до  роздiлу 3 

 

Упродовж 2016-2019 рр. здiйснювався формувальний експеримент,  

на початку якого було сформовано контрольну (КГ – 59 осiб) i 

експериментальну (ЕК – 64 особи) групи та виявлено рiвнi розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл. 
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Переважання дослiдницького i експертного рiвнiв розвиненостi означеної 

компетентностi пiдтвердило доцiльнiсть проектування змiсту й 

впровадження нових форм, методiв розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти. 

На другому етапi формувального експерименту було реалiзовано 

методику, яка передбачала поетапнiсть розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв впродовж трьох етапiв (базового, 

технологiчного, професiйного).  

Перший – базовий – етап спрямовувався на формування позитивного 

ставлення до розвитку власної iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi, активiзацiю потреби вчителiв до оволодiння знаннями i 

вмiннями з IКТ та застосування їх у професiйної дiяльностi. Iз цiєю метою 

вчителi навчалися на короткострокових курсах, курсах користувачiв 

поглибленого рiвня, спецiальних тематичних спецкурсах для вчителiв-

предметникiв з оволодiння базовими навичками користувача. Результатом 

стало розумiння ними значення iнформацiйних технологiй у професiйнiй 

дiяльностi, набуття базових навичок щодо їх використання. 

На другому – технологiчному – етапi  у процесi впровадження 

практикуму «Розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл» вiдбувалося застосування набутих знань для 

оволодiння навичками використання апаратних засобiв ПК i 

мультимедiйного обладнання, опанування можливостями сервiсiв мережi 

Iнтернет, формування навичок роботи з дистанцiйними та хмарними 

технологiями, а також програмним забезпеченням навчального 

призначення. Вчителi долучалися до участi в групових освiтнiх iнiцiативах 

(Майкрософт, Iнтел), створення електронних урокiв, наповнення е-

портфолiо, використання IКТ для спiльної роботи з учнями, їхнiми 

батьками та колегами. Використовувалися методи: пояснення, метод 

активного навчання, проектний, дослiдницький. 
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На третьому – професiйному – етапi вiдбувався вибiр учителями 

iндивiдуальної професiйної траєкторiї щодо розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi (використання спецiальних програм для 

методичного супроводу освiтньої дiяльностi; органiзацiя i проведення on-

line урокiв; створення вiртуальної учительської; розроблення 

мiжпредметних навчальних проектiв з використанням IКТ; створення 

персонального веб-сайту, блогу; використання вiртуальної комунiкацiї для 

електронної взаємодiї та спiвпрацi тощо). З цiєю метою було впроваджено 

методичнi рекомендацiї: «Алгоритм дiй роботи тих, хто навчається»; 

«Алгоритм змiстового наповнення вiртуальної учительської»; «Сценарiї 

дистанцiйних урокiв»; застосовано iнтерактивнi форми навчання (науково-

практичнi конференцiї, семiнари, педагогiчнi читання, тренiнги, онлайн-

конференцiї з питань використання iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй в освiтньому процесi).  

Перевiрка результатiв проведеної дослiдно-експериментальної роботи 

здiйснювалася на основi порiвняльного аналiзу кiлькiсних та якiсних змiн 

показникiв ЕГ та КГ на початку формувального експерименту i пiсля його 

завершення.  

Узагальнення результатів формувального експерименту засвідчило 

про зростання в ЕГ експертного (з 4,75 % до 10,75 %), дослiдницького (з 

10,25 % до 27,25 %), конструктивного (з 42,75 % до 48,25 %) рівнів та 

зменшення  адаптивного рівня (з 42,25 % до 13,75 %) . В  КГ статистично 

значущих змiн у рiвнях розвиненостi iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi не вiдбулося: експертний рiвень (було 5,75 % – стало 

6,75 %), дослiдницький – (було 13 % – стало 14,75 %), конструктивний – 

(було 48,5 % – стало 50,5 %) та   адаптивний – (було 32,75 % – стало 28 %). 

Достовiрнiсть результатiв розвиненостi кожного компоненту було 

доведено за допомогою χ2-критерiю Пiрсона, що засвiдчило невипадковiсть 

даних i пiдтвердило доцiльнiсть спроектованої моделi розвитку 
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iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти. Отже, завдання дослiдження розв’язано, мету 

наукового пошуку досягнуто, гiпотезу пiдтверджено.  
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ЗАГАЛЬНI ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослiдження є пiдґрунтям для таких висновкiв:  

1. Вивчення стану розробленостi проблеми в педагогiчнiй теорiї та 

освiтнiй практицi засвiдчило актуальнiсть i значущiсть розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл у 

сучасних умовах. Здiйснений теоретичний аналiз базових понять 

дослiдження дозволив обґрунтувати авторське визначення поняття 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл як 

мобiльної здатностi ефективно застосовувати iнформацiйнi процеси для 

здiйснення професiйної дiяльностi, що передбачає певний рiвень володiння 

iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями. Аналiз стану органiзацiї 

навчання з розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл засвiдчив про недостатнiй її рiвень, неврахування освiтнiх 

потреб вчителiв вечiрнiх шкiл щодо набуття умiнь i навичок з використання 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в професiйнiй дiяльностi. 

Необхiднiсть вирiшення цього питання дозволило зробити висновок, щодо 

використання можливостей неформальної освiти у розвитку  дослiджуваної 

компетентностi.  

2. На основi аналiзу наукових джерел розкрито сутнiсть 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл, яка 

полягає в умiннi орiєнтуватися в iнформацiйному просторi, отримувати 

необхiдну iнформацiю, оперувати нею з урахуванням навчальних та 

професiйних потреб i вимог.  Виокремлено структурнi компоненти 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл: 

мотивацiйний (усвiдомлення вчителями вечiрнiх шкiл важливостi 

використання IКТ у професiйнiй дiяльностi;  сформованiсть мотивiв 

професiйного самовдосконалення i саморозвитку), iнформацiйно-знаннєвий 

(сукупнiсть спецiальних знань про сутнiсть iнформацiйно-комунiкацiйних 
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технологiй, можливiсть їх використання у фаховiй дiяльностi); дiяльнiсний 

(комплекс умiнь та навичок з IКТ, необхiдних учителю вечiрньої школи для 

забезпечення органiзацiї освiтнього процесу, створення електронної 

навчальної продукцiю); рефлексiйно-результативний (здатнiсть до 

самоаналiзу вчителем вечiрньої школи власної дiяльностi). 

3. Виокремлено й схарактеризовано критерiї та показники розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл, а 

саме: мотивацiйний (показники: наявнiсть мотивiв, мети, потреби до 

професiйного розвитку та саморозвитку); когнiтивний  (показники: повнота, 

мiцнiсть, глибина, системнiсть загальних i спецiальних знань з IКТ); 

дiяльнiсний (показники: здатнiсть застосовувати вмiння i навички з IКТ у 

професiйнiй дiяльностi); рефлексiйний (показники: самосвiдомiсть, 

самоконтроль, самооцiнка, усвiдомлення результатiв своєї дiяльностi, 

самореалiзацiя у професiйнiй дiяльностi й удосконалення її якостi). 

На основi визначених критерiїв, показникiв з урахуванням їх 

змiстового наповнення охарактеризовано рiвнi розвитку компонентiв 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл: 

адаптивний, конструктивний, дослiдницький, експертний.  

4. Теоретично обґрунтовано модель розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах 

неформальної освiти, яка мiстить взаємопов’язанi блоки: методологiчно-

цiльовий (мета, завдання, пiдходи, принципи, компоненти iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi); змiстово-органiзацiйний (методика (змiст, 

форми, методи, засоби навчання та етапи її реалiзацiї); оцiнювально-

результативний (критерiї та рiвнi розвитку дослiджуваної компетентностi, 

результат). 

Експериментальна перевiрка розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти 

засвiдчила позитивну динамiку зростання рiвнiв розвитку дослiджуваної 
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якостi в учасникiв ЕГ за усiма показниками, тодi як рiвнi розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi учасникiв КГ не зазнали 

суттєвих змiн. За допомогою χ2 – критерiю Пiрсона доведено, що виявленi 

позитивнi змiни є статистично значущими. 

5. Розроблено авторськi навчально-методичнi матерiали з розвитку 

iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл в 

умовах неформальної освiти: практикум «Розвиток iнформацiйно-

комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл» (програма, 

тематичний план вiдповiдно до навчальних модулiв програми з 

очiкуваними результатами навчання, завдання для самостiйної роботи, 

питання для самоконтролю, залiкова робота (тестовi завдання), список 

iндивiдуальних творчих завдань (проєктiв) та список рекомендованої 

лiтератури) та спецiалiзоване програмне забезпечення для його вивчення, 

методичнi рекомендацiї: «Алгоритм дiй роботи тих, хто навчається»; 

«Алгоритм змiстового наповнення вiртуальної учительської»; «Сценарiї 

дистанцiйних урокiв». Доведено, що авторськi навчально-методичнi 

матерiали сприяють розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi 

вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної освiти.  

Здiйснене дослiдження не вичерпує усiх аспектiв дослiдницького 

пошуку. Подальшого дослiдження потребують питання: вивчення 

особливостей розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв 

пiд час пiдвищення квалiфiкацiї в iнститутах пiслядипломної педагогiчної 

освiти; вивчення зарубiжного досвiду щодо використання iнтерактивних 

технологiй навчання педагогiчних працiвникiв в умовах формальної й 

неформальної освiти.   
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

Базовi поняття дослiдження 

Професiйна освiта: 

словник 

(за ред. С. Гончаренка) 

«Освiта дорослих: 

енциклопедичний 

словник»  

(за ред. В. Кременя, 

Ю. Ковбасюка) 

«Український 

педагогiчний словник»  

(за ред. С. Гончаренка) 

Вечiрня (змiнна) школа 

Вечiрня (змiнна) 

загальноосвiтня школа – 

освiтнiй заклад, який 

реалiзує в освiтньому 

процесi програми 

основної загальної i 

середньої (повної) 

загальної освiти, а також з 

урахуванням 

можливостей i 

особливостей професiйнi 

програми початкової i 

додаткової освiти у 

формах очної, заочної, 

сiмейної освiти, 

самоосвiти, екстернату. 

Органiзується як 

самостiйний заклад; 

включає навчання на II i 

III ступенях освiти або на 

III ступенi. За наявностi 

контингенту з нижчим 

освiтнiм рiвнем у школi 

може бути органiзовано 

навчання на ступенi 

початкової загальної 

освiти. Приймаються всi 

бажаючi, незалежно вiд 

вiку i рiвня одержаної 

ранiше освiти. 
 

Вечiрня (змiнна) школа – 

загальноосвiтнiй 

навчальний заклад II-III 

ступенiв, що забезпечує 

реалiзацiю права 

громадян, якi не мають 

можливостi навчатися у 

школах з денною формою 

навчання, на загальну 

середню освiту з вiдривом 

або без вiдриву вiд 

виробництва. Вечiрня 

школа активно вирiшує 

проблеми соцiального 

захисту учнiвської молодi, 

її адаптацiї у 

навколишньому соцiумi, 

створює умови для 

розвитку з одночасною 

корекцiєю поведiнки, 

вирiшує проблеми 

фiзичного i психiчного 

оздоровлення. 

Специфiкою вечiрньої 

школи є контингент учнiв, 

рiзний за рiвнем 

дидактичного й 

соцiального досвiду, 

соцiальним i вiковим 

складом; розвитком 

пiзнавальних здiбностей, 

мотивацiї навчальної 

Вечiрня (змiнна) 

загальноосвiтня школа – 

освiтнiй заклад, який 

реалiзує в освiтньому 

процесi програми 

основної загальної i 

середньої (повної) 

загальної освiти, а також з 

урахуванням 

можливостей i 

особливостей професiйнi 

програми початкової i 

додаткової освiти у 

формах очної, заочної, 

сiмейної освiти, 

самоосвiти, екстернату. 

Органiзується як 

самостiйний заклад, який 

включає навчання на II i 

III ступенях освiти або на 

III ступенi. При наявностi 

контингенту з нижчим 

освiтнiм рiвнем у школi 

може органiзовуватися 

навчання на ступенi 

початкової загальної 

освiти. Приймаються всi 

бажаючi, незалежно вiд 

вiку й рiвня одержаної 

ранiше освiти. 
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дiяльностi; вiком, 

пiзнавальними 

iнтересами, 

психологiчними 

особливостями. 

Л. Лук’янова. 

Учитель 

Учитель – у широкому 

суспiльному значеннi – 

мислитель, громадський 

дiяч, який формує 

погляди i переконання 

людей, допомагає їм 

знайти свiй шлях у життi. 

