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Антонченко Марія Олексіївна, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри освітніх та інформаційних технологій 
Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕДАГОГА 

Стрімкий розвиток техніки та технологій у сучасному суспільстві обумовлює 
нові стратегічні задачі щодо освіти України. До них відносяться принципово нові 
вимоги до якості підготовки та перепідготовки фахівців, що відповідають запитам 
сучасного інформаційного суспільства. Реалізація даних задач ґрунтується на 
впровадженні нових концепцій навчання, широкого застосування компетентнісного 
підходу та інформаційних технологій (ІТ).  

Головним провідником та виконавцем вищезазначених задач виступають 
педагогічні працівники. Для вчителя дуже важливо мати не тільки глибоке знання 
предмету й методики його викладання, но і розвивати власну професійну 
компетентності, що складається з окремих компетенцій. У Концепції «Нова 
українська школа» (2016 р.) виділено десять ключових компетенцій, що необхідні 
будь якої людині і, в першу чергу, педагогу для його професійної діяльності [5]. 
Серед них окремо стоїть інформаційно-цифрова компетентність (ІЦК). Виділення ІЦК 
як окремої складової професійної компетентності педагога обумовлено все більшим 
використання ІТ у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. 

Розвиток ІЦК розглядається як одне з пріоритетних завдань професійної 
підготовки педагога і базується на широкому впровадженні у освітній процес 
сучасних ІТ. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що данні питання 
висвітлені у працях таких дослідників, як В.А Баженов, П.В. Беспалов, В.М. Білик, 
В.Ю. Биков, П.С. Венгерский, Л.М. Горбунова, Л.М. Дибкова, Е.И. Дмитрієва,                
А.А. Єлізаров, М.І. Жалдак, В.О. Колмакова, Т.О. Кучерява, О.В. Малишевський,         
Н.В Морзе, Н.В. Насирова, О.Ю. Новиков, О.В. Овчарук, Е.С. Полат,                             
А.М. Семибратов та інші, але ж вони стосуються, в основному, навчання учнів та 
студентів. Але аналіз розвитку ІЦК педагогічних працівників, що вже працюють, 
досліджено недостатньо. Необхідність розвитку ІЦК педагогів на протязі усієї 
професійної діяльності, з одного боку, та недостатність теоретичної розробки у 
педагогічних дослідженнях й труднощами у практичної реалізації цього питання, з 
іншого боку, забезпечують актуальність теми статті. 

З огляду на вищезазначене,  перед післядипломною педагогічною освітою 
стоять нові завдання, що вимагають перегляду підходів до змісту навчання 
педагогічних працівників та підвищення їх рівня ІЦК в умовах неперервної освіти. 

Тому метою статті є дослідити розвиток ІЦК педагогів загальноосвітніх 
навчальних закладів у системі післядипломної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційна парадигма передбачає 
принципово нові функції освіти і зміну ролі педагогічних працівників у розвитку 
суспільства. Замість трансляції готових знань, що реалізується традиційними 
технологіями, сучасна освіта має носити випереджувальний характер, готувати 
майбутнього фахівця до самостійного оволодіння необхідною інформацією та 
формувати вміння її застосувати в умовах швидких соціально-економічних змін. 
Зміщення акцентів з ретранслятивної функції на функцію продуктивну, значно 
підвищує вимоги до рівня підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 
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працівників, до розвитку їх інформаційно-цифрової компетентності (ІЦК), яка є 
однією з ключових складових професійної компетентності [1]. 

З огляду на компетентнісний підхід до освіти спеціалістів (В.А. Адольфа,              
Л.Ю. Благодаренко, Л.С. Ващенко, О.Я. Савченко, О.І. Пометун, О.В. Часнікова та 
ін.), фахівець окрім знань, умінь та навичок, повинен мати певні професійні 
компетентності, та повинен проходити оцінювання відповідності його професійної 
діяльності певному освітньо-кваліфікаційному рівню (на основі наявності в них 
компетенцій, що визначені стандартами). Таким чином, компетентнісний підхід 
спрямовує освітній процес підвищення кваліфікації педагогів у системі 
післядипломної педагогічної освіти, не стільки на поглиблення знань та вмінь у 
певної галузі, а, значною мірою, на розвиток професійних компетентностей педагогів, 
а саме на оволодіння інноваційними освітніми та інформаційними технологіями, які 
зумовлюють принципові зміни в організації навчання, збагачують досвід особистої 
професійної діяльності педагогічного працівника, сприяють розвитку життєвих 
цінностей.  

Аналізуючи праці Л.В. Банашко, О.М. Севастьянової, Б.С. Крищук, 
С.І. Тафінцевої, О.В. Часнікової та ін. можна зробити висновок, що науковці 
виділяють різні сукупності ключових компонент професійної компетентності 
педагога, але серед них обов’язково є інформаційна, інформаційно-комунікаційна або 
інформаційно-цифрова компонента. Ці поняття мають незначні відмінності у 
трактуванні і їх наявність підкреслює важливість інформаційно-цифрової складової у 
освіті. 

Ми бачимо, що ІЦК є однією з ключових компонент професійної 
компетентності педагога. В нашої роботі будемо користуватись наступним його 
визначенням: інформаційно-цифрова компетентність педагога (ІЦК) – це 
інтегрований результат особистості педагогічного працівника по оволодінню 
сучасними цифровими та інформаційними технологіями та застосуванню їх у власній 
професійної діяльності, який формується на основі оволодіння ним змістовим, 
діяльнісним і мотиваційним компонентами досвіду роботи з різноманітною 
інформацією [1]. 

Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 
критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 
створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та 
приватному спілкуванні, а також передбачає інформаційну й медіа-грамотність, 
володіння основами програмування, алгоритмічним мислення, роботою з базами 
даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з 
інформацією [5, с.11]. 

Розвиток ІЦК педагога здійснюється під час навчання у вищих навчальних 
закладах,  шляхом самоосвіти, під час проходження курсів підвищення кваліфікації 
в умовах післядипломної педагогічної освіти, курсів, що проводяться окремими 
потужними міжнародними ІТ-корпораціями тощо. 

Що стосується розвитку ІЦК педагогів у системі післядипломної освіти, вона 
реалізується в процесі навчання дисциплінам інформаційної ланки через навчання з 
використанням цифрових та інформаційних технологій. 

Н.В. Морзе підкреслює [3], що формування ІЦК педагогів є складною, але 
надзвичайно актуальною проблемою. До вирішення задачі розвитку ІКЦ педагогів 
необхідно підходити системно з урахуванням вхідних параметрів, процесів та 
змістовного наповнення кожного елемента такої системи. Етапами системи розвитку 
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ІЦК педагогів будуть: визначення змісту ІЦК, яке здійснюється за умов постійного 
розвитку інформаційних технологій і їх впровадження у освітній процес; визначення 
рівнів розвитку ІЦК, показників та критеріїв, що їх характеризують; оцінювання рівня 
володіння ІЦК педагогів, яке передбачає вибір методу оцінювання, формування бази 
матеріалів для оцінювання (анкети, тести, завдання, індикатори тощо), вибір 
програмного забезпечення для здійснення оцінювання; корегування навчальних 
планів та робочих програм з врахуванням результатів оцінювання та з метою 
подальшого розвитку ІЦК педагогів, яке реалізується за допомогою проведення 
семінарів, тренінгів, дистанційних електронних курсів, майстер-класів тощо [5]. 

Найповніше структура ІК-компетентностей педагога описана в рекомендаціях 
ЮНЕСКО [6] і яка включає 6 модулів: розуміння ролі ІКТ в освіті, навчальна 
програма й оцінювання, педагогічні практики, технічні і програмні засоби ІКТ, 
організація й управління навчальним процесом, професійний розвиток. Пропонується 
розглядати ІК-компетентності викладачів у кожному з шести модулів у трьох 
категоріях: застосування ІКТ, засвоєння знань та виробництво знань. 

На основі аналізу сутності дефініції ІЦК [1], світових й державних програмних 
документів та узагальнення сучасних науково-педагогічних досліджень з питань 
розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників                      
(І.О. Зязюна, І.Д. Беха, М.І. Жалдака, Н.В. Морзе, К.О. Морозовой, О.В. Овчарука, 
Л.Є. Петуховой та інших), ми охарактеризували ІЦК педагогів такими компонентами 
(критеріями): мотиваційною, когнітивною, діяльнісною. Ці компоненти (критерії) 
передбачають володіння відповідними характеристиками та деталізуються за 
допомогою певних показників. 

До основних складових мотиваційної компоненти відносимо систему 
поглядів та переконань, які визначають потребу особистості у формуванні ІЦК. Він 
передбачає усвідомлені дії щодо пошуку, відбору та використанні відповідних засобів 
для розв’язання навчальних завдань, усвідомлення мети та меж застосування ІКТ. 

Когнітивна компонента складається зі знань та уявлень у галузі застосування 
ІКТ для розв’язання завдань навчального, професійного та особистого спрямування, 
розуміння взаємозв’язків у структурі апаратного та програмного забезпечення, 
комплексне розуміння можливостей інформації, яка доступна у різних цифрових 
форматах, впевнену орієнтацію у сучасному програмному забезпеченні та його 
призначенні. 

Діяльнісна компонента передбачає уміння та навички по опануванню та 
використанню сучасних інформаційних технологій для розв’язання завдань 
професійного, освітнього та побутового характеру; використання можливостей 
сучасного програмного забезпечення для обробки та представлення інформації, 
творчому підході до розв’язання різних груп завдань із використанням ІКТ [4]. 

Так як різні педагоги у різної мірі володіють сучасними інформаційними 
технологіями, тому для оцінки їх ІЦК ми визначили такі рівні розвитку ІЦК: низький 
(ознайомчий), базовий (репродуктивний), високий (продуктивний) [1]. Ці рівні 
умовні, але потрібні для подальшого оцінювання ІЦК педагогів. 

Таким чином, ІЦК педагога потрібно розвивати постійно та цілеспрямовано на 
протязі всієї професійної діяльності вчителя. Для оцінювання ІЦК педагогів нами 
було виділено наступні рівні її розвитку:  низький (ознайомчий), базовий 
(репродуктивний) та високий (продуктивний). Кожен з вищезазначених рівнів 
характеризується за допомогою мотиваційного, когнітивного і діяльнісного 
компонентів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ПЛАТФОРМИ  
E-SCHOOL.INFO В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Інформатизація освітньої діяльності передбачає надання електронних послуг 
всім учасникам навчального процесу. Платформа e-School.info [1] призначена для 
інформаційної підтримки адміністрації школи, вчителів, учнів та їх батьків та 
схвалена до використання Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і 
науки України (Лист № 2.1/12Г-740 від 03.10.2016 р.). 

Робота системи ґрунтується на використанні так званих «хмарних» технологій. 
Ці технології засновані на централізованому зберіганні та обробці інформації та не 
висувають значних вимог до апаратного та програмного забезпечення користувачів. 
Для роботи з системою e-School.info достатньо браузера, встановленого на 
комп'ютерному пристрої (стаціонарні комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони 
тощо). Таким чином, для забезпечення інформаційної діяльності можуть бути 
залучені апаратні засоби, які знаходяться в особистому володінні учасників 
навчального процесу, що знизить витрати бюджету на придбання засобів 
інформатизації. 

Зауважимо, що для закладів освіти, для педагогічних працівників всі сервіси 
системи e-School.info надаються безкоштовно. Для батьків доступ до електронного 
щоденника дитини (з функціями, аналогічними паперовому щоденнику) також 
безкоштовний. Таким чином, партнерство держави і бізнесу в сфері інформатизації 
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освіти дозволяє суттєво знизити бюджетні витрати та отримати необхідний розвиток 
інформаційного освітнього середовища. 

Система e-School.info може бути використана як платформа для створення 
повноцінного багатофункціонального сайту навчального закладу. 

Інформаційні технології Web 2.0, що використовуються в системі e-School.info, 
дозволяють користувачам створювати власний контент. Всі учасники навчального 
процесу виступають як співрозробники сайту навчального закладу. Чим більше 
людей долучаються до використання сайту, тим більш інформативним він буде. 

Сайт, створений в системі e-School.info – це не просто набір статичних 
сторінок, а майданчик для комунікацій між вчителями, батьками, учнями.  

Завдяки системі e-School.info можливо організувати активну горизонтальну 
взаємодію учнів через мережу для обміну знаннями та організації колективної 
проектної діяльності,  отриманню навичок комунікації, роботи в команді, 
практичного застосування знань, мотивації до саморозвитку. 

Окрім представницької та освітньо-виховної функції сайт навчального закладу, 
створений на платформі e-School.info ефективно виконує інформаційну функцію, 
оскільки може містити розклад занять учнів та вчителів, теми уроків та домашні 
завдання, меню в шкільній їдальні та такі потужні сервіси, як електронний журнал і 
щоденник. 

Кожний класний керівник на сторінці свого класу на сайті закладу освіти може 
розміщувати новини про якісь події, світлини з проведених заходів, організовувати 
обговорення певних тем з учнями та їх батьками.  

При використанні платформи e-school.info поточна та підсумкова успішність і 
відвідуваність фіксується вчителем в електронному журналі. Електронний щоденник 
дозволяє учню та його батькам переглянути всі виставлені йому оцінки та коментарі 
до них. В щоденнику зберігаються записані педагогами в електронному журналі теми 
занять та домашні завдання. Батьки також можуть бачити видані дітям домашні 
завдання і контролювати їх виконання. 

Електронні журнали і щоденники використовують практично у всіх розвинених 
країнах світу. Їх впровадження передбачено Концепцією розвитку електронного 
урядування в Україні (розпорядження КМ України від 20 вересня 2017 р. № 649-р 
[2]). 

Вчителі-предметники мають доступ до журналів з предмету лише у тих класах, 
у яких вони викладають. Класні керівники мають доступ до журналів класу з усіх 
предметів. Батьки не мають доступу до журналів, але у електронному щоденнику 
зможуть переглянути оцінки тільки своєї дитини. 

Записані вчителем домашні завдання та виставлені оцінки (які вчитель має 
можливість прокоментувати) автоматично потрапляють до щоденників учнів. 

Таким чином, навчальний заклад не несе матеріальних витрат на розробку, 
дизайн та хостинг, але отримує повноцінний сайт з необмеженим місцем під 
файловий архів, фотогалерею тощо. 

На підставі виставлених вчителями оцінок в Системі e-School.info доступні 
аналіз успішності в різних розрізах та формування звітності. 

Для полегшення знайомства з функціями системи e-School.info діє технічна 
підтримка користувачів через call-центр. Організовано навчання педагогічних 
працівників прийомам роботи на платформі e-Schools.info за схваленою МОН 
України програмою «Електронне освітнє середовище закладу загальної середньої 
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освіти» (протокол № 4 від 18.06.2018 р.) спільно з регіональними закладами 
післядипломної педагогічної освіти. 

На думку автора, при провадженні нових електронних форм організації 
освітнього процесу необхідно уникати надмірного адміністративного тиску. У той же 
час вважається пріоритетним розробка державних нормативних документів, що 
унормує використання електронного журналу, визначить механізми мотивації 
педагогічних працівників до використання інформаційно-телекомунікаційних 
технологій та вимоги до їх кваліфікації в цій сфері. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЩОДО 

ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКІВ GOOGLE В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З 
МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

Загальний напрям модернізації сучасної освіти – це системні й органічні зміни 
в освіті з метою приведення її у відповідність до вимог сучасного життя, створення 
механізмів постійного оновлення освіти, її цілеспрямованої орієнтації на актуальні та 
перспективні потреби особистості, суспільства. 

Пошук шляхів підвищення ефективності освітнього процесу на основі 
використання інноваційних інформаційних методів і технологій привів до 
мотивованої необхідності застосовувати потенціал сучасних мережевих сервісів. Ці 
ресурси забезпечують можливість створювати педагогу інформаційно значиме 
наповнення інформаційного сервісу й управляти доступом до змісту. 

Метою статті є представити ефективну модель організації дистанційного 
навчання на прикладі масового дистанційного курсу “Додатки Google в освітній 
діяльності”. 

Створення дистанційного курсу зумовлене необхідністю пошуку нових 
інтенсивних шляхів і засобів освіти, яка переходить на новий зміст, а це, безумовно, 
потребує застосування сучасних інструментів навчання. 

Актуальність дистанційного курсу полягає у використанні веб-сервісів у 
освітньому процесі, що дозволяє урізноманітнити навчальні заняття, навчити на 
практиці володінню хмарними технологіями, розширювати можливості викладання.  

Метою організації дистанційного курсу є навчання використанню додатків 
Google в професійній діяльності для підвищення цифрової компетентності педагогів, 
ознайомлення учасників із можливістю застосувати віртуальні кімнати Google 
Classroom для організації та взаємодії учасників/студентів, через практичне 
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опрацювання різних онлайн-ресурсів та завдань навчити створювати й підтримувати 
персональне інформаційне середовище, власні віртуальні кімнати, на конкретних 
прикладах продемонструвати переваги колективної взаємодії, співпраці, ефективність 
застосування цифрових інструментів Google в освітній діяльності. 

Інноваційність практики полягає в практичному застосуванні цифрових 
інструментів Google в освітній діяльності, створенні умов для успішного 
впровадження електронних ресурсів, створених під час дистанційного навчання. 

Для забезпечення ефективного навчання матеріали курсу містять: 54 
практичних завдання, 40 навчальних відео, 10 інструктивних листів, 9 об’єктів Google 
Диска для спільного редагування, 3 онлайн-тестування.  

До кожного інструктивного листа розроблена відповідна відеотрансляція через 
прямий ефір YouTube, яка містить відеолекції з практичними порадами щодо 
застосування в професійній діяльності, рекомендації щодо усунення недоліків, яких 
припустилися учасники при виконанні завдань; організовано чат - можливість 
учасникам задати питання наживо й отримати відповідь; представлена “родзинка” до 
кожного ефіру з авторською презентацією застосування цифрового 
інструмента/додатка; налаштовано збереження запису для подальшого перегляду в 
зручний час. 

Ефективний зворотній зв'язок із учасниками курсу налаштований  через 
системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій до кожного 
завдання в системі Google Classroom. 

Під час навчання учасники опрацьовують матеріали з таких практичних 
напрямів:  

● Створення й підтримка функціонування віртуальної кімнати Google Classroom.  
● Створення та спільне редагування об’єктів Google Диску для організації 

спільної взаємодії користувачів. 
● Узагальнення й систематизація матеріалів на платформі оновлених Google 

Сайтів. 
● Створення відео-контенту за допомогою інструмента прямих ефірів YouTube: 

записи виступів, навчальних відео. 
● Ознайомлення з системою G Suitе for Education для підключення в закладах 

освіти. 
● Використання онлайн-ресурсів Веб 2.0 для інтеграції до віртуальних кімнат. 
● Опрацювання основних налаштувань безпечної роботи в кіберпросторі. 

Кожен учасник розробляє власний кейс із 10 готовими об’єктами для 
впровадження в професійній діяльності. Користувачі курсу не тільки виконують 
завдання у віртуальних кімнатах, а й навчаються створювати власні для застосування 
в професійній діяльності, адже саме ресурс Google Classroom дозволяє об’єднати 
учасників у захищеному середовищі, поширити інформацію, отримати зворотній 
зв’язок, взаємодіяти, підтримувати й супроводжувати спільну діяльність, може 
допомогти організувати віртуальну кімнату для роботи над будь яким проектом, 
взаємодії колег, учасників творчих осередків, навчального процесу. 

У підсумку учасники оформлюють та захищають власний проект. 
Курс апробований 20-ма циклами навчання протягом 2014-2019 років, налічує 

близько 6000 випускників.  
Інноваційною є запропонована модель організації дистанційного навчання: 

● навчальне середовище для отримання завдань, консультацій і збору робіт 
учасників у середовищі Google Classroom; 
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● сайт-навігатор із систематизованою інформацією за матеріалами курсу й 
публікацією спільних робіт учасників, таблиць виконаних робіт; 

● система консультацій за допомогою прямих ефірів, щотижневих відео-
трансляцій на каналі YouTube; 

● взаємодія учасників через об’єкти Google Диска. 
Ця модель є перевіреною часом і кількістю учасників, які працюють одночасно: 

під час сесій у червні 2017, січні, червні, серпні, жовтні, грудні 2018, березні 2019 
років років один тьютор ефективно працював з 500-600-ма користувачами за рахунок 
системи підтримки Google Classroom. Протягом усього навчання учасники курсу 
виконують завдання на отримання зворотнього зв'язку, налагодження комунікації, 
взаємодії за допомогою додатків Google: створюють віртуальні кімнати (класи), 
контактні групи, працюють у групових чатах, обмінюються повідомленнями, подіями, 
пишуть коментарі, спільно редагують аркуші таблиці у “відкритому класі”, слайди в 
презентації, беруть участь в опитуваннях, співпрацюють у віртуальних дошках 
(Padlet, Linoit), беруть участь в обговореннях (трансляціях прямих ефірів на 
YouTube), створюють власні цифрові ресурси (сайти, документи, програми, моделі, 
навчальні відео, інтерактивні вправи, онлайн-заготовки для подальшого використання 
в професійній діяльності).  

Будь-який користувач, працюючи з інструктивними листами, навчальними 
відео отримує можливість навчитися використовувати зазначені інструменти в 
конкретних професійних ситуаціях, а детальні описи виконання послідовностей дій із 
наочними скриншотами дозволяють користувачам різного віку, із різними рівнями 
навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій успішно впоратись 
із запропонованими завданнями. 

Після завершення навчання учасники отримують навички не тільки 
використання хмарних технологій, різних додатків Google в навчальному процесі, 
повсякденній діяльності, а й отримують практику спільної онлайн-діяльності, 
взаємодії, налагодження комунікації, створюють власні онлайн-ресурси. 

За запитами педагогічної громадськості й на вимогу часу вищеназваний курс 
постійно вдосконалюється, доповнюються новими завданнями та напрямами 
використання. Забезпечується навчання впродовж життя, без статусу якого не може 
існувати інформаційне суспільство, для різних вікових та професійних категорій 
учасників. 

У представленому курсі реалізовано сучасні методи та технології, які 
дозволяють забезпечити ефективний процес дистанційного навчання та контролю 
знань.  