Учителем часто 

називають людинку, чия 

мудрiсть i життєвий 

досвiд залишають у 

глибокий слiд у розвитку 

окремої особистостi i її 

долi. В педагогiчному 

значеннi Учитель – це 

спецiалiст, який 

проводить навчальну i 

виховну роботу з учнями 

у загальноосвiтнiх школах 

рiзних типiв. 

Учитель – людина, яка 

навчає iнших людей 

(своїх учнiв), передає їм 

певнi знання про життя. У 

вузькому розумiннi – 

спецiалiст, який 

проводить навчальну та 

виховну роботу з учнями 

в загальноосвiтнiх школах 

рiзних типiв. Нинi одна з 

найпоширенiших 

суспiльних професiй, що 

виникла внаслiдок 

необхiдностi виховання i 

навчання наступних 

поколiнь (ширше – учнiв) 

для бiльш успiшного i 

швидкого їх входження у 

суспiльне життя. Як 

синонiми або близькi за 

змiстом часто вживають 

поняття педагог, 

викладач, лiдер, 

наставник, майстер, хоча 

вказанi поняття мають 

власнi визначення.  

С. Володарець 

Вчитель – 

спецiалiст з необхiдною 

фаховою i психологiчною 

педагогiчною 

пiдготовкою, який 

здiйснює навчальну i 

виховну роботу з учнями 

загальноосвiтнiх, шкiл 

рiзних типiв. З 1993 в 

системi освiти дiє 

«Типове положення про 

пiдвищення квалiфiкацiї», 

яке проводиться на основi 

комплексної оцiнки рiвня 

квалiфiкацiї, професiйної 

дiяльностi й загальної 

культури педагогiчних 

працiвникiв. 

Освiта дорослих 

Освiта дорослих – 

система державних i 

громадських заходiв щодо 

поширення знань серед 

дорослого населення. До 

цих заходiв належить: 

створення особливих 

шкiл для дорослих, 

Освiта дорослих (англ. 

adult education) – освiта, 

спецiально призначена 

для осiб, якi вважаються 

дорослими, та має на метi 

вдосконалення їх освiтнiх 

i професiйних 

квалiфiкацiй, подальшого 

Освiта дорослих – напрям 

в освiтi, який забезпечує 

задоволення освiтнiх 

потреб осiб, зайнятих 

самостiйною 

професiйною дiяльнiстю. 

З врахуванням iнтересiв i 

вiкових особливостей 
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органiзацiя професiйної 

пiдготовки, 

перепiдготовки та 

пiдвищення квалiфiкацiї 

рiзних категорiй 

населення. 

розвитку здатностей, 

покращення, вiдновлення 

або оновлення знань, 

умiнь, iнших 

компетснтностей для 

завершення рiвня 

формальної освiти, 

зокрема в новiй галузi. До 

цього типу також 

вiдносять освiту, яку 

називають «продовженою 

освiтою», «перiодичною 

освiтою» або «освiтою 

другого шансу». 

В. Луговий. 
 

дорослих створюється i 

система спецiалiзованих 

установ загальної i 

професiйної освiти, 

культурно-освiтнiх, 

дозвiльних тощо. 

Необхiднiсть освiти 

дорослих обумовлена 

динамiкою соцiального i 

науково-технiчного 

прогресу, змiнами в змiстi 

i характерi працi i 

громадської дiяльностi 

людей, збiльшенням 

вiльного часу i, таким 

чином, можливостей його 

рацiонального 

використання. 

Види освiти дорослих 

 Види освiти дорослих 

(визнанi ЮНЕСКО) – 

формальна освiта 

здiйснюється в 

навчальних закладах та 

установах освiти, 

спрямована на одержання 

або змiну освiтнього рiвня 

та/або квалiфiкацiї згiдно 

з визначеними освiтньо-

професiйними 

програмами i термiнами 

навчання, заходами 

державної атестацiї, що 

пiдтверджується 

наданням вiдповiдних 

документiв державного 

зразка; неформальна 

освiта – здiйснюється в 

освiтнiх установах або 

громадських органiзацiях 

(клубах, гуртках), пiд час 

iндивiдуальних занять з 

репетитором, тренером i 
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зазвичай не 

пiдтверджується 

наданням документiв 

державного зразка; 

iнформальна освiта – 

неофiцiйна, 

самоорганiзована 

(самоосвiта), 

iндивiдуальна пiзнавальна 

дiяльнiсть (життєвий, 

соцiальний досвiд). 

Л. Лук’янова. 

Неформальна освiта 

 Неформальна освiта 

(англ. nonformal education) 

– освiта 

iнституцiалiзована, 

цiлеспрямована та 

спланована освiтнiм 

закладом зазвичай без 

надання квалiфiкацiй, 

визнаних нацiональними 

органами управлiння 

освiтою, або без 

квалiфiкацiй взагалi, i є 

додатковою до 

формальної освiти. 

В. Луговий, Ж. Таланта, 

О. Слюсаренко. 
 

 

Неформальна освiта – 

будь-яка освiтня 

дiяльнiсть, органiзована 

позаформальною освiтою. 

Вона доповнює 

формальну освiту, 

забезпечуючи те освоєння 

умiнь i навичок, якi 

необхiднi для соцiально й 

економiчно активного 

громадянина країни, щоб 

вiн змiг iнтегруватися в 

суспiльствi й на ринку 

працi. Особливiстю 

неформального навчання 

є вiдсутнiсть твердостi й 

унiфiкацiї в постановцi 

цiлей навчання. Мета 

задається самостiйно, виз-

начається iндивiдуально, 

до яких результатiв вони 

хочуть прийти i яким буде 

кiнцевий результат їх 

дiяльностi. Мета має 

динамiчний характер i 

може змiнюватися за 

бажанням вiдповiдно до 

поточних (актуальних) 

потреб. 
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Додаток Б. 

Географiя вечiрнiх шкiл мiста Києва 
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 Мiжобласна спецiальна вечiрня (змiнна) школа II-III ступенiв 

Шевченкiвського району м. Києва. 

Адреса: вулиця Олени Телiги, 5-А. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 101. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 6. 

Всього штатних одиниць:176, з них педагогiчних працiвникiв: 125. 

 Вечiрня середня загальноосвiтня школа № 20 Солом`янського 

району м. Києва. 

Адреса: вул. Металiстiв, 19. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 14. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 21. 

Всього штатних одиниць: 34, з них педагогiчних працiвникiв:20. 

 Вечiрня середня загальноосвiтня школа № 3 Солом’янського 

району м. Києва. 

Адреса: вул. Ушинського, 15. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 19. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 19. 

Всього штатних одиниць: 46, з них педагогiчних працiвникiв: 24. 

 Вечiрня середня школа № 4 II-III ступенiв Днiпровського 

району м. Києва. 

Адреса: вул. Тампере, 10. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 8. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 21. 

Всього штатних одиниць: 40, з них педагогiчних працiвникiв: 12. 

 Вечiрня (змiнна) школа № 27 – загальноосвiтнiй навчальний 

заклад II-III ступенiв Подiльського району м. Києва. 

Адреса: пров. Цимлянський, 2. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 10. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 13. 
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Всього штатних одиниць:26, з них педагогiчних працiвникiв:15. 

 Вечiрня (змiнна) спецiальна школа № 2 – загальноосвiтнiй 

навчальний заклад II-III ступенiв Подiльського району м. Києва. 

Адреса: вул. Маршала Гречка, 22-А. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 12. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 28. 

Всього штатних одиниць: 32, з них педагогiчних працiвникiв: 22. 

 Вечiрня (змiнна) середня загальноосвiтня школа № 8 

Печерського району м. Києва. 

Адреса: вул. Катерини Бiлокур, 3. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 4. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 14. 

Всього штатних одиниць: 9, з них педагогiчних працiвникiв:7. 

 Вечiрня (змiнна) школа II-III ступенiв № 1 Шевченкiвського 

району м. Києва. 

Адреса: провулок Татарський, 1. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 20. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 18. 

Всього штатних одиниць: 29, з них педагогiчних працiвникiв: 23. 

 Вечiрня (змiнна) школа II-III ступенiв № 5 Шевченкiвського 

району м. Києва. 

Адреса: проспект Перемоги, 7-А. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 13. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 26. 

Всього штатних одиниць: 30, з них педагогiчних працiвникiв: 19. 

 Вечiрня (змiнна) школа II-III ступенiв № 18 Деснянського 

району м. Києва. 

Адреса: вул. Братиславська, 14-А. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 17. 
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Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 20, 

Всього штатних одиниць: 48, з них педагогiчних працiвникiв: 25. 

 Вечiрня (змiнна) школа № 7 Святошинського району м. Києва. 

Адреса: вул. Осiння, 35. 

Число груп (класiв, вiддiлень): 10. 

Середня наповнюванiсть груп (класiв, вiддiлень): 19. 

Всього штатних одиниць: 26, з них педагогiчних працiвникiв: 14. 
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Додаток В 

Анкета визначення рiвня здiбностей до самоосвiти 

Шановний респонденте, дайте вiдповiдь на запитання, виставивши такi 

бали: 

5 – дане твердження повнiстю вiдповiдає дiйсностi;  

4 – скорiше вiдповiдає, нiж нi; 

3 – i так, i нi; 

2 – скорiше не вiдповiдає; 

1 – не вiдповiдає. 

№ 

з/п 

Змiст запитання Бали 

1.  Я прагну до самоосвiти 1    2    3    4    5 

2.  Я усвiдомлюю вплив самоосвiти 1    2    3    4    5 

3.  Я вiрю у свої можливостi 1    2    3    4    5 

4.  Я залишаю час для самоосвiти 1    2    3    4    5 

5.  Я позитивно поставлюся до свого професiйного 

зростання 

1    2    3    4    5 

6.  Я дискутую з питань самоосвiти 1    2    3    4    5 

7.  Я користуюсь IКТ для самоосвiти 1    2    3    4    5 

8.  Я прагну до вдосконалення 1    2    3    4    5 

9.  Перепони, якi виникають, стимулюють мою 

активнiсть 

1    2    3    4    5 

10.  Я рефлексую свою дiяльнiсть 1    2    3    4    5 

11.  Я аналiзую свою дiяльнiсть 1    2    3    4    5 

12.  Я маю задоволення вiд освоєння нового 1    2    3    4    5 

13.  Зростаюча вiдповiдальнiсть не лякає мене 1    2    3    4    5 

14.  Я керую своїм професiйним розвитком й 

отримую позитивнi результати 

1    2    3    4    5 

15.  Я шукаю зворотний зв’язок 1    2    3    4    5 
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За результатами анкетування визначається рiвень здiбностей до 

самоосвiти:  

Сумарна кiлькiсть балiв Рiвень здiбностей до саморозвитку 

та самоосвiти 

15 - 25 1 – дуже низький 

26 - 35 2 - низький 

36 - 40 3 – нижче середнього 

41 - 47 4 - середнiй 

48 - 54 5 – вище середнього 

55 - 65 6 – високий 

66 - 75 7 – дуже високий 
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Додаток Д 

Анкета 

«Рiвнi використання вчителями 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у самоосвiтi» 

  

Шановний респонденте, поставте вiдповiдь «так» чи «нi» по 

кожному iз запропонованих запитань. 

1. Чи маєте Ви психологiчний бар’єр у засвоєннi сучасних 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй? 

2. Чи застосовуєте Ви у своїй професiйнiй дiяльностi Iнтернет-

технологiї? 

3. Чи органiзовуєте Ви спiльну дослiдницьку роботу з учнями 

завдяки застосуванню iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй? 

4. Чи використовуєте Ви у своєму навчальному закладi IКТ-

технологiї для удосконалення системи методичної роботи? 

5. Чи використовуєте Ви iнтерактивнi навчальнi посiбники у 

самоосвiтi? 

6. Чи користуєтеся Ви вiртуальними курсами? 

7. На Ваш розгляд представлено чотири блоки комп’ютерних 

програм. Якими з них Ви оволодiли у процесi самоосвiти (потрiбне 

пiдкреслити)?  