Про ефективність впровадження практики свідчать результати моніторингових 
досліджень, різних онлайн-опитувань, а також те, що з часом збільшується не тільки 
кількість бажаючих пройти навчання, а й спільноти активних випускників, які 
продовжують співпрацю у віртуальному просторі. 
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GIOS - ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО  

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ 
Моделювання навчального середовища сучасних закладів освіти здійснюється 

на основі низки нормативних документів, визначальним серед яких є Концепція Нової 
української школи. Одним із компонентів формули нової школи визначено сучасне 
освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для 
навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу. 
Створити таке середовище, як зазначається у Концепції, допомагають новітні 
інформаційно-комунікаційні технології. Вони підвищують ефективність роботи 
педагога, ефективність управління освітнім процесом, а водночас уможливлюють 
індивідуальний підхід до навчання [1].  

Характерними особливостями інформаційно-освітнього середовища сучасного 
закладу освіти є складність, відкритість, динамізм, нестабільність, нелінійність, 
самоорганізація. Навчально-пізнавальна діяльність учнів і організаційно-педагогічна 
праця вчителів мають складну, багатокомпонентну та розгалужену структуру, що 
визначається суб’єктами і метою, змістом і методами, формами та засобами навчання. 
В сучасних умовах значне місце відводиться формами та засобами організації 
навчального процесу – мають переважати активні та інтерактивні форми навчання, а 
також електронні засоби навчання.  

Мета статті – показати, як за допомогою спеціального електронного засобу 
навчання (освітньої платформи GIOS) можна легко урізноманітнювати форми 
навчання та ефективно впроваджувати змішане навчання. 

GIOS (від англ. Глобальна інноваційна онлайн школа») - сучасний 
автоматизований (інноваційний) засіб навчання, спілкування (учнів з учнями, учнів з 
репетиторами-тьюторами, учнів з батьками тощо), діагностики навчальних досягнень 
учнів (у різні проміжки часу з різних тем), підготовки до різного роду оцінювання 
(контрольні роботи, тематичне тестування, ДПА тощо) та здійснення самоконтролю 
та самокорекції [4].  

Навчання за допомогою цієї платформи робить процес навчання 
індивідуалізованим і особистісно-орієнтованим, бо забезпечує розвиток і 
саморозвиток учня, виходячи з його неповторного досвіду та здібностей, інтересів і 
ціннісних орієнтацій, а також можливостей найповніше реалізувати себе. Навчання за 
допомогою онлайн школи здійснює позитивний вплив на внутрішню мотивацію 
учнів, яка обумовлюється відчуттям успішності та власної спроможності, а також 
радістю від пізнання. Можливість здобувати знання у власному темпі, в зручний час і 
комфортному місці забезпечує успішний особистісний розвиток учнів, який 
спонукатиме їх до подальшого саморозвитку, свідомого, відповідального та 
самостійного навчання. 

За допомогою освітньої платформи GIOS учень має змогу ознайомитися з 
додатковими джерелами інформації з теми та перевірити, чи усвідомив він 
запропонований матеріал. Виконуючи завдання на платформі, учні мають самостійно 
робити усвідомлений вибір (правильної відповіді для закритих тестових завдань, 
послідовності виконання дій, помилкових тверджень тощо), що розвиває у них 
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відповідальність і цілеспрямованість, стимулює оптимістичне ставлення до власних 
можливостей і підтримує інтерес до навчання загалом.  

Навчання в онлайн школі забезпечує комплексне вивчення математики у 
кожному з 5 – 9 класів відповідно до нової навчальної програми (висвітлена кожна 
тема). На платформі пропонуються не розрізнені завдання, а повноцінно 
укомплектований урок (теорія + практика), що містить: 

● відео, яке переривається запитаннями до учня (це сприяє усвідомленому 
засвоєнню матеріалу, концентрації уваги, розвитку постійного самоконтролю і 
самокорекції);  

● опорні схеми (що показують зв’язки між поняттями теми та дають 
можливість швидко відтворити все те, про що йшла мова у відео, і що треба буде для 
розв’язування задач); 

● тестові завдання різних рівнів і видів, що дають можливість учню усвідомити 
основні поняття теми та зв’язки між ними, перевірити розуміння основних питань 
теми, здійснити самоконтроль, навчитися розв’язувати найпростіші завдання, що 
стосуються даної теми; 

● завдання на відповідність, на сортування, на знаходження помилок та 
введення відповіді спрямовані на використання набутих знань на практиці, зокрема у 
змінених умовах. 

Як відомо, в процесі навчання математики учням бажано не тільки засвоїти 
певний обсяг знань, а й навчитися користуватися ними, тобто сформувати життєві 
компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті та подальшому 
навчанні. Саме тому у пояснювальній записці до Навчальної програми з математики 
значна увага приділяється запровадженню компетентнісного підходу і формуванню в 
учнів ключових компетентностей. Запровадження компетентнісного підходу на 
перше місце у навчанні виводить практично та життєво-значущі для учнів знання та 
вміння, серед яких пріоритетними визнаються: уміння вчитися, креативність, 
критичне мислення, спілкування, робота в команді. На платформі особлива увага 
приділена прикладній направленості математики та реалізації міжпредметних 
зв’язків, що особливо актуально в контексті впровадження STEM-освіти.  

Запропоновані завдання, відео та опорні схеми моделюють усі види навчальної 
діяльності учнів у школі та під час різних випробувань, а тому платформу можна 
використовувати як ефективний засіб для впровадження змішаного навчання, 
дистанційного навчання та самоосвіти.  

Зупинимося детальніше на організації змішаного навчання математики за 
допомогою платформи GIOS. Кілька фактів з історії. Родоначальниками технології 
змішаного навчання вважаються два вчителі - Джонатан Бергман і Аарон Семс, перед 
якими в 2007 році постала проблема, як організувати навчання спортсменів, оскільки 
ті часто пропускали заняття. Вони використали комп’ютерну програму для створення 
слайдшоу в Power Point зі звуком, а потім конвертували усе це в відеофайл. 
Поширюючи створені відеофайли онлайн, вони надали змогу спортсменам навчатися 
без відвідування занять. Згодом ця ідея трансформувалась у нову освітню технологію.  

В Україні змішане навчання (іноді його називають комбінованим) набуло 
актуальності та поширення в останні 5 років, але переважно для організації навчання 
у вищій школі. Сутність такого навчання, його окремі теоретичні та практичні 
аспекти впровадження розглянуто в роботі Ю.В. Триуса та І. В. Герасименко [2]. 
Автори статті тлумачать комбіноване навчання як цілеспрямований процес 
здобування знань, набуття умінь і навичок, засвоєння способів пізнавальної 
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діяльності суб’єктом навчання й розвитку його творчих здібностей на основі 
комплексного і систематичного використання традиційних й інноваційних 
педагогічних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій навчання за 
принципом взаємного доповнення з метою підвищення якості освіти [2, с. 34]. 

Змішане навчання – термін, що використовується для опису навчального 
процесу, що поєднує електронне навчання, самостійну роботу учнів та традиційне 
навчання [3]. Змішане навчання включає три компоненти:  

• заняття в класі (з участю вчителя і учнів); 
• робота з онлайн матеріалами учнів (це можуть бути комікси, презентації 

або створені відео, чи цілі освітні курси); 
• структурована самостійна робота учня вдома. 
Змішане навчання дає можливість інтенсифікувати процес навчання 

математики та створити умови на уроці для розвитку в учнів не лише предметних 
компетентностей, а й ключових, оскільки вивільнений час може використати для 
організації парної та групової роботи, розв’язуванню задач з логічним 
навантаженням, дослідницьких завдань тощо. 

Платформа GIOS дає можливість продуктивно організувати процес змішаного 
навчання.  

Платформу доцільно використовувати на різних етапах навчання з різною 
метою: 

- перед вивченням нового матеріалу (як випереджувальне навчання); 
- у процесі вивчення нового матеріалу (як засіб інтенсифікації навчального 

процесу); 
- під час закріплення навчального матеріалу (з метою урізноманітнення форм 

подачі теорії та системи задач); 
- під час підготовки до здійснення контрольних чи діагностичних заходів (з 

метою відпрацювання необхідних умінь і навичок); 
- після вивчення відповідного матеріалу (з метою повторення та набуття міцних 

компетентностей). 
Учню не обов’язково весь урок проходити за один раз. Він може неодноразово 

повертатися до уроку, або окремої його частини. Все, що вже пройдене учнем 
фіксується. Тож, кожен учень працює для себе в зручному темпі, зручному режимі, в 
зручному місці і в зручний час. 

Навчання на платформі організоване у вигляді гри (що є природнім 
середовищем для сучасних учнів), яка відбувається паралельно зі здобуттям учнем 
знань і компетентностей (за кожне правильно виконане завдання учні здобувають 
бали, «додаткові життя», крім того, за певні досягнення учні отримують нагороди та 
можуть змінювати свої аватарки тощо.) 

Переваги навчання за допомогою освітньої платформи «Глобальна інноваційна 
он-лайн школа». 

1. Учні мають більше можливостей для самонавчання та самоконтролю. 
Вони можуть зупиняти лекції, переглянути їх неодноразово, записувати питання, що в 
них виникають, щоб в подальшому обговорити їх з своїми однокласниками і 
вчителями, чи з’ясувати за допомогою опорних схем чи додаткових джерел 
інформації. 

2. Навчання на платформі надає більше можливостей для співпраці учнів. 
Ознайомлення з новим матеріалом вдома вивільнює час на уроці для групової та 
парної роботи, а також для обговорення незрозумілих нюансів. Стимулюється 
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інтеракивна форма навчання «Навчаючи учусь» (учнів починають навчати один 
одного). 

3. Уроки і контент стають доступним (якщо є відповідний технічний доступ) у 
будь-який час і в будь-якому місці. Уроки стають доступними учням, що змушені 
пропускати школу через погане самопочуття, карантин, особливі потреби (інклюзія) 
чи поїздки (спортсмени, музиканти тощо).  

4. За умови використання пакету «Школа» або «Клас», вчитель швидко має 
доступ до статистики по кожному учню та по всім учням класу загалом.  

5. Вільний доступ до відеоуроків батьків надає їм можливість (за потреби) 
допомогти учням або моніторити процес їхнього навчання. У такий спосіб 
створюється реальна можливість отримати відомості про якість освіти, що отримують 
їх діти. 

Висновки. Поєднання традиційного та електронного навчання актуальна 
проблема сучасної системи освіти. Створення та використання спеціальних 
навчальних сервісів створює умови для ефективної організації змішаного навчання. 
Електронний засіб навчання «Глобальна інноваційна онлайн школа (GIOS)» 
уможливлює раціональне структурування навчального матеріалу і всього освітнього 
процесу, забезпечує зворотній зв'язок і цікаве подання навчального матеріалу, сприяє 
ефективному використанню навчального та особистого часу, а основне – забезпечує 
всім учням рівний доступ до освіти 
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СУЧАСНА ПСИХОЛОГІЧНА КОМФОРТНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
Становлення інформаційного суспільства охоплює всі сфери діяльності 

людини, в тому числі й галузь освіти, що базується на масовому впровадженні 
комп’ютерної техніки та використанні мережі Інтернет в закладах освіти. Сучасна 
система освітнього процесу не може залишитися осторонь від глобального процесу 
інформатизації суспільства та освіти. Новітні тенденції соціуму вимагають розвитку 
системи освіти на засадах інформаційних технологій, створенні та функціонуванні 
належного високотехнологічного та високоякісного інформаційно-освітнього 
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середовища. Його значення останнім часом зростає, вона якісно впливає на освітній 
процес всіх суб’єктів освітнього простору і на їх відносини в освітній системі. 
Завданням інформаційно-освітнього середовища є докорінна модернізація 
технологічної складової системи освіти та здійснення переходу до відкритої освітньої 
системи, що відповідає запитам сьогоднішнього соціуму. 

Аналізуючи наявні в педагогічній науці визначення інформаційно-освітнього 
середовища дозволимо узагальнити, що це – система навчально-методичної, 
інформаційної, технічної підсистем, які цілеспрямовано забезпечують освітній 
процес, а також взаємодію його учасників. Освітнє середовище виступає не лише 
умовою, але й засобом формування розвитку здобувача освіти. Інформаційно-освітнє 
середовище – це новий рівень педагогічної системи із забезпеченням ефективної 
діяльності нормативно-правової, матеріально-технічної, фінансово-економічної, 
управлінської та маркетингової підсистем [2]. 

Окрім того, створення інформаційно-освітнього середовища – це не тільки 
технічна задача. Для його розвитку та експлуатації необхідно повністю задіяти 
науково-методичний, організаційний, педагогічний та психологічний потенціал всієї 
системи освіти. У зв’язку з цим необхідно враховувати психологічні особливості 
функціонування сучасного інформаційно-освітнього середовища. 

Безсумнівно, що першочерговим завданням в умовах інформатизації є 
подолання ризиків, несприятливих впливів електронного середовища на учасників 
освітнього простору. 

Забезпечення психологічної комфортності та безпеки інформаційно-освітнього 
середовища сучасного закладу освіти є актуальною практичною задачею для системи 
вітчизняної освіти, розвиток якої в останні роки досить умовно можна означити як 
«стабільний період функціонування». Масштабні реформи та модернізаційні проекти 
в освітній сфері висвітлили достатній спектр проблем освіти. Зміна пріоритетів 
розвитку радикально трансформувала відносини між школою, сім’єю та органами 
управління освітою; звичні форми взаємодій, що здавалися досить стійкими й 
органічними, кардинально видозмінюються; виникають нові стилі відносин, які 
свідчать про те, що зараз ми знаходимося тільки на самому початку цих 
трансформацій. 

Досить інертна та традиційно консервативна щоденна вчительська практика 
піддалася радикальним перетворенням. Виникли нові обставини – реформування та 
модернізація освітнього процесу – виклики сталого розвитку всієї системи 
вітчизняної освіти. В психологічному аспекті інформаційно-освітнє середовище 
містить у собі потенційну небезпеку в психологічному комфорті, добробуті 
здобувачів освіти (в тому числі психічному та психологічному здоров’ю учасників 
освітнього процесу). Зміна соціально-економічних обставин, в яких функціонують 
сучасні заклади освіти, вимагає зваженого реагування в прийнятті управлінських 
рішень в кожній конкретній освітній установі, інакше, в подальшому, підтримка 
(забезпечення) психологічної комфортності та безпеки інформаційно-освітнього 
середовища виявиться важко досяжною або навіть неможливою. 

Зазначимо, що «психологічна безпека інформаційно-освітнього середовища» і 
«психологічний комфорт учасників освітнього середовища» є інтегративними 
характеристиками, що визначають психічне та психологічне здоров’я суб’єктів 
освітнього процесу. Підвищення рівня психологічної безпеки та психологічного 
комфорту в інформаційно-освітньому середовищі виступає превентивним заходом, 
що впливає на безпечність, ефективність діяльності суспільства в цілому. 
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Психологічний комфорт в інформаційно-освітньому середовищі є однією із основних 
умов, що забезпечує позитивний особистісний розвиток учасників освітнього 
процесу. 

У контексті даної проблеми під психологічною комфортністю та безпекою 
будемо розуміти систему особистісно орієнтованих методів, прийомів і психолого-
педагогічних технологій, спрямованих на досягнення стану захищеності психіки, 
свідомості та фізичного здоров’я учасників інформаційно-освітнього середовища від 
небезпечних інформаційних впливів і в цілому на забезпечення певного рівня 
інформаційної безпеки для подальшої самореалізації та саморозвитку особистості. 

Мета психологічної комфортності та безпеки – створення системи соціально-
педагогічних і психологічних умов для розвитку особистості, що здобуває освіту на 
основі побудови безпечного інформаційно-освітнього середовища, формування 
особистісних характеристик, що відповідають запитам сучасного інформаційного 
простору на основі вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії та формування 
стійкої мотивації пізнання питань інформаційної безпеки. 

Завдання психологічної комфортності та безпеки полягає в захисті особистості 
від негативних проявів, загроз і ризиків у відкритому інформаційному просторі й тим 
самим забезпечення умов для найбільш повноцінного розвитку особистості. 

Категорія психологічної комфортності та безпеки розглядається в 
психологічних дослідженнях в декількох аспектах [1]: 

- як стан інформаційно-освітнього середовища, вільний від проявів 
психологічного насильства у взаємодії, здатний задовольнити основні потреби в 
особистісно-довірчому суспільстві, створюючи референтну значущість середовища і 
забезпечуючи психічне та психологічне здоров’я учасників освітнього простору; 

- як система міжособистісних відносин, які викликають почуття приналежності 
(референтної значущості середовища), впевненості в тому, що можна не боятися 
(відсутність загроз), укріплення психологічного здоров’я; 

- як система заходів, спрямованих на запобігання загрози під час 
продуктивного стійкого розвитку особистості. 

Підкреслюючи інтегральний характер феномену психологічної комфортності та 
безпеки зрозуміло, що в реальній інформаційно-освітній ситуації його можна 
фіксувати: як процес (створюється кожен раз, коли зустрічаються учасники 
освітнього середовища); як стан (забезпечуючи базову захищеність суб’єктів 
інформаційно-освітнього середовища); як властивість особистості (характеризує 
захищеність від деструктивних впливів і внутрішніх ресурсів опірності). 

У виявленні сутності психологічної комфортності та безпеки інформаційно-
освітнього середовища ми відштовхуємося: 

- від концептуального підходу в розумінні національної безпеки; 
- від розгляду психологічної безпеки в зв'язку з професійною діяльністю людей 

в освітньому просторі; 
- від характеристики психотравмуючого впливу, що можливий в педагогічному 

спілкуванні. 
В якості головних загроз психологічного комфорту та безпеки в освітньому 

середовищі виділені: наявність психологічного насильства, незадоволеність основних 
потреб в особистісно-довірчому спілкуванні; відсутність референтної значущості 
освітнього середовища. 

До основних характеристик при порушенні психологічної комфортності та 
безпеки в інформаційно-освітньому середовищі включимо таку симптоматику як: 
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постійне очікування невдачі, байдужість (до роботи, навчання, зовнішності, один 
одного), страх перед власною неспроможністю; надумане відчуття, що нікому не 
можна вірити та постійні стресові прояви. 

Для підвищення рівня психологічної комфортності та безпеки інформаційно-
освітнього середовища необхідно запровадити комплекс заходів для учасників 
освітнього процесу. Зокрема, підготувати технологію психологічного консультування 
закладів освіти, яка включала б такі завдання: робота з соціально-психологічною 
місією закладу та розробка стратегічних цілей розвитку; діагностика стану підсистем 
інформаційно-освітнього середовища; моделювання системних елементів; аналіз 
отриманих моделей; проектування нововведень; розробка програми розвитку закладу 
освіти; консультування керівників і адміністрації; навчання педагогів; рефлексія 
ефективності інноваційних нововведень; корекція програми розвитку на основі 
моніторингу інформаційно-освітнього середовища освітнього закладу. 

Захист психічного та психологічного здоров’я учасників освітнього процесу – 
заходи спрямовані на актуалізацію потреби в доброму здоров’ї, фізичному 
благополуччі, як засобів досягнення життєво важливих цінностей, зниження і 
профілактика комп’ютерної та Інтернет-залежності здобувачів освіти, педагогічна та 
психологічна допомога в питаннях зменшення інформаційних небезпек в 
інформаційно-освітньому світі [3]. 

Від психологічної комфортності та безпеки особистості в інформаційно-
освітньому середовищі залежить її розвиток, емоційна стійкість, прагнення до успіху, 
впевненість у своїх силах, прояв себе в різних сферах життєдіяльності. Окрім того, 
від психологічної комфортності та безпеки в освітній мережі залежить успіх 
професійної діяльності педагогів, успішна навчальна діяльність учнів. Коли 
особистість відчуває себе комфортно і безпечно – вона емоційно стійка, менше 
схильна до стресу, відкрито взаємодіє в колективі та прагне до самореалізації. Тому 
так важливо підтримувати стан психологічної комфортності та безпеки учасників 
інформаційно-освітнього середовища. 

Безсумнівно, що інформаційно-освітнє середовище може дати потужний 
імпульс процесам самореалізації учасників освітньої мережі. При правильних 
психолого-педагогічних підходах в цьому середовищі проявляються зразки освітньої, 
соціальної поведінки: розширення соціальних зв’язків, багатоваріантність 
горизонтальних зворотних зв’язків, можливість включення в нові соціальні спільноти 
і підвищення в них статусу – важливі аспекти самореалізації в інформаційно-
освітньому середовищі взаємодій. 

Реформування та модернізація системи освіти – неймовірно відповідальна 
справа. Всі численні ризики повинні бути прораховані найретельнішим чином. Отже, 
необхідна постійна професійна дискусія. Йти шляхом проб і помилок не можна. 
Необхідна програма партнерства, що передбачає адміністративний, методичний та 
психологічний супровід різних закладів освіти з опорою на досвід кращих. 
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eTWINNING SCHOOL 
Актуальність дослідження. Освітня реформа, яка розпочалася з усвідомлення 

МОН України та педагогічної громадськості необхідності структурних змін, з 
прийняттям Закону України «Про освіту» та Нової української школи 6, стає 
реальністю. Затверджений Кабінетом Міністрів України План заходів на 2017–2029 
роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» засвідчує невідворотність курсу 
на еволюційну зміну сутності освітнього процесу 6; 7. Але будь-які зміни в освіті 
стають успішними, коли всі чинники, які впливають на процес, будуть 
взаємопов’язані між собою і сприятимуть позитивним змінам.  Одним з викликів, які 
постають перед освітньою системою, є консерватизм освітнього менеджменту. Його 
структура набула формалізованого, закостенілого вигляду та часто гальмують і  
унеможливлюють зміни.  

Якісні зміни в освіті не відбудуться, якщо їх впроваджувати тільки шляхом 
директив та наказів за ієрархічною управлінською вертикаллю. Це повинні зрозуміти 
не тільки фахівці, але й громада та все суспільство. Зміни необхідні, тому що 
змінюється погляди, життя, технології, врешті-решт, саме суспільство. Змінюються 
функції і роль школи, змінюються діти. Сьогодні школа має виконувати завдання і 
суспільства, і сім’ї в поліфонічній єдності. Ключовою фігурою в освіті є керівник – 
директор школи [1]. Від його професіоналізму напряму залежить якість освіти учнів, 
компетентність учителів, культура батьків, партнерство з громадою і якість життя 
кожного з них не лише сьогодні, а й в майбутньому [3]. 

Численні дослідження свідчать, що підвищення професійної компетентності 
керівника позначається на позитивних соціально значущих результатах діяльності 
учнів і педагогів, тому велику увагу слід приділяти підготовці директора школи [2; 8; 
9]. 