Блоки комп’ютерних програм 

№ з/п Назва блоку комп’ютерних 

програм 

Назва комп’ютерної програми 

1. Основи роботи на ПК 
 

Основи роботи на комп’ютерi 

/Windows 7/ 

Основи роботи на комп’ютерi 

/Сканування та розпiзнавання 

тексту/ 

Основи роботи в Iнтернетi 

2. Офiснi додатки Microsoft Word 

Microsoft Excel 
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Microsoft Access 

Microsoft PowerPoint 

MicrosoftPublisher 

MicrosoftOutlook 

3. Web-дизайн Основи HTML 

GooleSites 

4. Комп’ютерна графiка Adobe Photoshop CS 

Corel Draw 

5. Програми для пiдтримки 

дистанцiйного навчання 

Moodle 

Bridgit 

 

За результатами вiдповiдей на запитання 1-6 визначається рiвень 

використання вчителями iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у 

самоосвiтi: 

Кiлькiсть ствердних вiдповiдей на 

запитання 1-6 

Рiвень використання вчителями 

iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй у самоосвiтi 

1 - 2 низький 

3 середнiй 

4 - 5 достатнiй 

6 високий 

 

За результатами вiдповiдей на запитання 7 визначається рiвень 

оволодiння вчителiв блоками комп’ютерних програм у самоосвiтi: 

Кiлькiсть комп’ютерних програм, 

якими оволодiли вчителi у 

самоосвiтi 

Рiвень оволодiння вчителiв блоками 

комп’ютерних програм у самоосвiтi  

1 - 3 низький 

4 - 7 середнiй 

8 - 11 достатнiй 

12 - 15 високий 
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Додаток Е 

 

Анкета визначення зацiкавленостi до використання IКТ у професiйнiй 

дiяльностi, готовностi до усвiдомлення значущостi IКТ в освiтi та 

прагнення до власного розвитку, а також вiдповiдальностi  

за результати професiйної дiяльностi 

Шановний респонденте, поставте вiдповiдь «так» чи «нi» по 

кожному iз запропонованих запитань. 

№ з/п Показники Так/Нi 

1. Чи знаєте Ви iсторiю розвитку iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй в освiтi? 

 

2. Чи знаєте Ви санiтарно-гiгiєнiчнi норми використання 

комп’ютерної технiки? 

 

3. Ви вмiєте органiзувати безпечне навчальне середовище 

для учасникiв навчально-виховного процесу? 

 

4. Ви вмiєте розробляти уроки за допомогою засобiв IКТ?  

5. Чи демонструєте свої вмiння з IКТ?  

6. Ви залучаєте учнiв до виконання завдань за допомогою 

засобiв IКТ? 

 

7. Чи знаєте Ви роль i можливостi дистанцiйного навчання у 

вечiрнiй школi? 

 

8. Чи хотiли б Ви удосконалювати свiй професiйний рiвень 

за допомогою дистанцiйних курсiв? 

 

9. Чи знаєте Ви готовi програмнi засоби для навчання 

предмету, який викладаєте? 

 

10. Ви вмiєте демонструвати навчальнi матерiали за 

допомогою засобiв IКТ? 

 

11. Ви можете залучити всiх учасникiв навчально-виховного 

процесу у дiяльнiсть з використанням iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй? 

 

12. Чи можете знаходити необхiдну iнформацiю в мережi 

Iнтернет? 

 

13. Чи подобаються Вам навчальнi програмнi педагогiчнi 

засоби з Вашого предмета? 

 

14. Ви можете провести загальношкiльний захiд з 

використанням IКТ? 

 

15. У Вас є необхiднiсть у покращеннi iнформацiйно-

технiчного рiвня свого робочого мiсця? 
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16. Пiд час викладання нового матерiалу Ви використовуєте 

сучаснi засоби IКТ? 

 

17. Ви зможете урiзноманiтнити свiй стиль викладання, 

використовуючи засоби IКТ? 

 

18. Як на Вашу думку, чи впливають засоби IКТ на розвиток 

здiбностей учнiв? 

 

19. Чи зможете Ви органiзувати розвиток IКТ простору учня?  

20. Чи зможете Ви до створеного документу додати дiаграму 

чи графiк? 

 

21. Ви знаєте про ефективнiсть використання IКТ на уроцi?  

22. Вам вiдомi науковцi, якi дослiджували питання 

використання IКТ з предмета, який викладаєте? 

 

23. Чи використовуєте Ви iнформацiйно-комунiкацiйнi  

технологiї  для спiлкування з батьками? 

 

24. Чи варто створювати технологiчно насичене середовище 

в школi? 

 

25. Чи варто iнтегрувати iнформацiйну та медiа-освiту в 

навчально-виховний процес? 

 

26. Як збiльшилась/зменшилась якiсть освiти учнiв з Вашого 

предмета пiсля активного використання IКТ на уроцi? 

 

27. Ви берете участь у обговореннi вирiшення нестандартних 

професiйних проблем теоретичного та практичного 

характеру на форумах чи предметних порталах? 

 

28. Ви використовуєте на своїх уроках спецiальнi тестуючi 

програми для перевiрки знань, умiнь та навичок учнiв? 

 

29. У вас є свiй блог?  

30. Чи брали Ви участь у конференцiях чи методичних 

нарадах з обговорення питань використаннi IКТ у своїй 

професiйнiй дiяльностi? 

 

31. Чи маєте Ви додатковi дипломи зi спецiального навчання 

з будь-яких напрямкiв iнформацiйно-комунiкацiйних  

технологiй? 

 

32. Чи звертаються до Вас колеги чи учнi з проханням 

допомоги щодо використання IКТ у вирiшеннi певної 

проблеми? 

 

33. Чи зможете Ви назвати як мiнiмум 3 основнi свiтовi 

тенденцiї розвитку iнновацiй в освiтi? 

 

34. Чи декларуєте Ви у своїй дiяльностi знання цифрової 

культури? 

 

35. Чи вимагаєте вiд свого керiвництва оновлення й 

модернiзацiї IКТ-середовища Вашого кабiнету? 
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36. Ви використовуєте соцiальнi мережi для удосконалення 

та впровадження IКТ? 

 

37. Ви можете застосовувати iнструменти табличного 

процесора для монiторингу навчальної дiяльностi учнiв? 

 

38. Чи зможете Ви самостiйно додавати матерiали до 

дистанцiйної платформи Moodle? 

 

39. Ви можете створювати уроки з використанням смарт-

дошки? 

 

40. Чи могли б Ви дати оцiнку про рiвень IКТ-

компетентностi членiв Вашого педагогiчного колективу? 

 

41. Як на Вашу думку, чи розвиваються iнформацiйно-

комунiкацiйнi компетентностi вчителiв у сучаснiй вечiрнiй 

школi в Українi? 

 

42. Чи могли б Ви застосувати технологiю «перевернуте 

навчання» пiд час вивчення свого предмета? 

 

43. Чи потрiбне вiртуальне навчальне середовище у вечiрнiй 

школi? 

 

44. Чи могли б Ви налагодити соцiальну взаємодiю мiж 

собою та адмiнiстрацiєю школи, учнями, їх батьками, 

громадськiстю?  

 

45. У Вас є власнi методики щодо iнтеграцiї IКТ в 

органiзацiю навчально-виховного процесу в школi? 

 

46. Чи готовi Ви вкласти власнi кошти у пiдвищення 

власного рiвня iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй? 

 

47. Чи могли б Ви стати експертом у дослiдженнi впливу 

сучасних IКТ на розвиток людини? 

 

48. Чи погодилися б Ви бути волонтером-викладачем на 

курсах «Навчання впродовж життя»? 

 

 

Розрахунок значень 

По 1 балу нараховується за вiдповiдь «так», 0 балiв – за вiдповiдь 

«нi». Пiдрахувавши загальний бал, учитель може з’ясувати рiвень 

зацiкавленостi до використання IКТ у професiйнiй дiяльностi, готовностi до 

усвiдомлення значущостi IКТ в освiтi та прагнення до власного розвитку, а 

також вiдповiдальностi за результати професiйної дiяльностi вiдповiдно до 

поданого шкалювання: 0-12 балiв – початковий рiвень; 12-24 бали – 

середнiй рiвень; 25-36 балiв – достатнiй рiвень; 37-48 балiв – високий 

рiвень.  
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Додаток Ж 

 

Анкета визначення рiвня сформованостi мотивацiйного критерiю  

у вчителiв вечiрнiх шкiл (за методикою Т.Елерса) 

  Шановний респонденте, поставте «так» чи «нi» пiд кожним пунктом 

анкети. 

1. Вивчення IКТ, якi можна використовувати на уроках, я здiйсню 

сьогоднi, а не вiдкладу на потiм. 

2. Якщо помiчаю, що не можу на всi 100 % опанувати нове з IКТ, я 

покину його виконувати. 

3. Коли я працюю, то не вiдволiкаюсь. 

4.  Якщо виникає проблемна ситуацiя, я не намагаюсь вирiшити її сам. 

5. Якщо два днi поспiль я не займаюсь вивченням нового у сферi IКТ, я 

нервую. 

6. У деякi днi мої успiхи у вивченнi нового з IКТ нижче середнього. 

7. Я бiльш вимогливий до потреби використання IКТ, нiж iншi. 

8. Колеги теж умiло використовують засоби IКТ у своїй дiяльностi. 

9. Якщо я вiдмовляюся вiд складного завдання, згодом суворо засуджую 

себе, бо знаю, що в ньому я домiгся б успiху. 

10. У процесi свого навчання з IКТ я потребую невеликих пауз для 

вiдпочинку. 

11. Стараннiсть – це не основна моя риса. 

12. Мої досягнення в опануваннi IК-компетентнiстю не завжди однаковi. 

13. Iнша робота приваблює мене бiльше, нiж вивчення iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй. 

14. Осуд стимулює мене сильнiше похвали. 

15. Знаю, що колеги вважають мене здатним до опанування нового з IКТ. 

16. Подолання перешкод сприяє тому, що мої рiшення стають бiльш 

категоричними. 
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17. Мене легко переконати у важливостi розвитку IК-компетентностi. 

18. Якщо я працюю без натхнення, це зазвичай помiтно. 

19. Мiй розвиток з IКТ можливий без допомоги iнших. 

20. Iнодi я вiдкладаю на завтра те, що повинен зробити сьогоднi. 

21. Потрiбно покладатися тiльки на самого себе. 

22. IКТ важливiшi грошей. 

23. Якщо менi потрiбно виконати важливе завдання, я нiколи не думаю нi 

про що iнше. 

24. Я вiдвертий з iншими щодо важливостi використання IКТ. 

25. Наприкiнцi вiдпустки я зазвичай радiю, що скоро вийду на роботу. 

26. Якщо я використовую IКТ у своїй дiяльностi, то роблю це краще i 

бiльш квалiфiковано, нiж iншi. 

27. Менi простiше i легше спiлкуватися з людьми, якi теж вмiють 

використовувати IКТ. 

28. Коли я не використовую IКТ у дiяльностi, менi не по собi. 

29. Роботу iз застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй менi 

доводиться виконувати частiше за iнших. 

30. Якщо менi доводиться приймати рiшення, намагаюся робити це 

якомога краще. 

31. Iнодi друзi вважають мене ледачим. 

32. Мої успiхи у використаннi IКТ у професiйнiй дiяльностi певною 

мiрiою залежать вiд колег. 

33. Протидiяти волi керiвника безглуздо. 

34. Iнодi не знаю, чи зможу застосувати IКТ професiйно. 

35. Якщо у мене щось не виходить, я стаю нетерплячим. 

36. Зазвичай я звертаю мало уваги на свої досягнення. 

37. Якщо я працюю разом з iншими, моя робота бiльш результативна, нiж 

у iнших. 

38. Не доводжу до кiнця, за що беруся. 
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39. Заздрю людям, якi не цiкавляться iнформацiйно-комунiкацiйними 

технологiями. 

40. Не заздрю тим, хто прагне стати адмiнiстратором школи. 

41. Якщо я впевнений щодо важливостi IКТ у роботi вчителя, то для 

доведення своєї правоти пiду на крайнi заходи. 

 

Розрахунок значень 

По 1 балу нараховується за вiдповiдь «так» на питання: 2-5, 7-10, 14-

17, 21, 22, 25-30, 32, 37, 41; «немає» – на наступнi: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 

38 i 39. 

Вiдповiдi на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33-35 i 40 не враховуються. 

Пiдраховується загальна сума балiв. 

Iнтерпретацiя методики мотивацiї до успiху: чим бiльша сума балiв, 

тим вищий рiвень мотивацiї до досягнення успiху. 