Мета дослідження. Визначення місця та ролі керівника закладу освіти у 
контексті формування та розвитку візії освітнього траєкторії.  

Реформа докорінним чином змінила кінцеву мету, яку повинен реалізовувати 
заклад освіти. Нова українська школа визначила основні характеристики випускника 
– інноватор, патріот, особистість; змінила суть освітнього процесу зі знань, умінь, 
навичок на   компетентнісні підходи разом із окресленням сфер їх використання у 
житті 6. Педагогічна спільнота розпочала реалізацію Плану заходів на 2017-2029 
роки 7 й активно обговорює можливості реальних змін в освіті, пропонує 
профільному міністерству свої шляхи вирішення.  

Ми опираємося у своїх бажаннях модернізувати гімназію, реалізуючи завдання 
Нової української школи (НУШ), враховуючи пропозиції команди EdCamp Ukraine та 
план дій Microsoft Education Transformation Framework. Вони, в першу чергу, 
стосуються розвитку у гімназистів компетентностей, необхідних для роботи і життя у 
XXI ст.: вміння комплексно вирішувати проблеми, приймати рішення, критично 
мислити, креативно діяти, та вміло співпрацювати з людьми. Пошук оптимальних 
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механізмів запровадження їх в освітні процес вимагає від директора наполегливого та 
систематичного самовдосконалення власних менеджерських та освітніх 
компетентностей. Вважаю, що покращення якості освіти є можливим через 
підвищення інформаційної культури й професійної ІКТ-компетентності вчителів та 
директорів закладів освіти.  

Як директор, у їх контексті розглядаю чотири напрямки реалізації візій 
сучасної освіти у гімназії: технологічний, методологічний, аксіологічний, 
комунікаційний.  

Важливе місце при цьому відводжу розробці та впровадженню програми 
модернізації матеріально-технічного забезпечення. Співпраця з нашими партнерами 
(Корпус миру, ІМЗО, МАН України, Українсько-Американський університет 
Конкордія, TESOL-Ukraine) та піклувальною радою гімназії, можливість разом з ними 
реалізовувати різноманітні проекти принесли вагомі результати: кожен клас, актовий 
та конференц-зали обладнані мультимедійними комплексами, у 5 класах 
використовуються інтерактивні дошки. Гімназія підключена до швидкісної мережі 
Інтернет.  

Розв’язавши питання технічних можливостей освітнього простору гімназії, 
наступним завданням поставила перед собою мотивувати педагогів до запровадження 
інноваційних технологій. Реалізуючи його, дотримуюся  принципу «роби, як я», який 
дає і моральне, і професійне право спільно з педагогічним колективом визначати 
візію закладу освіти. При цьому, демократичні принципи сучасної української освіти 
дозволяють керівнику окреслити педагогічному колективу найбільш загальні 
концепти розвитку гімназії. А вчителям необхідно проявляти творчість і розуміння 
потенційних можливостей для розробки власної успішної освітньої траєкторії. Такий 
підхід конкретизує перед кожним з учасників освітнього процесу план реалізації 
завдань сучасної Нової української школи. У цьому процесі невід’ємною складовою  
педагогічної майстерності є навчання упродовж життя (Lifelong Learning). Цей тренд  
- один з основних глобальних трендів у сучасній освіті. Тільки мотивований педагог, 
який постійно навчається, освоює нові підходи для ефективної комунікації, може 
спонукати гімназистів до самопізнання, самооцінки, самоаналізу. Необхідною 
умовою реалізації компетентісного підходу є запровадження педагогами у своїй 
діяльності нетрадиційних шкільних практик та сучасних технологій.  

Заохочую вчителів запроваджувати у свою діяльність сучасні світові освітні 
бренди. Важливе місце відводжу розширенню їх пізнавальних та методологічних 
можливостей за допомогою навчання на різноманітних платформах: «Партнерство в 
навчанні», еTwinning, Level Up Village, ВУМ, Prometheus, edEX, EdEra. Оволодіння 
ІКТ технологіями, методичними інноваціями, застосування їх в освітньому процесі 
педагогами – все це дає позитивні зрушення. Відбувається трансформація освітнього 
середовища з традиційного в інноваційне.  

Необхідність презентації діяльності гімназії на національному та 
міжнародному рівнях є умовою подальшого успішного розвитку  закладу освіти. 
Інтеграція в сучасні інноваційні процеси – підстава говорити про незворотність змін. 
Виходячи з цієї тези, гімназія постійно розвиває свій професійний рівень, 
перемагаючи з 2013 року у програмах Microsoft. Упродовж трьох останніх років – це 
програма Microsoft Showcase School, яка засвідчує міжнародне визнання досягнень 
гімназії щодо ефективного впровадження інновацій. Освітній менеджмент завжди 
базується на результатах моніторингу. Скориставшись можливістю з’ясувати рівень 
інноваційного викладання та навчання, адміністрація та вчителі гімназії першими в 
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Україні пройшли онлайн-дослідження  при допомозі Microsoft School Transformation 
Survey. Цей інструмент дав змогу виміряти досвід інноваційного викладання та 
досягнути прогресу у питанні трансформації освіти, яка відповідає запитам учнів. 

Результати дослідження стали основою для дискусії та рефлекcії у рамках 
широкої гімназійної спільноти, для інформування про стратегічне планування та 
прийняття рішення щодо професійного розвитку кожного педагога.     

Впровадження інноваційних підходів – процес, який потребує значних зусиль і 
менеджментських навичок. Власний досвід та успіхи у міжнародних програмах 
«Партнерство в навчанні» та eTwinning стали позитивною мотивацією для інших. 
Упродовж трьох років власні напрацювання були представлені мною на міжнародних 
конкурсах. Після розгляду журі отримала звання сертифікованого вчителя-експерта, 
тренера Microsoft та експерта Mystery Skype.  

Розширюючи освітній простір, крім співпраці з Microsoft нам вдалося 
налагодити також тісну співпрацю з волонтерами Корпусу Миру. Результатом такої 
плідної діяльності стало проведення на базі гімназії щорічної всеукраїнської літньої 
школи Camp LEAD для вчителів та учнів, метою якої є удосконалення 
комунікативних і громадянських компетентностей, розвиток лідерських якостей 
учасників через тренінгові заняття. Вперше в Україні нами був організований «НУШ 
ФОРУМ», у якому взяли участь представники шкіл з 22 областей України.  

Разом з окремою творчою групою педагогів ми залучили гімназистів до 
проектної діяльності у рамках міжнародної програми eTwinning Plus, що сприяє 
поглибленню інтеграції з країнами ЄС та прикордонного співробітництва, 
популяризації особливостей національних культур, розвитку демократичних 
цінностей засобами організації та реалізації онлайн проектів з ефективним 
використанням ІКТ.    

Паралельно ми активно співпрацюємо з Інститутом модернізації змісту освіти. 
Прикладом є участь гімназії у Всеукраїнському проекті «Хмарні сервіси в освіті» 
(2014-2017). Творча група педагогів презентувала свої напрацювання у проекті під 
час проведення всеукраїнського науково-практичного семінару, який відбувся у 
гімназії. Після його завершення колектив продовжує працювати у «хмарних 
сервісах», частина педагогів почала використовувати ще й сервіси Google.  

Новий етап поєднання методик, які застосовуються педагогами гімназії, з 
інформаційно-комунікаційним забезпеченням стала участь гімназії у всеукраїнському 
експерименті «Електронний підручник для загальної середньої освіти» для учнів 5 та 
10-го класів. З метою підвищення майстерності щодо використання програм mozaweb 
та mozabook, на основі яких створені інтерактивні електронні підручники, педагоги 
пройшли онлайн навчання і отримали сертифікати. 

STEM-освіта – ще один перспективний напрям у діяльності гімназії. Він 
дозволяє інтегрувати знання, вміння, навички учнів під час виконання проектів 
практичного спрямування. Впродовж двох років гімназія проводить STEM-навчання 
учнів у рамках міжнародної партнерської програми Level Up Village. Починаючи з 
2018 року, гімназія бере участь в інноваційному освітньому проекті всеукраїнського 
рівня «Я – дослідник». Крім того, розширюючи  освітній простір, враховуючи 
можливості та бажання гімназистів, мною у 2018 році було організовано на базі 
нашого закладу гурток робототехніки, учасники якого з задоволенням 
використовують освітню версію гри Minecraft: Education Edition для того, щоб 
навчитися програмувати на спеціальних платформах. Команда гімназистів вже 
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цьогоріч успішно взяла участь у регіональному відбірковому чемпіонаті з 
робототрафіку і зайняла ІІІ місце.  

 Підсумком такої системної менеджерської діяльності стало усвідомлення 
педагогами невідворотності процесу методологічних та технологічних реформ.  

Як наслідок, вони (враховуючи інтереси, можливості, мотиви) самостійно 
шукають необхідні онлайн курси, вебінари та вдосконалюють свої педагогічні 
компетентності. Тепер вчителі частіше використовують і створюють різноманітні 
авторські ресурси для підвищення ефективності проведення уроку чи позакласного 
заходу, для налагодження кращої комунікації з гімназистами.  

По-друге, педагоги організовують творчі групи, де обмінюються досвідом 
роботи у тому чи іншому сервісі, напрацюваннями у прикладних програмах.  

По-третє, вони активніше беруть участь у різних методичних заходах 
регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів; проходять школи, студії, 
програми, що сприяє їх самовдосконаленню.  

Висновки. Враховуючи необхідність реформ у закладі освіті, долаючи певний 
консерватизм окремих представників педагогічної спільноти, керівник  відіграє 
важливу роль для організації впровадження інноваційних підходів в освітньому 
процесі та менеджменті. 

Основними критеріями, що дозволяють вважати діяльність керівника 
успішною, є: 

1) готовність до змін; 
2) наявність власного розуміння освітньої траєкторії у контексті НУШ та 

компетентнісного підходу; 
3) власна реформаторська діяльність як в освітньому менеджменті, так і в 

освітньому процесі, яка стає прикладом для наслідування;   
4) демократизм управління, який дає свободу і можливість проявити 

творчість педагогу, бажання експериментувати, вийти йому за межі власного 
комфорту, отримати підтримку  та заохочення від директора та адміністрації; 

5) постійний моніторинг і корекція візії освітньої траєкторії освітнього 
закладу; 

6) розширення освітнього простору, вихід на міжнародний рівень, 
поглиблення інтеграції з освітніми закладами; 

7) самооцінювання, визначення інноваційної діяльності закладу освіти на 
основі кращих світових методик, враховуючи динаміку як успішності, так і розвитку 
компетентностей учасників освітнього процесу. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ХЕРСОНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НА БАЗІ LMS MOODLE 
  

Швидкий розвиток та  поява нових цифрових технологій, відкритість та 
прозорість освітніх систем, перехід освітнього процесу в віртуалізований простір 
дозволяє закладам вищої освіти розширювати свої можливості для створення 
інформаційно-освітніх середовищ сучасного покоління, що дозволяють перейти до 
нової форми відносин та комунікації між всіма учасниками освітнього процесу. ЗВО 
не можуть залишитися осторонь змін, які відбуваються у всьому світі і повинні 
прикласти всі зусилля для адаптування своїх технологічних стратегій з метою 
підвищення конкурентноспроможності своїх випускників. 

Так, в звіті Горизонт 2018 року основними тенденціями в освітні визначені  
просування цифрової освіти, переосмислення практики навчання та роботи освітніх 
установ [1]; аналіз наданий Educase також підвержує, що пріоритетними напрямками 
розвитку освіти є цифрова та інформаційна грамотність, онлайн та змішане навчання, 
розвиток та залучення викладачів в технології, доступність та універсальний освітній 
дизайн [2] 

Одним із шляхів розвитку цифрової компетентності та переорієнтації роботи 
освітньої установи в віртуальному просторі є створення інформаційно-освітнього  
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середовища, що дозволяє значно зменшити роль вертикального управління освітнім 
процесом і зробити його більш індивідуалізованим.  Функціонування інформаційно-
освітнього середовища повністю змінить всю систему управління ЗВО та змінить 
правила використання  системи управління ефективністю освітньою діяльності.  

Метою нашого дослідження є створення та апробація інформаційно-освітнього 
середовища Херсонської державної морської академії на базі LMS Moodle. Як 
зазначає  Мокрієв М.В., платформа Moodle надає чудову можливість створення 
навчального середовища з набором навчальних електронних курсів, але і потребує 
інтеграції до Moodle додаткових модулів, які дозволяють розширити його 
можливості, і зокрема в напрямку управління навчальним процесом [3]. 

Херсонська державна морська академія  та підрозділ Морський коледж ХДМА 
використовує  LMS Moodle з 2015 року. На сьогодні на платформі зареєстровані всі 
курсанти/студенти та викладачі ХДМА та МК ХДМА. Разом це складає біля 6712 
користувачів. 

Користувачі LMS Moodle 
Херсонської державної морської академії  та Морського коледжу 

 
№  Денна 

форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Всього 
курсантів/студ

ентів 
1 Херсонська державна морська 

академія 
1785 2100 3885 

2 Морський коледж Херсонської 
державної морської академії 

1960 569 2529 

 Всього курсантів  3866 2885 6414 
 Викладачі  ХДМА   176 
 Викладачі МК ХДМА   122 
 Всього викладачів    198 
 Всього користувачів    6712 

Так, платформа LMS Moodle вміщує в себе: інформаційні ресурси академії, 
систему комп’ютерного оцінювання та електронні курси. (рис.1)  

 
Рис. 1. Система інформаційно-освітнього середовища ХДМА на платформі LMS 

Moodle 
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Переважна кількість курсантів отримують  можливість проходження  навчання за 
індивідуальним графіком,  в силу причин  перебування на практиці або в  рейсах. З 
метою неперервності освітнього процесу та вирішення  організаційних питань була 
розроблена  система інтеграції хмарних сервісів Google з платформою LMS Moodle. 
Так на сайті розташовані розклади навчальних занять та екзаменаційних сесій по 
факультетам. Диспетчери деканатів  мають доступ до редагування документу-
розкладу, і в  режимі он-лайн  мають змогу вносити зміни, які одразу доступні для 
всіх користувачів сервісу. Курсанти та викладачі (97,8%) підтверджують позитивний 
вплив від впровадження електронного розкладу.  

Також  була створена система запису на індивідуальне комп’ютерне оцінювання, 
що відбувається в режимі екзаменаційних сесій, вибір магістерських робіт та 
керівників, що зробило набагато зручнішим цей процес, оскільки всі форми 
документів для заповнення та оформлення представлені на сайті, а кафедра 
отримувала сформований документ з темами і керівниками.  

В системі LMS Moodle відбувається анкетування викладачів та студентів, зібрані  
віртуальні тури-представлення по навчальним дисциплінам.  

В зв’язку з розвитком змішаного навчання  на сайті LMS Moodle дисципліни мають 
створені електронні курси та відповідні матеріали тестових екзаменаційних завдань 
(табл. 1).   

Таблиця 1. 
Кількість електронних курсів які містять тестові завдання  

для комп’ютерного оцінювання  

  

Кількість екзаменів з 
тестовими 

матеріалами 
Кафедра судноводіння та електронних навігаційних 
систем 11 
Кафедра інноваційних технологій та ТЗС 7 
Кафедра управління судном 12 
Кафедра економіки та морського права 5 
Кафедра інформаційних технологій, комп. систем і мереж 1 
Кафедра гуманітарних дисциплін 7 
Кафедра англійської мови (СП) 7 
Кафедра англійської мови (СЕ) 10 
Кафедра англійської мови (СВ) 4 
Кафедра транспортних технологій 9 
Кафедра ЕСЕЗА 36 
Кафедра ЕСЕУ 16 
Кафедра ЗІП 8 
Кафедра природничо-наукової підготовки 13 
Всього: 146 

 
Система оцінювання в ХДМА включає формативне, сумативне оцінювання та 

компетентнісне  [4]. Електронні курси  створені як для курсантів, так і для 
випускників з метою підвищення кваліфікації і  викладачів. Всі курси мають 
інтерактивну спрямованість, містять сервіси Web 2.0., гейміфіковані завдання та 
систему відстеження формування компетентностей курсу [5]. 
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Формування цифрової компетентності викладачів є пріоритетним стратегічним 
завданням, що  є вимогами часу та необхідністю поєднання всіх цифрових ресурсів в 
єдину систему, що створить ефект взаємодії, комунікації та бажання сумісно 
працювати з метою ефективного формування проіесійних компетентностей.  
Створення інформаційно-освітнього середовища ЗВО надає можливість створення 
саме такого простору, що підтримує соціальний, емоціональний та академічний 
розвиток для всіх учасників освітнього процесу.  

На прикладі системи  LMS Moodle  в ХДМА показана  інтеграція  всіх 
електронних освітніх ресурсів,  систему  оцінювання курсантів, можливості  надання 
інформаційних послуг.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ 

В умовах постійного розвитку й оновлення сучасного інформаційного 
суспільства підготовка майбутніх фахівців з удосконаленням їх професійних 
компетентностей виходить на перший план. Більш того, саме у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів упровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій має стати першоджерелом інновацій. 

Це питання активно досліджується вітчизняними та іноземними науковцями в 
останні десятиліття: О. Пометун, О. Овчарук, К. Баханов, М. Жалдак, Н. Бібік 
(концептуальні основи реалізації компетентнісного підходу), К. Баханов, В. Власов, 
Т. Ладиченко, О. Пометун, Г. Фрейман (дослідження предметно-історичних 
компетентностей), М. Жалдак, Н. Морзе, Н. Попович, О. Спірін, С. Сурменко, Я. Веб, 
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Т. Довнес (зміст, структура ІКТ-компетентності та застосування в конкретному 
освітньому середовищі тощо).  

В той же час, навіть в умовах глобальних змін в царині інформації та ще більш 
бурхливому розвитку Інтернету, коли з метою збільшення продуктивності та 
ефективності праці учителя, відбуваються зміни у підходах до організації 
інформаційного простору існує цілий ряд протирічь в питанні використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та формування у 
вчителів, зокрема історії, професійної компетентності: між накопиченням великої 
кількості інформації та необхідністю вміти структурувати дані та здійснювати 
швидкий документообіг з колегами, учнями/студентами, методистами; між наявністю 
у сучасного вчителя декількох комп’ютерів, телефонів та необхідності мати 
постійний онлайн-доступ до всіх своїх даних, а також необхідності організації 
спільної он-лайнової роботи над проектами та перевірки і контролю виконання 
завдань домашньої роботи з іншими учасниками освітнього процесу та недостатньої 
розробленості методичних та дидактичних підходів в організації цього процесу в 
умовах неухильного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.   

Тому, важливим для продуктивної та методично грамотної діяльності 
майбутнього вчителя в сучасних умовах постає необхідність упровадження в освітній 
процес інформаційно-комунікаційних технологій, що отримали свій розвиток зовсім 
нещодавно - на початку ХХІ століття – так званих «хмарних технологій» (англ. 
«Сloud Technology»), які тлумачаться, як «така парадигма управління та 
адміністрування, що передбачає віддалене оброблення та зберігання даних» [4]. Це 
питання також активно розроблялось останнім часом рядом науковців В. Биковим, 
А. Гуржієм, Т. Даккором, М. Жалдаком, В. Кухаренком, С. Литвиновою, Н. Морзе, 
Д. Рейхом, О. Спіріним та ін. 

Втім, не дивлячись на активну наукову розробку даної проблематики, 
недостатньо розробленим залишається питання організації методики використання 
хмарних технологій при вивченні навчальних предметів у закладах загальної 
середньої освіти і, зокрема гуманітарних дисциплін, на вирішення чого і покликана 
дана стаття. В умовах нинішнього освітнього середовища, чи не найбільш дієвими 
стають принципи так званого змішаного навчання, коли вчитель вже не є головним (а 
іноді й основним) джерелом інформації, а основним стає обговорення матеріалу, 
опановане учнями за допомогою хмарних сервісів та закріплене з допомогою системи 
завдань, підготовлених вчителем.  

До хмарних сервісів відносяться програми, що надаються на вимогу в он-
лайновому режимі. До базових програм відносяться календарі, електронна пошта та 
зберігання документів, основні офісні програми (Word, Excel, PowerPoint і форм). 
Додатковими послугами хмари виступають OneNote, Sway, GeoGebra, OneNote клас, 
корпоративна електронна мережа Yammer, Power BI, Delve, відео, проект і т.д. [4, 
с. 5]. Крім того, до складу Microsoft Office 365 входять служби Microsoft Exchange 
Online, Microsoft Share Point Online, Microsoft Linc Online, Office Web Apps, а також 
остання версія набору програм Microsoft Office Professional Plus. Хмарні сервіси 
доцільно класифікувати за задачам на такі види: зберігання і синхронізація файлів; 
зберігання закладок і заміток; управління часом та програмні додатки [3, С. 154]. 

З допомогою хмарних сервісів вчителям історії можна організувати різні форми 
роботи учнів. Деякі відмінності можуть залежати від тих засобів, що їх використовує 
вчитель: свій сайт, як комплекс інформаційних ресурсів [2, С. 118], засоби 
хмароорієнтованих навчальних середовищ чи платформи для дистанційного 
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навчання. До цього переліку мультимедійних сервісів належать, наприклад, Google 
Планета Земля та National Geographics (науково-популярний журнал), як засоби для 
формування міжпредметних зв’язків з можливостями розвитку просторових 
компетентностей під час роботи з картами, мережевий ресурс Google ArtProject для 
організації віртуальних екскурсій музеями світу, Google Maps для створення набору 
історичних карт.  

З метою удосконалення професійних компетентностей вчителю доцільно 
супроводжувати виклад теоретичного матеріалу з історії створеними відеолекціями з 
допомогою сервісів YouTube. Їх можна поєднувати або заміняти мультимедійними 
презентаціями, виконаними в Power Point Online. За умови створення динамічних 
фрагментів (зображень, вправ, відео) підвищується ефективність засвоєння нових 
знань учнями. Також певну частину чи всі практичні вправи у вигляді схем, таблиць, 
графіків, діаграм доцільно вивести у режим онлайн для початкового вторинного 
осмислення навчального матеріалу, надаючи учням спільний доступ до наведених 
матеріалів. Велику роль в роботі вчителя та підготовки учнів до уроків відіграє ресурс 
Google Translate – онлайновий перекладач.   