Вiд 1 до 10 балiв – адаптивний (низький рiвень мотивацiї); 

вiд 11 до 16 балiв – конструктивний (середнiй рiвень мотивацiї); 

вiд 17 до 20 балiв – дослiдницький (помiрно високий рiвень 

мотивацiї); 

бiльше 21 бала – експертний (дуже високий рiвень мотивацiї до 

успiху). 
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Додаток З 

 

Тестова методика визначення рiвня теоретичних знань з IКТ  

у вчителiв вечiрнiх шкiл (авторська розробка) 

1. Процедура змiни символiв тексту: типу, накреслення, розмiру i 

кольору шрифту – це:  

редагування 

форматування 

архiвування 

розархiвування  

2. Клавiша, за допомогою якої можна перемiстити екран вгору:  

PgUp 

PgDn 

Home 

End 

3. Вибрати зайвий спосiб вирiвнювання абзацiв:  

за лiвим краєм 

по центру 

за довжиною 

за правим краєм 

4. Формат файлiв, який не пiдтримується Microsoft PowerPoint: 

 doc 

 ppt 

 pps 

5. В Microsoft PowerPoint можна створити растровий малюнок: 

 так 

 нi 

6. Пiд час роботи Microsoft PowerPoint використовує: 

свої власнi шрифти 

шрифти, встановленi в операцiйнiй системi Windows 

шрифти, встановленi в офiсному пакетi Microsoft Office 
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жодна з наведених вiдповiдей не є правильною 

7. Microsoft Publisher – це: 

 професiйна видавнича система 

настiльна видавнича система 

текстовий процессор 

жодна з наведених вiдповiдей не є правильною 

8. Oсновнi елементи вiкна Microsoft Publisher: 

панелi iнструментiв 

область завдань 

рядок стану 

тематичне меню 

9. Програма Microsoft Publisher пропонує такi макети: 

 веб-вузли та електронна пошта 

набiр макетiв 

публiкацiя для друку 

порожня публiкацiя 

10. Введення формули у комiрку електронної таблицi Excel починається iз 

символу: 

_ ("пiдкреслення") 

= ("дорiвнює") 

/ ("коса риска") 

: ("двокрапка") 

11. Стандартне розширення iмен файлiв, створених Excel: 

.xlc 

.txt 

.xls 

.doc 

12. Маркер заповнення знаходиться в: 

правому нижньому кутi комiрки 

лiвому нижньому кутi комiрки 

правому нижньому кутi листка 
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правому верхньому кутi листка 

13. Адреси комiрок у формулах при їх копiюваннi змiнюються при 

адресацiї: 

вiдноснiй  

абсолютнiй 

абсолютнiй i вiдноснiй 

вiдноснiй, змiшанiй та абсолютнiй 

14. «Хмарнi» обчислення – це: 

вiддалена обробка та зберiгання даних 

спiльна робота з документами 

обчислення за допомого формул 

не знаю 

15. Запис ####### в комiрцi Excel означає: 

неправильна формула 

неiснуючий формат 

число заданого формату не вмiщується в комiрку 

текст заданого формату не вмiщується в комiрку 

16. В комiрцi С5 записана формула =А5*В5-А$2*$В2. Якщо скопiювати цю 

формулу в комiрку D5, то отримаємо: 

= В5 * С5 - В$2 * $В2 

= А6 * В6 - А$2 * $В3 

= В5 * С5 - А$2 * $В2 

= А6 * В6 - А$2 * $В2 

17. Виберiть правильний запис в Excel формули 
32

5sin 2





x

x
 (значення х 

знаходиться в комiрцi D8): 

sin(D8)^2-5/(2*D8+3) 

(sin(D8)^2-5)/2*D8+3 

(sin^2 (D8) -5)/(2*D8+3) 

(sin(D8)^2-5)/(2*D8+3) 

18. Який тип дiаграми потрiбно вибрати для побудови в Excel графiка 

функцiї у=f(x): 
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графiк  

гiстограма 

лiнiйчата 

крапкова 

19. Дистанцiйне навчання можна реалiзувати за допомогою програм:  

Microsoft Word 

Bridgit  

Moodle 

Outlook Express 

20. Група web-сторiнок, що належить однiй i тiй же фiрмi, органiзацiї або 

приватнiй особi i пов’язаних мiж собою за змiстом, це: 

сайт 

сервер 

хостинг 

домен 

21. Для здiйснення on-line конференцiї можна використатати такi програми: 

Bridgit 

Microsort power poit 

E-mail 

FrontPage 

Internet Explorer  

22. Комп’ютер, пiдключений до Iнтернет, обов’язково має : 

IP - адресу 

WEВ - сторiнку 

домашню WEВ - сторiнку 

доменне iм'я 

URL - адресу 

23. Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати: 

повiдомлення та доданi файли 

виключно текстовi повiдомлення 

виконуванi програми 
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www-сторiнки 

виключно бази даних 

24. Комунiкативна дiяльнiсть учителя при дистанцiйному навчаннi може 

бути реалiзована такими засобами: 

Web-форум 

чат-конференцiя 

 медiапроект 

e-mail 

 

 

Розрахунок значень 

Пiдраховується загальна сума балiв: чим бiльша сума балiв, тим вищий 

рiвень знань по когнiтивному критерiю . 

 

Вiд 1 до 5 балiв – адаптивний (низький рiвень); 

вiд 6 до 14 балiв – конструктивний (середнiй рiвень); 

вiд 15 до 20 балiв – дослiдницький (достатнiй рiвень); 

бiльше 20 балiв – експертний (високий рiвень). 
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            Додаток К 

 

Анкета у виглядi google-форми  

визначення рiвня сформованостi дiяльнiсного критерiю  

у вчителiв вечiрнiх шкiл  

(за С. Литвиновою) 

 

   Шановний респонденте, у квадратi, пiд кожним пунктом, 

проставте вiдповiдний бал (3 бали – високий рiвень, 2 бали – середнiй 

рiвень, 1 бал – важко сказати). 

1. Застосування: власних сил i бажання для пiдтримки iнновацiйного 

розвитку школи та упровадження IКТ у навчально-виховний процес. 

 
2. Використання: iсторичних фактiв для розумiння ролi та значення IКТ 

для здiйснення педагогiчної дiяльностi. 

 
3. Створення: моделi навчального процесу з використанням IКТ. 

 
 

4. Здiйснення: залучення учнiв до вирiшення реальних проблем i задач за 

допомогою IКТ 

 
5. Розробка: i реалiзацiя заходiв для пiдвищення власного рiвня IКТ. 

 
6. Застосування: технологiй для активiзацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв з 

використанням IКТ. 

 
7. Використання: у конкретнiй предметнiй областi комп'ютерних програм 

та пакетiв прикладних програм. 

 
8. Створення: банку методичного забезпечення дiяльностi вчителя з 

використанням IКТ. 

 
9. Здiйснення: презентацiї урокiв, шкiльних заходiв за допомогою IКТ на 

мiнiмальному базовому рiвнi. 

 
10. Розробка: опису потреб в IКТ для органiзацiї власного робочого мiсця. 
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11. Застосування: передового педагогiчного досвiду використання IКТ у 

своїй педагогiчнiй практицi. 

 
12. Використання: IК технологiй i рiзноманiтних стилiв навчання для 

розвитку здiбностей i iндивiдуалiзацiї навчання у школi. 

 
13. Створення: власного банку педагогiчної майстерностi для ефективного 

просування IКТ у предметну область. 

 
14. Здiйснення: активної спiвпрацi з батькiвським комiтетом i демонстрацiї 

вiльного володiння технологiчними системами передачi iнформацiї. 

 
15. Розробка: i впровадження технологiчно насиченого навчального 

середовища. 

 
16. Застосування: сучасних iнновацiйних технологiй необхiдних для 

цифрового суспiльства. 

 
17. Використання: IКТ для розв'язання нестандартних, iнновацiйних 

професiйних задач теоретичного й практичного характеру, демонстрацiя 

власного стилю використання IКТ. 

 
18. Створення: умов для активної спiвпрацi з колегами, батьками, учнями 

засобами IКТ. 

 
19. Здiйснення: оцiнювання, аналiзу i узагальнення навчальних досягнень 

учнiв, впровадження рiзних навчальних i тестових програм засобами 

IКТ. 

 
20. Розробка: заходiв i стратегiї для налагодження взаємодiї з вчителями- 

новаторами засобами Iнтернет-ресурсiв. 

 
21. Застосування: сучасник технологiй для органiзацiї oнлайн, 

дистанцiйного навчання учнiв з особливими потребами. 

 
22. Використання: у своїй роботi технологiй взаємодiї вчителiв i учнiв в 

Iнтернет-проектах. 

 
23. Створення: умов для впровадження проектної методики навчання, 

участь у конкурсах педагогiчної майстерностi з використанням IКТ. 
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24. Здiйснення: популяризацiї власного педагогiчного досвiду з 

використання IКТ у певнiй предметнiй областi i вiдображення 

результатiв у засобах масової iнформацiї. 

 
25. Розробка: технологiй удосконалення використання IКТ у певнiй 

предметнiй областi. 

 
26. Застосування: знань, умiнь для демонстрацiї лiдерства в питаннях 

iнтеграцiї технологiй у предметну область. 

 
27. Використання: використання сучасних IКТ для популяризацiї 

педагогiчного досвiду, оновленню професiї вчителя, постiйного 

пiдвищення професiйного рiвня IКТ. 

 
28. Створення: умов для розвитку особистостi обдарованих учнiв засобами 

IКТ, презентацiя результатiв дiяльностi на наукових конференцiях. 

 
29. Здiйснення: наукових дослiджень з питань використання IКТ, пiдтримка 

власного професiйного розвитку i дотримання принципу «освiта 

впродовж життя». 

 
30. Розробка: методичних i дидактичних матерiалiв з використання IКТ у 

певнiй предметнiй областi, участь у проведеннi експертизи сучасних 

IКТ для удосконалення навчально-виховного процесу. 

 
 

Розрахунок значень 

Пiдраховується загальна сума балiв: чим бiльша сума балiв, тим 

вищий рiвень знань по когнiтивному критерiю: 

вiд 1 до 7 балiв – адаптивний (низький рiвень сформованостi 

дiяльнiсного критерiю); 

вiд 8 до 19 балiв – конструктивний (середнiй рiвень сформованостi 

дiяльнiсного критерiю); 

вiд 20 до 25 балiв – дослiдницький (достатнiй рiвень сформованостi 

дiяльнiсного критерiю); 

бiльше 25 балiв – експертний (високий рiвень сформованостi 

дiяльнiсного критерiю). 
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Додаток Л 

 

Анкета визначення напрямiв дiяльностi, пов’язаних з потребою 

розвитку IК-компетентностi у вчителiв вечiрнiх шкiл  

№ з/п Напрям дiяльностi Так Нi 

1. Прагну до досягнення професiйних успiхiв   

2. Чiтко усвiдомлюю значущiсть IКТ   

3. Прагну до ширшого використання IКТ у 

професiйнiй дiяльностi 

  

4. Використовуватиму свої знання для навчання 

колег 

  

5. Проявляю творчiсть у роботi   

6. Планую свою дiяльнiсть з використанням 

засобiв IКТ 

  

7. Пiдтримую розвиток IКТ та буду 

впроваджувати новiтнi досягнення у сферi IКТ 

в роботу 

  

8. Прагну до отримання великої матерiальної 

винагороди 

  

9. Отримую задоволення вiд процесу та 

результату роботи 

  

10. Маю певний професiйний престиж та повагу зi 

сторони iнших 

  

 

 

  



238 

 

Додаток М 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

«Сценарій дистанційних уроків» 

Дистанційний урок повинен відповідати вимогам програми 

навчального предмета. Для уніфікації вимог до дистанційного уроку 

визначається наявність у складі уроку наступних структурних елементів 

навчально-методичного та дидактичного забезпечення:  

І. Клас, номер уроку за програмою. 

ІІ. Тема уроку.  

ІІІ. «Сьогодні на уроці» — короткий анонс уроку, завдання для учнів 

та вчителя. 

ІV. «Пригадай! Ти це знаєш» — повторення вивченого на минулому 

уроці.  

V. «Зрозумій! Це просто» — вивчення нового матеріалу.  

VІ. «Переконайся! Ти навчився» — закріплення вивченого 

матеріалу. 

VІІ. Тестові завдання для самоконтролю.  

Обов’язковою умовою до розробки дистанційного уроку є 

прикріплення файлів .pdf формату зі скан-копіями відповідних сторінок 

підручників, а також розробленої з теми, яка вивчається, презентації у 

форматі .pptx. Тестовий контроль здійснюється за допомогою розроблених 

тестових завдань, розміщених на навчальній платформі Moodle. 

 

Приклад: Урок української лiтератури в 10 класi, розроблений за 

сценарiєм i розмiщений на платформi Moodle 

Клас: 10. Урок № 12 

Тема уроку: Творчiсть I. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного 

(узагальнення й систематизацiя вивченого). Iнструктаж до написання 

контрольного твору.  
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«Сьогоднi на уроцi» 

- пiдбиваємо пiдсумки з теми «Творчiсть Творчiсть I.Нечуя-

Левицького та Панаса Мирного»;  

- перевiряємо знання, набутi пiд час вивчення теми. 

Завдання для вчителя – органiзувати в ходi уроку:  

- актуалiзацiю опорних знань; 

- застосування здобутих знань на практицi; 

- самоконтроль навчальних досягнень учнiв. 

«Пригадай! Ти це знаєш!» 

Повторюємо матерiал:  

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл (Ukrlit-

10_12_GAME.doc) з iнформацiєю на повторення матерiалу.  

Для запуску завдань потрiбно мати встановлену на комп’ютерi 

програму Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint. 

«Зрозумiй! Це просто!» 

 порiвнюємо творчiсть I.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного; 

 переглядаємо презентацiю. 