Проектну та групову роботи ефективно організовувати в мережі з 
використанням платформі E-записника OneNote та OneNoteСlass. На ній вчитель 
може створювати онлайн-зошит для роботи, веб-квести, розміщаючи на потрібній 
сторінці всі види цифрових файлів, зокрема зображення, документи, аудіофайли 
тощо. Щоразу під час вставлення елементів з Інтернету застосунок OneNote 
зберігатиме посилання, щоб можна було завжди визначити, звідки було отримано ці 
дані. Це надзвичайно важливо для файлів, які мають некласифікований текст, такий 
як «Домашня робота» або «Завдання» [5, с. 18].  

Консультації в позаурочний час ефективно проводити в режимі форумів та 
конференцій за допомогою Skype. Для обміну повідомленнями між учителями та 
учнями вже зараз активно використовується електронна пошта Live Outlook (канал 
новин, пошта, календар) або безкоштовна Gmail.com. До речі, також достатньо 
функціональний онлайн календар Google Calendar. Також Skype (Lync) можна 
перетворити у віртуальний клас для організації он-лайнового навчання з допомогою 
онлайнового спілкування або чату в режимі реального часу. З допомогою 
відеохостингу YouTube, Hangouts On Air або Skype організувати відео-конференції 
під час проведення засідання методичних об‘єднань, батьківських зборів, вебінарів, 
організації online-уроків. Учителі або викладачі можуть здійснювати відео-
трансляцію в режимі реального часу. Для цього необхідно налаштувати канал 
YouTube і аккаунт в Google+. Відповідно, під час трансляції відбувається запис, який 
потім можна переглянути на YouTube і в Google+. Це дуже ефективно для 
подальшого використання цього навчального відео на уроках або самостійно учнями 
під час підготовки домашнього завдання чи виконання проектних досліджень. 
Відповідно, на уроках контролю та корекції знань учнів, за допомогою Excel Online 
для закріплення й систематизації вивченого матеріалу організовується проведення 
тестування чи опитування учнів. Вони також допомагають вести онлайн журнал 
успішності.  

Ці засоби мають декілька переваг: безкоштовне використання програмного 
забезпечення, антивірусна безпека, універсальність доступу до інформації з різних 
пристроїв в будь-якому місці за умови доступу до мережі Інтернет, виконання 
багатьох видів навчальної роботи, контролю і оцінки онлайн, захист персональних 
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даних та розмежування доступу до спільної інформації, а також можливість 
впровадження нових інтерактивних форм роботи [1].  

Поряд з цим, ще й досі в недостатній мірі використовуються можливості 
соціальних мереж у навчальній діяльності, які забезпечують індивідуальний підхід до 
учня. Вчитель може взаємодіяти індивідуально з кожним учнем та всім класом у 
зручний для них час, створюючи відповідні групи, сторінки чи чати. Сучасні мережні 
організації ґрунтуються на участі й співробітництві людей, вони надають людям 
засоби й можливості створення колективного контенту через конструювання Web-
сайтів, блоггінг, оцінювання книг, розміщення в мережі фотографій і відео, участь у 
колективному редагуванні енциклопедій тощо [6, с. 33]. Також з хмарними сервісами 
(Dropbox, Google Drive, YouTube та Wikimedia) достатньо ефективно інтегрується 
система дистанційного навчання Moodle.  

Для миттєвого обговорення, оповіщення у Microsoft Office 365 існує 
корпоративна соціальна мережа Yammer. У ній, як правило, розміщуються основні 
новини школи, методичних об‘єднань, а також під час організації та проведенні 
предметних місячників. Хоча, як відомо з досвіду вчителів України більшість 
користуються сервісом Blogger для створення власних блогів. Крім того, на 
платформі існує безкоштовний хостинг, що використовує вікі-технологію Google 
Sites. Також і соціальна мережа Google+ активно використовується освітянами для 
спілкування та обміну інформацією.  

Таким чином, за умови дотримання перелічених методичних підходів, учитель 
може використовувати так званий хмарний кабінет, де зібрано, створені за допомогою 
хмарних технологій, різноманітні документи, списки, графіки, таблиці, анкети тощо. 
Тобто саме тут відбувається спільна навчальна діяльність, обмін інформацією, 
співробітництво та комунікація, взаємозв'язок з метою підвищення якості освітніх 
послуг та розвитку здібностей, нахилів школярів, що свідчить про формування 
професійної компетентності учителів.  
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Херсонської державної морської академії 
CИСТЕМА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ СПРАВИ НА БАЗІ LMS MOODLE  
Однією із невід’ємних частин процесу підготовки майбутніх морських 

спеціалістів є використання новітніх технологій, таких як автоматизація та 
цифровізація. Вимогою часу є крокувати в ногу зі змінами, які відбуваються у світі. 
Постало питання пошуку нових технік та технологій, які б покращили стан 
підготовки майбутніх моряків у процесі вивчення англійської мови, яка є робочою 
мовою екіпажу та служить запорукою взаєморозуміння та безпеки на судні [7]. 

Мета нашого дослідження – проаналізувати сучасний стан підготовки 
майбутніх моряків у процесі вивчення англійської мови за професійним 
спрямуванням на базі інформаційно-освітнього середовища платформи MOODLE. 

З 2016 року, приймаючи участь у проекті «Комунікативний підхід при вивченні 
англійської мови», Херсонська державна морська академія (ХДМА), налаштовує 
систему електронного забезпечення навчанням на базі платформи MOODLE. 
Інформаційне забезпечення навчального процесу на даній платформі відбувається на 
курсах, розбитих на дві категорії: Херсонська державна морська академія та 
Морський коледж ХДМА. Курсанти-користувачі сайту наразі мають змогу: 
записатися на індивідуальне складання (комп’ютерне тестування із використанням 
автоматизованої системи контролю); переглянути розклад свого факультету, який 
розташований у мережевому офісному пакеті Google docs; ознайомитись із 
навчально-методичними матеріалами курсів, на які користувач зареєстрований; 
виконувати різноманітні завдання викладачів, відправляти їх на перевірку, проходити 
електронне тестування. Таким чином у ХДМА було організоване змішане навчання 
(поєднання очного навчання у ХДМА із навчанням у LMS MOODLE) [6]. Викладачі 
англійської мови ХДМА розробили комплекси навчально-методичних онлайн 
матеріалів з інтерактивними завданнями своїх дисциплін (Іноземна мова, Морська 
англійська, Англійська за професійним спрямуванням) із забезпеченням вільного 
доступу до них у будь-який час та будь-де. Всі комплекси навчально-методичних 
онлайн матеріалів, які розташовані в LMS MOODLE повністю відповідають робочім 
програмам навчальної дисципліни. Зміни та доповнення у робочих програмах 
зумовлюються вимогами Модельних курсів ІМО (Міжнародної морської організації) 
[5].  
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Сесію курсанти складають у окремій категорії, яка містить курси із пробним та 
підсумковим тестуванням. Так обов’язковий екзаменаційний тест залікової сесії з 
англійської мови містить приблизно 150 питань у банку питань, із яких випадковим 
чином комп’ютером буде обрано 30 питань різних рівнів складності, відповідно до 
вивчених модулів програми із перевіркою лексичних, орфографічних та граматичних 
навичок. Використання комп’ютерного тестування унеможливлює вплив людського 
фактору на оцінку знань курсантів [1]. Всі оцінки за складені іспити відображаються 
у електронному журналі оцінювання. Викладач має змогу перевірити, відредагувати 
або додати оцінки курсантів за всі елементи діяльностей курсу, а курсанти можуть 
переглянути власні оцінки. 

Всі електронні курси з вивчення англійської мови уніфіковані, тобто мають 
стандартну структуру – складаються із п’яти модулів за семестр, з обов’язковим 
елементом поточного контролю після кожного модулю – електронним тестуванням 
(Stop and check, Progress test). Іншим обов’язковим елементом курсу, який також 
розташований наприкінці кожного модулю є Список питань для усної перевірки 
компетентності (Сheck your competency questions) [4].  

До інших елементів курсів, які використовують викладачі, ми відносимо: 
глосарій, завдання, обстеження, тест, урок, форум, чат, гейміфіковані вправи модулю 
HotPot та SCORM пакети; Ресурси: книга, напис, сторінка, файл, тека та веб-
посилання.  

Для відстеження свого процесу на курсі використовуються репозиторій 
компетентностей, поля відміток виконання та шкала виконання. Репозиторій 
компетентностей містить список компетентностей, якими курсант має опанувати з  
першого модулю вивчення англійської мови згідно Модельного курсу 3.17 ІМО [5]. 
Кожна додана курс компетентність має бути підтверджена списком завдань курсу, 
зокрема електронним тестуванням.  

Задля підвищення якості навчання на електронних курсах використовується 
гейміфікований підхід (відзнаки, ігри, таблиці лідерів, рівні, місії, поінти, мапи, 
аватари, квести тощо). Ігрові методики у неігровому середовищі використовуються 
викладачами задля опанування курсантами комунікативною компетентністю [1]. 

На курсах також широко використовується метод кейсів задля розвитку 
критичного мислення у курсантів. Завдання цього методу можуть бути трьох типів: 
до, протягом та після читання автентичного тексту про проблемну ситуацію на судні, 
переважно з інтернет журналів. Перевагою таких завдань є можливість отримання 
фідбеку від викладача – відгук на виконане завдання та виправлення помилок. 

Метод проектів на курсах реалізовано за допомогою діяльності Завдання, де 
викладач може означити формат майбутнього проекту (текстовий або завантаження 
одного чи декількох документів будь-якого типу). Викладач  обирає також форму 
організації діяльності: індивідуальну, парну або групову. Іншою груповою діяльністю 
є заповнення Wiki сторінок, де викладач дає завдання: заповнення таблиці 
прикладами, із їх описом [2]. 
 Система електронного забезпечення навчання ХДМА працює також за 
допомогою мобільного додатку, реалізуючи технологію мобільного навчання. Саме 
мобільне навчання – інноваційний навчальний підхід, який робить процес навчання 
більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулює курсанта до самоосвіти. 

Таким чином, всі вищезазначені елементи підготовки компетентних морських 
спеціалістів у електронному інформаційно-освітньому середовищі сприяють 
ефективній організації навчання курсанта [3]. Інформаційно-освітнє середовище на 
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платформі MOODLE створює всі умови для підвищення рівня навчальних досягнень 
курсанта, розвитку професійно-значимих якостей особистості, творчих здібностей, 
самостійності та активності задля становлення та розвитку професійної 
компетентності майбутнього працівника морської галузі. Відкритість та швидкий 
розвиток системи управління мобільним навчанням сприяє її застосуванню у різних 
видах навчальної діяльності, забезпечуючи гнучкість і задоволення широкого кола 
освітніх потреб. 
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«ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» 
ВИКОРИСТАННЯ  ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – ЯК СТВОРЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ В ГІМНАЗІЇ 

Сьогодення вимагає від усіх учасників навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього навчального закладу нового типу  в першу чергу знання, вміння та 
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активного використання сучасних технологій, щоб забезпечити учнів високоякісною 
освітою і дати їм шанс на краще життя. Нагальні потреби часу, а саме: невпинний 
розвиток освіти в Україні,  підвищення якості та доступності  освіти, інтеграція в 
європейський простір із збереженням своїх національних традицій,  досягнень, 
звичаїв, менталітету вимагають впровадження в загальноосвітніх навчальних 
закладах  новітніх методів навчання, що ґрунтуються на застосуванні сучасних 
комп’ютерних технологій. 