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл (Ukrlit-

10_12_IRN.ppt) з iнтерактивним опорним конспектом до уроку за темою: 

«Творчiсть I.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного (узагальнення й 

систематизацiя вивченого). Iнструктаж до написання контрольного 

домашнього твору».  

Для запуску завдань потрiбно мати встановлену на комп’ютерi 

програму Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint.  

Робота з конспектом: 

- Мета: узагальнити знання учнiв про творчiсть I.Нечуя-

Левицького та Панаса Мирного; розвивати вмiння аналiзувати, 

порiвнювати, спiвставляти. 



240 

 

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл (Guide_Ukrlit-

10_08-09_IRN.doc) з iнструктивними матерiалами до уроку за темою: 

«Творчiсть I.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного (узагальнення й 

систематизацiя вивченого). Iнструктаж до написання контрольного 

домашнього твору».  

 

«Переконайся! Ти навчився!» 

Перевiряємо знання, набутi пiд час вивчення теми «Творчiсть 

I.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного (узагальнення й систематизацiя 

вивченого). Iнструктаж до написання контрольного домашнього твору». 

В iнтерактивному конспектi на стор. 6 розмiщено  завдання до цього 

етапу уроку та домашнє завдання.  

У додатку знаходиться файл з 24-ма тестовими завданнями. 

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл Ukrlit-

10_12_TEST-class.doc. 

Тестовi завдання для самоконтролю. 

Мета: Самоконтроль , розвиток самостiйної дiяльностi.  

Характеристика матерiалiв. Матерiал складається з 24 тестових 

завдань. У доступному учням файлi (Ukrlit-10_12_TEST-class.doc) 

подається сторiнка iз завданнями i варiанти вiдповiдей.  

У доступному тiльки для вчителiв файлi (Ukrlit-10_12_TEST-

teacher.doc) подаються тi ж самi матерiали, але з позначеними правильними 

вiдповiдями.  

Прикрiплений для завантаження (вiдкриття) файл Ukrlit-

10_12_TEST-teacher.doc. 

1. Повторення ранiше вивченого матерiалу. 

Пригадай, ти це знаєш. Матерiал на повторення 

Iван Семенович Нечуй-Левицький 
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Дата Подiя 

 Iван Левицький народився в Стеблевi, в сiм'ї сiльського 

священика. Батько його був освiченою людиною прогресивних 

поглядiв, мав велику домашню книгозбiрню i на власнi кошти 

влаштував школу для селян, в якiй його син i навчився читати й 

писати. Змалку I. Левицький познайомився з iсторiєю України з 

книжок у батькiвськiй бiблiотецi. 

…………………………………………………………….. 

 

2. Презентацiя: 

 

 

3. Перевiрка набутих знань (Тестовi завдання):  

Тест «Творчiсть I.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного». 
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Додаток Н 

Приклади застосування IКТ  

у навчально-виховному процесi вечiрньої школи 

 

Додаток Н.1 

 

Технологiчна карта 

аналiзу уроку з використанням IКТ 
«___»    ___  20 ___ р. 

Предмет ______________________ клас ________________________ 

Учитель_______________________________________________________ 

Мета контролю: ефективнiсть використання iнформацiйно-комунiкацiйних   

                               технологiй на уроцi. 

Тема уроку:_____________________________________________________  

                   _____________________________________________________ 

Мета уроку: ____________________________________________________  

                    ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

Тип уроку:  

- комбiнований;  

- засвоєння нових знань;  

- вироблення навичок i вмiнь;  

- узагальнення i систематизацiї знань;  

- застосування знань, умiнь та навичок;  

- контролю й корекцiї,  

- iнший ___________________ 

Обладнання: комп'ютер, мультимедiйний проектор, iнтерактивна дошка.  

Програмнi засоби: 

• навчального призначення _______________________________________ 

• адаптованi програмнi засоби__________ ___________________________ 

• електроннi енциклопедiї, довiдники_______________________________ 

• тестуючi програми ____________________________________________ 

• on-line ресурси ________________________________________________ 

• програми пiдтримки дистанцiйного навчання________________________ 
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Завдання уроку з використанням IКТ: 

- навчити учнiв застосовувати IКТ для вирiшення навчальних завдань; 

- виробляти навички роботи з iнформацiєю; 

 

Методи навчання: 

- за джерелом передачi та сприймання навчальної iнформацiї – 

словеснi, наочнi, практичнi; 

- за характером пiзнавальної дiяльностi учнiв – пояснювально-

iлюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-

пошуковий, дослiдницький; 

- залежно вiд основної дидактичної мети i завдань – методи оволодiння 

новими знаннями, формування вмiнь i навичок, перевiрки та 

оцiнювання знань, умiнь i навичок; методи усного викладу знань, 

закрiплення навчального матерiалу, самостiйної роботи учнiв з 

осмислення й засвоєння нового матерiалу роботи iз застосування 

знань на практицi та вироблення вмiнь i навичок, перевiрки та 

оцiнювання знань, умiнь i навичок; 

- з точки зору цiлiсного пiдходу до дiяльностi у процесi навчання – 

методи органiзацiї та здiйснення навчально-пiзнавальної дiяльностi; 

стимулювання й мотивацiя учiння, контролю, самоконтролю, 

взаємоконтролю i корекцiї, самокорекцiї, взаємокорекцiї у навчаннi. 

 

Дотримання принципiв навчання: науковiсть: 

• доступнiсть; 

• наочнiсть; 

• проблемнiсть; 

• самостiйнiсть; 

• активнiсть; 

• системнiсть i послiдовнiсть; 

• урахування iндивiдуальних особливостей учнiв; 

• диференцiацiя; 

• зв’язок теорiї з практикою; 

• єднiсть освiтнiх, розвиваючих, виховних функцiй навчання. 

 

Оцiнка використання IКТ на уроцi: 

1. Актуальнiсть використання IКТ: 

     - для даного уроку; 
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     - загалом. 

2. Ефективнiсть використання IКТ: 

• iндивiдуалiзацiя процесу навчання; 

• диференцiацiя процесу навчання; 

• контроль учнiвських знань; 

• само- та взаємоконтроль знань; 

• тренування та самопiдготовка учнiв у процесi засвоєння нового  

навчального матерiалу; 

• вивiльнення навчального часу на уроцi; 

• пiдвищення якостi засвоєння навчального матерiалу; 

• посилення мотивацiї до навчання; 

• розвиток образного мислення; 

• розвиток iнформацiйної культури; 

• розвиток критичного мислення; 

• умiння працювати в группах. 

4. Наявнiсть електронного домашнього завдання: 

• рацiональнiсть видiв роботи; 

• вiдповiднiсть завдання метi навчання; 

• готовнiсть виконання д/з учнями; 

• достатнiсть та доступнiсть пояснення. 

5. Дотримання БЖД та санiтарно-гiгiєнiчних вимог: 

• вiдповiднiсть обладнання, навчального i технiчного оснащення  

примiщення санiтарно-гiгiєнiчним нормам; 

• iнструктаж з охорони працi; 

• наукова органiзацiя працi вчителя та учнiв з погляду ергономiки; 

• дозування часу роботи за комп'ютером з урахуванням вiку; 

• наявнiсть фiзкульт-хвилинок.  

 

Зауваження, висновки, рекомендацiї: 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Додаток Н.2 

Ведення електронного журналу засобами Microsoft Excel 
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Додаток Н.3 

 

Створення дистанцiйних урокiв у вечiрнiй школi 
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Додаток Н.4 

Алгоритм дiй роботи тих, хто навчається, 

у середовищi дистанцiйного навчання MOODLE 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заходимо на сайт 

http://moodle.virtualschool.org.ua 

І входимо як зареєстрований 

користувач 

У відповідних 

полях вводимо 

ім’я користувача і 

пароль 
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Клікаємо на рядку Вечірня 

школа 

Потім на рядку тематичне 

оцінювання. 

Код реєстрації на курсі - 

3371812 
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Тепер Ви бачите перелік Класів 

– Предметів – Тестів по темах. 

Обираєте тему і виконуєте тест.  

У Вас 1 спроба. 
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\ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Відповідаєте на питання тесту 
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І наприкінці натискуєте на 

кнопці Далі 

Уважно перевіряєте, чи 

відповіли на всі питання 

І  далі  натискуєте на кнопці 

Відправити все та завершити 

або на кнопці Повернутися до 

спроби 
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Повторно підтверджуєте свою 

дію 

І нарешті отримуєте свою 

оцінку. 

Звертаємо Вашу увагу, що 

оцінка не перездається і її 

виправити не зможе навіть 

адміністратор системи. 
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Додаток О 

 

Анкета ефективностi розвитку IК-компетентностi вчителiв вечiрнiх 

шкiл в умовах неформальної освiти (за Iванюк I.В.) 

 

1. Чи стали Ви використовувати пiд час своєї педагогiчної 

дiяльностi електроннi (цифровi) наочнi матерiали з предмета (на цифрових 

носiях i в Iнтернетi): електроннi пiдручники, атласи, колекцiї цифрових 

освiтнiх ресурсiв в Iнтернетi тощо? 

2. Чи навчились Ви (стали ширше використовувати) знаходити, 

оцiнювати, вiдбирати й демонструвати iнформацiю з цифрових освiтнiх 

ресурсiв (наприклад, використовувати матерiали електронних пiдручникiв 

та iнших посiбникiв на дисках i в Iнтернетi) вiдповiдно до поставлених 

навчальних завдань? 

3. Чи вмiєте Ви без допомоги iнженера-електронiка 

встановлювати необхiдне програмне забезпечення на демонстрацiйний 

комп’ютер, користуватися проекцiйною технiкою, володiти методиками 

створення власного електронного дидактичного матерiалу? 

4. Ви вмiєте перетворювати й представляти iнформацiю в 

ефективному для виконання навчальних завдань виглядi, складати власний 

навчальний матерiал iз наявних джерел, узагальнюючи, порiвнюючи, 

протиставляючи, перетворюючи рiзнi данi?  

5. Чи вмiєте Ви добирати й використовувати програмне 

забезпечення (текстовий i табличний редактори, програми для створення 

буклетiв, сайтiв, презентацiйнi програми) для оптимального представлення 

рiзного роду матерiалiв, необхiдних у навчальному процесi: матерiали для 

уроку, тематичне планування, монiторинг iз власного предмета, рiзнi звiти з 

предмета, аналiз процесу навчання? 
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6. Чи вважаєте Ви ефективними засобами iнструменти органiзацiї 

навчальної дiяльностi учня (програми тестування, електроннi робочi 

зошити, системи органiзацiї навчальної дiяльностi учня)? 

7. Ви вмiєте сформувати цифрове портфолiо – власне й учня? 

8. Ви вмiєте вибирати необхiдну форму передавання iнформацiї 

учням, батькам, колегам, адмiнiстрацiї школи: шкiльна мережа, електронна 

пошта, соцiальна мережа, сайт, лист розсилки, форум, Wiki-середовище, 

блог? 

9. Чи зможете Ви органiзовувати роботу учнiв у межах мережевих 

комунiкацiйних проектiв (олiмпiади, конкурси, вiкторини)? 

10.  Чи зможете Ви пiдтримувати навчальний процес дистанцiйно 

(за необхiдностi)? 
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           Додаток П 

Практикум «Розвиток  iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл» 

Перехiд вiд накопичення знань до компетентнiсного навчання вимагає 

вiд усiх учасникiв навчально-виховного процесу в школi умiння 

пристосуватися до постiйно мiнливого сучасного життя, а отже брати на 

себе певну вiдповiдальнiсть спiлкуватися i навчатися упродовж усього 

життя, проявляти самостiйнiсть в постановцi конкретних завдань та 

способiв їх вирiшення.  

Актуальнiсть практикуму. Упровадження практикуму трансформує 

теоретичнi засади та практику функцiонування освiти у вечiрнiх (змiнних) 

школах, а також дозволить ефективно використовувати засоби IКТ у 

формуваннi такої системи освiти, яка б задовольняла особистiснi потреби 

кожної дорослої людини та українського суспiльства в цiлому.  

Практикум складено вiдповiдно до чинних нормативно-правових 

документiв: 

 Закону України «Про освiту»; 

 Закону України «Про загальну середню освiту»; 

 Нацiональної доктрини розвитку освiти; 

 Наказу Президента України № 344/2013 «Про нацiональну 

стратегiю розвитку освiти в Українi на перiод 2021»;  

 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2010 року 

№ 778 «Про затвердження Положення про загальноосвiтнiй 

навчальний заклад»; 

 Положення про вечiрню школу та iн. 

Мета практикуму:  

- закрiплення системностi пiдходу до використання IКТ в освiтi, 

- забезпечення пiдвищення стандартiв освiти,  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html
http://www.president.gov.ua/ru/documents/15828.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0758-05
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- розвиток у вчителiв необхiдних iнформацiйно-комунiкацiйних 

знань, умiнь, навичок для повноцiнного професiйного становлення 

та зростання в умовах сучасного iнформацiйного суспiльства,  

- забезпечення зростання iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл,  

- удосконалення навчально-виховного процесу в школi,  

- пiдвищення навчальних досягнень учнiв та їхньої навчальної 

мотивацiї,  

- полiпшення взаємодiї вчителiв та учнiв,  

- спiлкування в мережi i виконання спiльних проектiв,  

- розвиток IК-компетентностi,  

- мотивацiя до самоосвiти, до самостiйного набуття, поповнення i 

iнтеграцiї знань, здатностi до вирiшення особистiсно та соцiально 

значущих проблем, 

- втiлення рiшень у практику iз застосуванням засобiв IКТ. 

Мiнiмальнi вихiднi технологiчнi вимоги. Доступна IКТ-технiка: 

комп’ютери, смартфони, цифровi фотоапарати, вiдеокамери, 

мультимедiйний проектор, швидкiсний канал Iнтернету, цифровi навчальнi 

ресурси, iнформацiйне середовище. 

Практикум орiєнтований на вчителiв вечiрнiх (змiнних) шкiл, якi 

працюють з дорослими учнями денної, вечiрньої (змiнної), очної, заочної, 

дистанцiйної та екстернатної форм навчання, водночас може бути 

використаний учителями iнших типiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, 

всiма, хто бажає пiдвищити свiй рiвень професiйної компетентностi у сферi 

використання та упровадження iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у 

навчально-виховний процес закладу освіти. 

Принципи побудови практикуму: науковiсть, доступнiсть, 

практична орiєнтованiсть, системнiсть, з урахуванням рiвня компетентностi 

i потреб учителiв.  
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Для реалiзацiї навчальних досягнень можна застосовувати як очну так 

i дистанцiйну форми навчання, або самоосвiту, iз застосуванням 

рiзноманiтних форм роботи: лекцiї, практичнi роботи, семiнарськi заняття, 

«круглi столи», тестування, on-line, of-line консультацiї тощо. 

Практикум враховує основнi критерiї зростання IК-компетентностi: 

- мотивацiйний критерiй – охоплює iнтереси, потреби, розумiння 

призначення iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у навчально-

виховному процесi вечiрньої школи, мотиви професiйної дiяльностi 

вчителя, орiєнтованої як на процес, так i на результат, мету вдосконалення 

та саморозвитку; 

- когнiтивний – визначається повнотою, глибиною, системнiстю 

спецiальних знань з iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй для 

забезпечення знань, умiнь та навичок учнiв, i ефективної дiяльностi iз 

застосування IКТ в iнформацiйному середовищi закладу освіти;  

- дiяльнiсний – виявляє активне застосування педагогом 

iнформацiйних технологiй у професiйнiй дiяльностi як засобiв пiзнання та 

розвитку ІК-компетентностi, самовдосконалення й творчостi, застосування 

IКТ для органiзацiї спiлкування з колегами, учнями, батьками тощо;  

- рефлексiйний – визначає ставлення вчителя до себе й до власної 

практичної дiяльностi та її здiйснення з використанням IКТ; наявнiсть 

самосвiдомостi, самоконтролю, самооцiнки, розумiння та вiдповiдальностi 

за результати своєї дiяльностi, пiзнання себе й самореалiзацiї у професiйнiй 

дiяльностi через засоби IКТ. 

Структура практикуму 

«Розвиток IК-компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл» 

№ Змiст 
Всього 

1 Модуль I. Формування адаптивного рiвня IКТ-

компетентностi 

24 

2 Модуль II. Формування конструктивного рiвня IКТ-

компетентностi 

30 
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3 Модуль III. Формування дослiдницького рiвня IКТ-

компетентностi 

30 

4 Модуль IV. Формування експертного рiвня IКТ-

компетентностi 

30 

5 Модуль V. Залiковий 5 

6 Самоосвiта 31 

7 Всього 150 

 

Модуль I. Формування адаптивного рiвня IК-компетентностi  

№ 

з/п 

Тема Змiст 

1. Iнформацiя та 

iнформацiйнi системи 

Iнформацiя та iнформацiйнi процеси 

Iнформацiйна система та її складовi 

Роль IКТ в освiтi 

2. Прикладне програмне 

забезпечення навчального 

призначення 

 

Прикладнi програми навчального 

призначення 

3. Прикладне програмне 

забезпечення загального 

призначення 

 

Графiчний редактор 

Текстовий процесор 

Створення презентацiй 

4. Глобальна мережа Iнтернет 

 

Мережа. Глобальна мережа Iнтернет 

Поштовi сервери 

5. Дистанцiйне навчання 

 

Основнi поняття та принципи 

дистанцiйного навчання 

 

Очiкуванi результати дiяльностi вчителя у модулi: 

• розумiє роль та значення IКТ для здiйснення особливої 

педагогiчної дiяльностi в умовах вечiрньої школи; 

•  використовує мiнiмальний набiр знань, умiнь та навичок для 

застосування IКТ у педагогiчнiй практицi на рiвнi користувача; 

• вiдбирає спецiальне програмне забезпечення пiд час викладання 

конкретного предмета; 
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• використовує елементарнi методики пiдготовки дидактичних та 

наочних матерiалiв засобами Microsoft Office та мережi 

Iнтернет; 

• описує принципи та поняття, що лежать в основi дистанцiйного 

та мережевого навчання; 

• показує своє ставлення до iнновацiйного розвитку школи та 

упровадження IКТ у навчально-виховний процес; 

• формує позитивну мотивацiю до використання IКТ;  

• розумiє важливiсть та необхiднiсть IКТ для розвитку школи. 

 

Модуль II. Формування конструктивного рiвня IК-компетентностi 

№ з/п Тема Змiст 

1. Прикладне програмне 

забезпечення загального 

призначення 

 

Табличний процесор 

Графiчний редактор Coral Draw 

2. Сучаснi електроннi 

сервiси в освiтi  

 

Електроннi щоденники та 

журнали, тестовi системи 

3. Глобальна мережа 

Iнтернет 

 

Засоби мережевого навчання 

4. Дистанцiйне навчання Дистанцiйнi навчальнi 

платформи 

Платформа Moodle 

 

 

Очiкуванi  результати дiяльностi у модулi: 

• вiльно застосовує iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї у 

навчально-виховному процесi вечiрньої (змiнної) школи; 

• використовує сучаснi електроннi щоденники, електроннi журнали, 

тестовi системи; 

• вiльно володiє засобами Iнтернет-ресурсiв; 
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• створює вiдповiднi умови для iндивiдуалiзацiї навчальної дiяльностi 

учнiв;  

• вiльно використовує дистанцiйнi платформи чи мережеве навчання 

для супроводу освiтньої дiяльностi вечiрньої школи; 

• самостiйно наповнює програмне навчальне середовище; 

• узагальнює передовий педагогiчного досвiду з використання 

дистанцiйного та мережевого навчання; 

• упевнено добирає i використовує IКТ для вирiшення основних 

професiйних завдань; 

• оцiнює, аналiзує та узагальнює навчальнi досягнення учнiв, 

використовуючи сучаснi засоби IКТ; 

• розробляє власнi методичнi розробки з використанням теорiй IКТ; 

• налагоджує активну спiвпрацю у трикутнику «учнi-вчителi-батьки» з 

широким застосування IКТ;  

• використовує IКТ засоби для налагодження взаємодiї з педагогами-

новаторами; 

• використовує методи критичного аналiзу; 

• здатний до iнновацiйного розвитку. 

 

Модуль III. Формування дослiдницького рiвня IК-компетентностi 

№ з/п Тема Змiст 

1. Прикладне 

програмне 

забезпечення 

загального 

призначення 

 

Обробка даних у табличному процесорi 

Системи управлiння базами даних 

Графiчний редактор Adobe Photoshop 

2. Сучаснi електроннi 

сервiси в освiтi  

Хмарнi технологiї в освiтi 

Служби онлайнового документообiгу 

 Спiльна робота з онлайновими 

документами 

 

3. Глобальна мережа Соцiальнi сервiси. 
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Iнтернет Iнтернет-портали 

Освiтнi iнтернет-проекти 

 

4. Основи веб-дизайну Огляд сервiсiв Веб 2.0 

Веб-спiльноти. Вiкi технологiї 

5. Дистанцiйне 

навчання 

 

Органiзацiя on-line навчання 

 

Очiкуванi  результати дiяльностi у модулi: 

• використовує у стратегiї дослiдження iнформацiйно-

комунiкацiйнi технологiї; 

• вирiшує професiйнi завдання пiдвищеної складностi, 

нестандартнi та iнновацiйнi завдання як теоретичного, так i 

практичного характеру; 

• планує, проектує, конструює й вносить iнновацiї до 

дистанцiйного чи мережевого навчання учнiв; 

• пропагує законне i безпечне використання цифрової iнформацiї; 

• залучає колег до участi з удосконалення i впровадження 

освiтнiх IКТ; 

• проводить активну дiяльнiсть з учнями в Iнтернет-проєктах, 

використовує у своїй роботi соцiальнi сервiси, Iнтернет-портали 

тощо; 

• застосовує новiтнi теорiї та їх iнтерпретацiї для здiйснення 

проектної або дослiдницької дiяльностi; 

• застосовує новiтнi IКТ-технологiї для органiзацiї навчання on-

line; 

• застосовує вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї 

для навчання учнiв з особливими потребами; 
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• критично вiдстежує та осмислює розвиток теорiї i практики 

розвитку IКТ для планування майбутньої  стратегiї 

дослiдження;  

• здiйснює популяризацiю власного педагогiчного досвiду з 

використання IКТ у своїй предметнiй галузi; 

• бере участь у конкурсах педагогiчної майстерностi з 

використанням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй; 

• розробляє технологiї удосконалення використання IКТ у своїй 

предметнiй галузi; 

• є професiоналом у здатностi та готовностi передати свої знання 

та вмiння у сферi IКТ колегам i учням. 

 

Модуль IV. Формування експертного рiвня IК-компетентностi 

№ 

з/п 

Тема Змiст 

1. Прикладне програмне 

забезпечення загального 

призначення 

Створення потокових презентацiй 

Обмiн даними мiж графiчним редактором, 

текстовим i табличним процесором, 

системою керування базами даних, 

засобами для розробки комп’ютерних 

презентацiй 

 

2. Сучаснi електроннi 

сервiси в освiтi  

Засоби автоматизованої розробки веб-

сайтiв 

 

3. Глобальна мережа 

Iнтернет 

Iмпорт та експорт файлiв документiв 

Вбудовування та зв’язування файлiв. Веб-

публiкацiя документiв 

 

4. Дистанцiйне навчання Органiзацiйнi, педагогiчнi та методичнi 

проблеми використання системи 

управлiння навчанням Moodle 

Хмаро орiєнтованi рiшення органiзацiї 

середовища навчання на базi Moodle 
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Очiкуванi  результати дiяльностi у модулi:  

• демонструє повне володiння iнформацiйно-комунiкацiйними 

технологiями у своїй предметнiй галузi; 

• ефективно застосовує новiтнi методи наукового-методичного 

дослiдження; 

• пропагує результати власного дослiдження на високому 

науковому рiвнi; 

• робити оригiнальний вклад у розвиток IКТ зi своєї предметної 

галузi; 

• вiльно володiє методологiєю проведення of-line, on-line та 

мережевих урокiв; 

• веде критичний професiйний дiалог з колегами з теорiї i 

практики застосування IКТ-технологiй; 

• моделює, проектує, розробляє, впроваджує, налагоджує новi 

iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї та управляє ними; 

• є лiдером в питаннях iнтеграцiї технологiй у свою предметну 

область; 

• використовує сучаснi IКТ на рiвнi експерта;  

• створює умови для розвитку особистостi обдарованих учнiв 

засобами IКТ; 

• бере участь у проведеннi наукової експертизи сучасних IКТ для 

удосконалення навчально-виховного процесу в школi; 

• презентує результати своєї дiяльностi на наукових 

конференцiях; 

• консультує i пiдтримує осiб, якi демонструють бажання 

пiдвищити власний рiвня IК-компетентностi; 

• пропагує принципи освiти впродовж життя.  

 

 



264 

 

Модуль V. Залiковий 

№ з/п Тема 

1. Iнформацiя та iнформацiйнi системи 

2. Прикладне програмне забезпечення навчального призначення 

3. Прикладне програмне забезпечення загального призначення 

4. Глобальна мережа Iнтернет 

5. Сучаснi електроннi сервiси в освiтi 

6. Основи веб-дизайну 

7. Дистанцiйне навчання 
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Зразок залiкового завдання з теми 7 Модуля V. 

Створення банку тестових завдань у системi Moodle.  

Мета: отримання практичних навичок створення тестових завдань 

електронного навчального предмету. 

Завдання: створити тестовi завдання iз файлу (GIFT-формат). 

Приклади тестових завдань, оформлених засобами GIFtexp 

example/Test-formats/TRUE-FALSE – Правильне чи хибне твердження. 

1. Для вираження випадкової величини чи достатньо знати її значення 

та випадковостi цих значень? 

2. Функцiя розподiлу суми випадкових величин дорiвнює сумi функцiй 

розподiлу кожної випадкової величини. 

example/Test-formats/на спiвставлення 

3. Визначити тип випадкової величини   
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example/Test-formats/числовий 
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4. Задана функцiя 













.1,1

;1,
)(

1α

x

xe
xF

x

 Визначити, при яких значеннях α  

функцiя )(xF  являється функцiєю розподiлу. 

o 1 

example/Test-formats/коротка вiдповiдь 

5. Як називається сукупнiсть трех об'єктiв  P,,F ? 

o Ймовiрним простором 

o Неймовiрним простором 

 

example/Test-formats/множинний вибiр 

6. Яка з наведених величин є випадковою? 

o 33.333%амплiтуда напруги в мережi 

o 33.333%температура у примiщеннi 

o 33.333%швидкiсть звуку у повiтрi 

o -50%число, яке випало при киданнi гральної костi 

o -50%зображення, яке випало при  киданнi монети 

 

7. Дискретна випадкова величина ξ  задана рядом розподiлу: 

 

8. Який графiк функцiї вiдповiдає таблицi? 

o  

 

x  

 xF  

0  

 

1,0  

4,0  

8,0  
1 

1 2  3  
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o  

o  

 

example/Test-formats/с пропущене слово 

9. Вставте пропущений знак: 

10.    ξ{ξ PF  <   ,}, xx . 
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Дiагностичний матерiал 

для визначення рiвнiв розвитку IК-компетентностi 

 

  Не 

використовую 

Використовую 

рiдко 

Використовую 

часто 

Загальнi початковi уявлення у 

сферi IКТ 

   

Основи роботи з операцiйною 

системою 

   

Текстовий процесор         

Табличний процесор        

Системи управлiння базами 

даних  

      

Програми для створення 

комп’ютерних презентацiй та 

публiкацiй   

      

Використання принтера та 

сканера  

      

Спецiальне програмне 

забезпечення для роботи зi 

звуком та вiдео  

      

Електронна пошта        

Пошук iнформацiї в Iнтернетi        

Форуми та чати       

Створення електронних тестiв        

Використання програм 

навчального призначення  

      

Навчальнi iгри        

Використання спецiального 

програмного забезпечення для 

iнтерактивного навчання  

      

Графiчнi редактори        

Використання антивiрусних       
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програм  

Робота у системi Moodle       

Створення веб-сайтiв       

Робота з хмарними 

обчисленнями 

      

Пiдтримка он-лайн навчання    

Використання IКТ для 

пояснення нового матерiалу 

      

Маю власний веб-сайт та 

використовую його з 

навчальною метою 

      

Використання Iнтернет-

ресурсiв для самоосвiти 

      

Використання IКТ для 

взаємодiї з батьками  

      

Використання IКТ для роботи 

з обдарованими дiтьми та для 

пiдтримки iнклюзiї  

      

Використання IКТ для 

взаємодiї з колегами 

      

Умiння органiзовувати спiльну 

роботу у мережi 

      

Використання електронних 

пiдручникiв  

      

Робота над довготривалими 

навчальними проєктами  

      

Всього:       
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Питання для самоконтролю 

I. Microsoft PowerPoint – програма створення презентацiй 

1. Створення слайдiв з дiаграмою i таблицею. 

2. Вставка в слайд малюнкiв i анiмацiї при демонстрацiї. 

3. Створення керуючих кнопок. 

4. Розробка тестових додаткiв. 

5. Збереження та пiдготовка презентацiї до демонстрацiї. 

6. Публiкацiя презентацiї, як Web-документа. 

 

II. Текстовий процесор Microsoft Word 

1. Шрифт, розмiр, iншi атрибути текстового документа. 

2. Створення та редагування текстового документа. 

3. Абзацнi вiдступитаi iнтервали. 

4. Створення та форматування таблиць. 

5. Вставка малюнка, об'єктiв SmartArt, WordArt. 

6. Нумерацiя сторiнок. Вставка i оформлення колонтитулiв. 

7. Створення титульної сторiнки, змiсту. 

8. Друк готового документа. 

 

III. Програма створення комп’ютерних публiкацiй Microsoft Publisher 

1. Пiдготовка листiвки. 

2. Пiдготовка буклету. 

3. Створення бюлетеня. 

4. Створення власної веб-сторiнки. 

 

IV. Iнтернет. 

1. Пошук в мережi Iнтернет. 

2. Електронна пошта. 

3. Органiзацiя роботи в соцiальних мережах i мережевих спiльнотах. 

4. Розробка i створення персонального сайту на платформi Ucoz. 

5. Розробка i створення персонального сайту на платформi Joomla. 

 

V. Розробка урокiв з використанням дистанцiйних технологiй. 

1. Iнтерфейсi Moodle, основнi ресурси системи — файл, папка, 

гiперпосилання та iн.  

2. Навчальний елемент системи «лекцiя» i основнi прийоми її 

створення: додавання веб-сторiнки, тестiв, кластерiв.  

3. Механiзм додавання тестiв.  

4. Навчальними елементами «завдання» та «семiнар». 

5. Навчальнi елементи Moodle — форум, чат, глосарiй та iншi. 

6. Адмiнiстрування у Moodle. Реєстрацiєю користувачiв, резервне 

копiювання, роботою з ftp.  
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Iндивiдуальнi творчi завданння 

1. У 1815 роцi вiдбулася знаменита битва при Ватерлоо, де Наполеон 

зазнав поразки вiд англiйцiв. Пiсля битви фiнансист Ротшильд став 

поспiхом продавати на бiржi свої цiннi папери, пов'язанi з коалiцiєю 

переможцiв. Коли його панiцi наслiдували iншi фiнансисти, Ротшильд 

скупив знецiненi папери, а вже потiм надiйшла офiцiйна звiстка про 

те, що Наполеон розбитий. Тодi-то i народилася фраза: «Хто володiє 

iнформацiєю, той володiє свiтом». 

Запропонуйте рiзнi ситуацiї, коли володiння iнформацiєю може 

принести вигоду.  

Оформiть думки засобами текстового процесора Microsoft Word. 

2. Засобами будь-якого графiчного редактора створiть логотип Вашого 

навчального закладу. Передбачте дотримання Закону України «Про 

авторське право i сумiжнi права» 

3. Створiть власний веб-сайт з 3 сторiнок, що має щонайменше 1 

графiчний об’єкт i 2 гiперпосилання: внутрiшне i зовнiшнє. 

4. Пiдготувати презентацiю на 5-7 слайдiв до Вашої доповiдi. Супровiд 

має мiстити крiм текстових i графiчних даних, модель руху. Крiм 

того, додати до слайдiв презентацiї анотований список корисних 

посилань на матерiали з Iнтернету. 

5. Створiть iнформацiйний буклет з вiдомостями про країни-сусiди 

України за графiчним розташуванням, що мiстить порiвняння країн за 

густотою населення та розмiром ВВП. Для наочностi подання даних 

побудуйте вiдповiднi дiаграми. До буклету додайте також карту 

Європи та посилання на використанi iнтернет-ресурси. 

6. Побудуйте електронну таблицю «Конкурс «Клуб, веселих ьа 

кмiтливих». Створiть макрос «Дiаграма» для побудови на окремому 
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аркушi файлу дiаграми, у якiй вiдображатиметься кiлькiсть балiв, 

виставлених членами журi. 

7. Створiть Бюлетень, у якому пояснiть, що таке хмарнi обчислення, якi 

в них переваги та зазначте конкретнi приклади їх використання. 

Додайте схеми, адреси вiдповiдних сервiсiв. 

8. Створiть постер (плакат) пiд назвою «Готуємось до ЗНО».. Наведiть 2 

можливих способи розмiщення постера в мережi Iнтернет. 

9. Створiть на будь-якому хмарному сервiсi спiльний документ. 

10. Ознайомтесь iз дослiдженнями українського ринку працi вчителiв 

iнформатики. Складiть таблицю для аналiзу даних. Структуру таблицi 

розробiть самостiйно. Проаналiзуйте динамiку кiлькостi вакансiй у 

галузi iнформацiйних технологiй по рiзних мiстах України. 

11. Створiть тест на перевiрку будь-якої теми, використовуючи програму 

створення комп’ютерних публiкацiй Microsoft Power Point. 

12.  Пiдготуйте педагогiчну раду на будь-якi тему з використанням 

iнформацiйних on-line засобiв. 
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технологiй у самоосвiтi вчителiв вечiрнiх шкiл. В М.М. Козяр, Н.Г. Ничкало 

(Ред.), Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в сучаснiй освiтi: досвiд, 

проблеми, перспективи: за матерiалами IV Мiжнародної науково-

практичної конференцiї «Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiй в сучаснiй 

освiтi: досвiд, проблеми, перспективи», Львiв, 21-22 жовтня, 1, 196-200. 

ЛДУ БЖД. 

10. Закомiрний, I. (2015). Пiдготовка вчителiв вечiрньої школи до 

здiйснення дистанцiйного навчання. В В.Я. Шуть (Ред.), Проблеми та 

перспективи управлiння сучасною столичною школою: регiональна науково-

практична конференцiя, Київ, 79-87. Ун-т iм. Б. Грiнченка. 

11. Закомiрний, I. (2015). Роль iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй у професiйному зростаннi вчителя. В Л.Б. Лук’янова (Ред.), 

Європейський Союз – Україна: освiта дорослих: зб. матерiалiв форуму до 

Мiжнародних днiв освiти дорослих в Українi, Київ, 4-6 листопада 2014 

року, 125-128. К.-Нiжин. 

12. Закомiрний, I. (2015). Використання методу проблемно-

ситуативного аналiзу у навчаннi учнiв вечiрньої школи цивiльному захисту. 

В Шмалєй С.В., Бондаренко О.О. та iн. (Ред.), Проблеми цивiльного захисту 

населення: сучаснi реалiї України: I Всеукраїнська заочна науково-

практична конференцiя, Київ, 16 квiтня, 45-45. НПУ iменi 

М.П. Драгоманова. 

13. Закомiрний, I. (2015). Неформальна дизайн-освiта молодi в 



284 

 

умовах вечiрньої школи. В Н.П. Муранова (Ред.), Актуальнi проблеми в 

системi освiти «загальноосвiтнiй навчальний заклад – доунiверситетська 

пiдготовка – вищий навчальний заклад»: I Всеукраїнська науково-

практична конференцiя, Київ, 28 травня, 69-72. НАУ. 

14. Закомiрний, I. (2015). Формування IКТ-компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл в умовах упровадження дистанцiйних технологiй навчання. В 

Л.М. Капченко (Ред.), Актуальнi проблеми професiйної орiєнтацiї та 

професiйного навчання населення у контекстi подолання кризи ринку працi: 

VIII Мiжнародна науково.-практична конференцiя, Київ, 01 грудня, 260-265. 

IПК ДСЗУ. 

15. Закомирный, И., Закомирная, Е. (2016). Особенности внедрения 

дистанционных технологий обучения в вечерней школе. В 

И.Ю. Синельников (Ред.), Социализаця личности в условиях глобализации и 

информатизации общества: Международная научно-практическая 

конференцiя, Тверь, 8 февраля, 596-598. ИСРО РАО. 

16. Закомiрний, I. (2017). Концептуальнi напрями управлiнської 

дiяльностi у сферi культури i мистецтв. В Анiщенко О.В., Зiнченко С.В. 

(Ред.), Теоретичнi та практичнi аспекти управлiнської дiяльностi у сферi 

культури i мистецтв: науково-практична конференцiя з мiжнародною 

участю, Київ, 26 жовтня, 7-9. IПООД НАПН України. 

17. Закомiрний, I. (2018). Роль дистанцiйних технологiй навчання у 

викладаннi курсу «Захист Вiтчизни» у вечiрнiй (змiннiй) школi. В 

В. Шмалєй (Ред.), Проблеми цивiльного захисту населення та безпеки 

життєдiяльностi: сучаснi реалiї України: IV Всеукраїнська науково-

практична конференцiя, Київ, 20 квiтня, 54. НПУ iменi М.П. Драгоманова. 

18. Закомiрний, I. (2018). Пiдготовка майбутнього вчителя до 

забезпечення використання технологiї дистанцiйного навчання. В кол. ред., 

Педагогiка вищої школи: досвiд i тенденцiї розвитку: III Всеукраїнська 

науково-практична конференцiя з мiжнародною участю, Запорiжжя, 11 
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травня, 108-109. Запорiзький нацiональний унiверситет. 

19. Закомiрний, I. (2018). Розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл у контекстi реалiзацiї Концепцiї 

«Нова українська школа». В кол. ред., Психолого-педагогiчний супровiд 

професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв: стан i перспективи: 

Всеукраїнська науково-практична конференцiя, Київ, 18 травня, 24-29. 

Київський унiверситет iменi Бориса Грiнченка. 

 

Опублiкованi працi, якi додатково вiдображають результати 

дисертацiї 

20. Закомiрний, I. (2016). Iнновацiйний потенцiал сучасної вечiрньої 

школи. В Лариса Лук’янова (Ред.), Територiя успiху, 1(2), 32-34. ТОВ 

«ДКС-Центр». 
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Додаток Т 

Вiдомостi про апробацiю результатiв дисертацiї 

 

Масовi науково-практичнi заходи мiжнародного рiвня: 

1. ХIV Мiжнародна науково-практична конференцiя «Професiйна 

свобода особистостi у вимiрах гуманiстичної спадщини Антона Макаренка 

та Iвана Зязюна», м. Полтава, 12-13 березня 2015 року, очна форма участi. 

Тема доповiдi: Iнновацiйна дiяльнiсть директора вечiрньої школи у 

професiйному зростаннi вчителiв. 

2. IV Мiжнародний науково-практичний семiнар «Розвиток 

порiвняльної професiйної педагогiки у контекстi глобалiзацiйних та 

iнтеграцiйних процесiв», м. Хмельницький, 25 травня 2015 року, заочна 

форма участi. Тема доповiдi: Органiзацiйно-педагогiчнi засади 

професiйного вдосконалення вчителiв вечiрнiх шкiл засобами 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй: вiтчизняний та зарубiжний 

досвiд. 

3. Мiжнародна науково-практична конференцiя 

«Людиновимiрнiсть гармонiзацiї культурно-освiтнього простору майбутнiх 

педагогiв: науковi досягнення i перспективи», м. Мелiтополь, 11-12 червня 

2015 року, заочна форма участi. Тема доповiдi: Гуманiзацiя навчально-

виховного процесу вечiрньої школи засобами iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй. 

4. Форум «Освiта дорослих як ресурс мiсцевого розвитку», 

м. Львiв, 8 жовтня 2015 року, очна форма участi. Тема доповiдi: Основнi 

аспекти органiзацiї екстернатної форми навчання у вечiрнiй школi. 

5. IV Мiжнародна науково-практична конференцiя 

«Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в сучаснiй освiтi: досвiд, 

проблеми, перспективи», м. Львiв, 21-22 жовтня 2015 року, очна форма 
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участi. Тема доповiдi: Використання iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй у самоосвiтi вчителiв вечiрнiх шкiл. 

6. VIII Мiжнародна науково-практична конференцiя «Професiйне 

становлення особистостi: проблеми i перспективи», м. Хмельницький, 10-11 

листопада 2015 року, очна форма участi. Тема доповiдi: Роль iнформацiйно-

комунiкацiйної грамотностi у професiйному розвитку вчителiв вечiрнiх 

шкiл. 

7. VIII Мiжнародна науково-практична конференцiя «Актуальнi 

проблеми професiйної орiєнтацiї та професiйного навчання населення у 

контекстi подолання кризи ринку працi», м. Київ,1 грудня 2015 року, очна 

форма участi. Тема доповiдi: Формування IКТ-компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл в умовах запровадження дистанцiйних технологiй навчання. 

8. ХIII Мiжнароднi педагогiчно-мистецькi читання пам’ятi 

професора О.П. Рудницької, м. Київ, 2-3 грудня 2015 року, заочна форма 

участi. Тема доповiдi: Формування педагогiчної майстерностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл засобами iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй. 

9. I Мiжнародна науково-практична конференцiя «Наукова 

спадщина Iвана Зязюна у вимiрах сучасностi й майбутнього», м. Київ, 30-31 

березня 2017 року, очна форма участi. Тема доповiдi: Неформальна освiта 

вчителiв вечiрнiх шкiл: психолого-педагогiчний аспект. 

10. V Мiжнародна науково-практична конференцiя «Iнформацiйно-

комунiкацiйнi технологiї в сучаснiй освiтi: досвiд, проблеми, перспективи», 

м. Львiв, 19-20 жовтня 2017 року, заочна форма участi. Тема доповiдi: Роль 

центрiв освiти дорослих у розвитку iнформацiйно-комунiкацiйнi 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл. 

11. III Всеукраїнська науково-практична конференцiя з 

мiжнародною участю «Педагогiка вищої школи: досвiд i тенденцiї 

розвитку», м. Запорiжжя, 11 травня 2018 року, заочна форма участi. Тема 
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доповiдi: Пiдготовка майбутнього вчителя до забезпечення використання 

технологiї дистанцiйного навчання. 

 

Масовi науково-практичнi заходи всеукраїнського рiвня: 

12.  Науково-практичний семiнар «Сучасне розумiння органiзацiї 

навчальної дiяльностi учнiв вечiрньої школи», м. Київ, 04 листопада 2014 

року, очна форма участi. Тема доповiдi: Дистанцiйне навчання – одна iз 

затребуваних форм в органiзацiї навчальної дiяльностi сучасної вечiрньої 

школи». 

13. Регiональна науково-практична конференцiя «Iнновацiйний 

розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахiдки», м. Київ, 19 

лютого 2015 року, очна форма участi. Тема доповiдi: Пiдготовка вчителiв 

вечiрньої школи до здiйснення дистанцiйного навчання. 

14. Науково-практичний семiнар з елементами конференц-зв’язку 

«Теоретичнi та практичнi аспекти особистiсного й професiйного розвитку 

педагогiчного та науково-педагогiчного персоналу: сучаснi технологiї», 

м. Київ, 25 лютого 2015 року, очна форма участi. Тема доповiдi: 

Органiзацiйно-правовi засади впровадження елементiв дистанцiйного 

навчання в школi. 

15. Методологiчний семiнар «Громадянськiсть української молодi: 

виклики, здобутки, перспективи», м. Київ, 02 квiтня 2015 року, заочна 

форма  участi. Тема доповiдi: Використання нетрадицiйних методiв 

навчання у формуваннi громадянської культури учнiв вечiрньої школи». 

16. I Всеукраїнська заочна науково-практична конференцiя, 

присвячена 180-рiччю Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi 

М.П. Драгоманова, м. Київ, 16 квiтня 2015 року, заочна форма участi. Тема 

доповiдi: Використання методу проблемно-ситуативного аналiзу у навчаннi 

учнiв вечiрньої школи цивiльному захисту. 
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17. Звiтна науково-практична конференцiя Iнституту педагогiчної 

освiти i освiти дорослих НАПН України, м. Київ, 20 квiтня 2015 року, очна 

форма участi. Тема доповiдi: Неформальна освiта вчителiв третього вiку: 

реалiї i перспективи. 

18. III Всеукраїнська науково-практична конференцiя «Формування 

професiйно мобiльного фахiвця: європейський вибiр», м. Кривий Рiг, 23-24 

квiтня 2015 року, заочна форма участi. Тема доповiдi: Професiйна 

мобiльнiсть тьютора у формуваннi iнформацiйно-комунiкацiйної 

компетентностi вчителiв вечiрнiх шкiл. 

19. Круглий стiл «Наукова спадщина академiка I.А. Зязюна та 

актуалiтети сучасної педагогiчної освiти в Українi», м. Київ, 18 травня 2015 

року, очна форма участi. Тема доповiдi: Формування педагогiчних якостей 

вчителiв вечiрньої школи через призму культурологiчної концепцiї 

I.А. Зязюна. 

20. II Всеукраїнськi педагогiчнi читання, присвяченi пам’ятi 

академiка Семена Устимовича Гончаренка, м. Київ, 21 травня 2015 року, 

очна форма участi. Тема доповiдi: Формування iнформацiйно-

комунiкацiйної грамотностi вчителiв вечiрнiх шкiл в умовах неформальної 

освiти. 

21. V Всеукраїнськi психолого-педагогiчнi читання, присвяченi 

пам’ятi доктора педагогiчних наук, професора Федоришина Бориса 

Олексiйовича «Профорiєнтацiя: стан i перспективи розвитку», м. Київ, 21 

травня 2015 року, заочна форма участi. Тема доповiдi: Використання 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у неформальному навчаннi 

вчителiв вечiрнiх шкiл основам сучасної профорiєнтацiї. 

22. I Всеукраїнська науково-практична конференцiя «Актуальнi 

проблеми в системi освiти: загальноосвiтнiй навчальний заклад – 

доунiверситетська пiдготовка – вищий навчальний заклад», м. Київ, 28 
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травня, очна форма участi. Тема доповiдi: Неформальна дизайн-освiта 

молодi в умовах вечiрньої школи. 

23. Круглий стiл «Змiшане навчання (blended learning): досвiд, 

проблеми, перспективи», м. Київ, 12 червня 2015 року, очна форма участi. 

Тема доповiдi: Тенденцiї розвитку хмаро орiєнтованого навчального 

середовища в сучаснiй вечiрнiй школi. 

24. VIII Всеукраїнськi педагогiчнi читання пам’ятi видатного 

вченого-педагога Олени Степанiвни Дубинчук, м. Київ – с. Тарасiвка, 19 

травня 2016 року, очна форма участi. Тема доповiдi: Андрагогiчнi засади 

розвитку iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв вечiрнiх 

шкiл в умовах неформальної освiти. 

25. VI Всеукраїнськi психолого-педагогiчнi читання, присвяченi 

пам’ятi доктора педагогiчних наук, професора Федоришина Бориса 

Олексiйовича «Профорiєнтацiя: стан i перспективи розвитку», м. Київ, 19 

травня 2016 року, заочна форма участi. Тема доповiдi: Основнi аспекти 

органiзацiї профорiєнтацiйної роботи вчителiв вечiрнiх шкiл. 

26. II Всеукраїнська науково-практична конференцiя «Актуальнi 

проблеми в системi освiти: загальноосвiтнiй навчальний заклад – 

доунiверситетська пiдготовка – вищий навчальний заклад», м. Київ, 25 

травня 2016 року, заочна форма участi. Тема доповiдi: Центр освiти 

дорослих як iнновацiйний осередок навчання рiзних категорiй дорослого 

населення. 

27. Конференцiя керiвникiв навчальних закладiв Деснянського 

району мiста Києва, м. Київ, 25 серпня 2016 року, очна форма участi. Тема 

доповiдi: Впровадження сучасних IКТ в освiтньому навчальному просторi. 

28. Звiтна науково-практична конференцiя Iнституту педагогiчної 

освiти i освiти дорослих НАПН України  «Психолого-педагогiчний супровiд 

навчання рiзних категорiй дорослого населення», м. Київ, 15-16 березня 
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2017 року, очна форма участi. Тема доповiдi: Неформальна освiта вчителiв 

вечiрнiх шкiл: потенцiал для розвитку IКТ-компетентностi. 

29. Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю 

«Теоретичнi та практичнi аспекти управлiнської дiяльностi у сферi культури 

i мистецтв: зб. матерiалiв наук.-практ. конф. з мiжнародною участю, 

м. Київ, 26 жовтня 2017 року, очна форма участi. Тема доповiдi: 

Концептуальнi напрями управлiнської дiяльностi у сферi культури i 

мистецтв. 

30. Звiтна науково-практична конференцiя Iнституту педагогiчної 

освiти i освiти дорослих НАПН України за 2017 рiк, м. Київ, 19-20 березня 

2018 року, очна форма участi. Тема доповiдi: Заклади культури як центри 

неформальної освiти педагогiв. 

31. IV Всеукраїнська науково-практична конференцiя «Проблеми 

цивiльного захисту населення та безпеки життєдiяльностi: сучаснi реалiї 

України», м. Київ, 20 квiтня 2018 року, заочна форма участi. Тема доповiдi: 

Роль дистанцiйних технологiй навчання у викладаннi курсу «Захист 

вiтчизни» у вечiрнiй (змiннiй) школi. 

32. III Всеукраїнськi педагогiчнi читання, присвяченi пам’ятi 

Семена Устимовича Гончаренка «Особистiсний i професiйний розвиток 

дорослих: проблеми i перспективи», м. Київ, 18 травня 2017 року, заочна 

форма участi. Тема доповiдi: Шляхи реалiзацiї андрагогiчно орiєнтованої 

освiтньої дiяльностi у сучаснiй вечiрнiй школi. 

33. Всеукраїнська науково-практична конференцiя «Психолого-

педагогiчний супровiд професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв: 

стан i перспективи», м. Київ, 18 травня 2018 року, очна форма участi. Тема 

доповiдi: Розвиток iнформацiйно-комунiкацiйної компетентностi вчителiв 

вечiрнiх шкiл у контекстi реалiзацiї Концепції «Нова українська школа». 