В останні роки все більшої популярності набувають так звані « хмарні 
технології»  та формування мотиваційних потреб використання цього середовища 
усіма учасниками навчально-виховного процесу і в першу чергу  застосування  
хмарних технологій в управлінській діяльності з метою удосконалення,  оновлення, 
підвищення якості освіти. 

Створення єдиного інформаційного простору в окремому навчальному закладі  
дає змогу забезпечити доступ до хмарного сервісу усіх класів,  які створили свої 
класні сайти або «хмари»;  до інформації педагогічних працівників, учнів і навіть 
батьків. Це в першу чергу повинно забезпечити впровадження у навчально-виховний 
процес віртуальних технологій навчання та управління в Летичівському НВК №2 « 
ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназії». 

З метою створення єдиного інформаційного простору було забезпечено доступ 
до хмарних технологій усіх педагогічних працівників гімназії, учнів та батьків, що  
дало можливість  впровадити  у навчально-виховний процес віртуальні технології 
навчання та управління. Хмарні технології не можна віднести до достатньо вивчених 
та апробованих. Але  ця новинка і досить цікава та корисна,  водночас  впливає на 
мотивацію до навчання учнів, покращує  їх успішність і дає можливість  розвивати 
правильну самооцінку. 

Для школяра відкривається можливість мати власний простір – електронний 
щоденник, створення вчителем – предметником  індивідуальних домашніх завдань 
при виникненні необхідності як з боку вчителя,  так і з боку учня, можливість 
віртуального спілкування із класним керівником в позаурочний час будь-коли і будь-
де. Для учнів  , які по хворобі чи по поважній причині не відвідували навчальні 
заняття певний період  у школі можуть створюватися у хмарних технологіях 
спеціальні віртуальні класи для індивідуального навчання. 
  У «хмарі» міститься чимало корисних сервісів, які з часом створюються і 
збираються разом . Електронна пошта, адресна книга, календар, сховище файлів, 
доступне для всіх користувачів, система керування групами користувачів( педагоги,  
учні, батьки ) - « хмара над школою» здатна замінити локальну мережу, не 
потребуючи сервера. 

Згідно до типу розгортання моделей  хмар у Летичівському НВК №2 « ЗОШ І-
ІІІ ст.-гімназія» побудована модель хмари « Приватна хмара» або «моє». Наша хмарна 
інфраструктура призначена для використання виключно вчителями, учнями та 
батьками гімназії. Вона включає 1481 користувач. Приватна хмара перебуває у 
власності, керуванні та експлуатації Летичівського НВК №2, тобто знаходиться в 
юрисдикції цього власника. 

У хмарно орієнтованому навчальному середовищі ( ХОНС) Летичівського НВК 
 № 2 були розроблені та забезпечені повсюдним доступом хмарно орієнтовані 
кабінети  вчителів – предметників, психолога, соціального педагога з метою 
комунікації з термінових, організаційних та навчальних питань. Вчителі-  
предметники наповнили свої віртуальні кабінети необхідними навчальними 



 - 35 - 

матеріалами, розробками. Створені навчальні сайти предметних кафедр наповнені 
методичною, навчальною літературою згідно профілів. 

Перший етап – обгрунтування і розробка хмарно орієнтованого навчального 
середовища гімназії. 

Другий етап – конкретизація навчальних або освітніх цілей щодо 
запровадження проекту. 

Третій етап – розробка ідеї ( концепції) нового навчального середовища на 
підставі творчої роботи директора та його заступників гімназії. 

Четвертий етап – пошук структурних об'єктів, додаткових компонентів та 
сервісів для реалізації навчальних цілей. 

П'ятий етап – розробка завдань, організаційних заходів та нормативних 
документів. 

Шостий етап – проектування технології навчання керівників, організація 
методичної допомоги з використання ХОНС. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 21 .05. 2014 року 
№629 « Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою ««Хмарні 
сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу 
департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА від  03 .06.2014 року №242 « Про 
проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Летичівського НВК  №2  «  
ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія» , наказу відділу освіти, молоді та спорту Летичівської  
державної адміністрації № 129 від 05.06.2014 року «Про проведення дослідно-
експериментальної роботи на базі Летичівського НВК №2 ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія» на 
базі вищезазначеного спеціалізованого навчального закладу проводиться дослідно 
експериментальна робота за темою  «Хмарні сервіси в освіті».  

Летичівський НВК №2 знаходиться на третьому етапі за програмою 
Всеукраїнського експерименту  «Хмарні сервіси в освіті». На І організаційно-
підготовчому етапі експериментальної діяльності  (травень 2014 р. - червень 2015 р.)   
розроблена програма дослідно-експериментальної роботи,  де обґрунтовано 
актуальність дослідження, визначена тема, мета та завдання експериментальної 
роботи, основні організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку школи. 
  Педагогічний колектив працює у 2014-2017 рр. над реалізацією науково-
методичної проблеми  «Використання  хмарних  технологій як створення 
інформаційного середовища для підвищення  якості навчально-виховного процесу”.  

Розроблена модель організації педагогічного експерименту дозволяє 
проектувати діяльність педагогічного колективу відповідно меті та завданням 
експерименту. 

Структура  груп, які створені у власній «хмарі», а саме – групи учнів, в яких 
викладається предмет; члени педагогічного колективу, окрема група – адміністрація 
гімназії( для зручності та раціонального використання часу). 

В управлінні гімназією значне місце посідає використання  хмарних технологій 
з метою спільних та обґрунтованих дій адміністрації та педагогів усього колективу, 
які мають бути спрямовані на раціональне використання часу і сил усіх учасників 
навчально-виховного процесу. 

При застосуванні хмарних технологій одночасно вирішуються такі завдання: 
- організація електронної пошти в системі навчального закладу, доступної в будь 

– якому браузері; 
- організація онлайн розкладу уроків; 
-  створення особистих  та загальних файлових сховищ; 
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- створення простору для спільної роботи. 
Доступ до електронної пошти, документів, контактів і календарів з будь-якого 

пристрою і з будь-якого місця забезпечується хмарними технологіями. Не треба 
перевчатися. Вчителі  працюють із уже знайомими інструментами Microsoft Outlook 
і застосунками Office, які тепер поєднуються із хмарними сервісами. Тепер доступний 
у хмарі, щоб забезпечити педагогам однаково зручну роботу на настільному 
комп’ютері, ноутбуці, телефоні або у веб-браузері. 

Всі  учні із задоволенням навчаються новим технологіям, розвивають 
інтелектуальні здібності, а вчителі за допомогою хмарних сервісів  підвищують свій 
рівень інформаційно-комунікаційної компетентності. 

Слід відмітити зростання  підвищення позитивної мотивації учнів до навчання. 
Завдяки  використанню хмарного середовища  є  гарні  умови для  активного 

залучення батьків до  участі у житті  гімназії  та дитини . Своєчасно   відбувається  
інформування  батьків про успіхи дітей , домашні завдання , попередні завдання для 
уроків. 

Хмарні сервіси значно полегшили роботу адміністрації навчального закладу, 
забезпечили   мобільність всіх учасників навчально-виховного процесу та підвищення 
якості освіти. 

Особливо слід відзначити конфіденційність та інформаційну безпеку під час 
використання хмарних сервісів у навчальному закладі. 

Аналіз досвіду використання хмарних технологій надає можливість усім 
учасникам навчально  – виховного процесу: 

- якісне вирішення проблеми інформатизації в умовах наявності у гімназії 
мінімальних матеріальних ресурсів; 

- використання хмарних технологій сприяє залученню учнів до розвитку ІТ- 
технологій та активне запровадження у навчання; 

- забезпечується рівний доступ учнів та вчителів до якісних освітніх ресурсів на 
уроках та в позаурочний час; 

- організація електронного навчання , створення електронних книг; 
- освітній процес  повинен будуватися таким чином , що використовувати нові 

форми проведення навчальних занять; 
- формується система безпечного зберігання даних і електронного обміну 

даними; 
- хмарні технології надають можливості до створення віртуальних технологій 

навчання та управління; 
- створюється єдиний інформаційний простір і забезпечується доступ до нього 

педагогічних працівників, учнів та батьків. 
Проаналізувавши накопичені  матеріали можна зробити висновки, що якість 

навчання при використанні хмарних  технологій підвищується за рахунок: 
- більшої адаптації учнів до навчального матеріалу з урахуванням їх 

можливостей і здібностей; 
- можливості вибору більш відповідного для учня методу засвоєння предмета; 
- регулювання інтенсивності навчання на різних етапах навчального процесу; 
- самоконтролю; 
- підтримці активних методів навчання; 
- образної наочної форми подання матеріалу, що вивчається; 
- модульного принципу побудови, що дозволяє використовувати окремі складові 

частини хмарних технологій; 



 - 37 - 

- розвитку самостійного навчання. 
Хмарні освітні технології є потужним засобом підвищення ефективності 

навчання шляхом вирішення ряду завдань: 
- збільшення навчального часу без внесення змін у навчальні плани; 
- якісної  зміни контролю над  навчальною діяльністю учнів на уроках та в 

позаурочний час; 
- інтенсивного залучення батьків у навчально-виховний процес; 
- підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності всіх учасників 

освітнього процесу; 
- підвищення мотивації учнів до навчання; 
-   забезпечення гнучкості управління навчальним процесом. 
За хмарними технологіями – майбутнє наших учнів. 
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Інститут післядипломної педагогічної освіти 
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ПЕДАГОГІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
Постановка проблеми. Із зміною пріоритетів у освітній політиці України і 

перенесенням у центр всієї освітянської практики інтересів людини, з особливою 
гостротою постає проблема забезпечення гармонійного розвитку особистості, 
вдоволення її різноманітних освітніх потреб, сприяння її самовизначенню і 
самореалізації та досягненню нею власних цілей життєдіяльності. У цьому контексті 
до складу першочергових переходить проблема вдосконалення навчального процесу в 
закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і приведення його організації 
до рівня сучасних вимог. 

Навчальний процес в закладах післядипломної освіти являє собою відкриту 
нелінійну та нерівноважну систему організації навчальної діяльності слухачів, в 
основі якої органічна єдність і взаємозв'язок викладання й учіння, тобто процес 
навчання. Особливості структури і функцій навчального процесу в закладах 
післядипломної освіти педагогічних кадрів обумовлені особливостями структури і 
функцій процесу навчання фахівців. 

Мета статті – розкрити інноваційні підходи до професійного вдосконалення 
педагогів в системі післядипломної освіти  

Виклад основного матеріалу. Сучасна система підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів має складну будову і включає загальнодержавний, обласний, 
районний (міський), шкільний та самоосвітній рівні. Справжнім науково-
методичними і навчальними центрами у регіонах стали обласні інститути 
післядипломної педагогічної освіти. В основі функціонування закладів підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів знаходиться навчальний процес як система 
організації навчально-розвивальної діяльності, у центрі якої – органічна єдність і 
взаємозв'язок викладання й учіння, що спрямована на досягнення цілей підвищення 
кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

Навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації має свої особливості, що 
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зумовлені специфікою навчання дорослих людей з вищою освітою та досвідом 
професійної педагогічної діяльності. Все це актуалізує питання розробки нових 
технологій, методик навчання фахівців і підходів до організації навчального процесу 
в системі підвищення кваліфікації, які б сприяли його ефективності в сучасних 
умовах. 

Система підвищення кваліфікації, як одна із складових системи післядипломної 
освіти, вирішує складне і важливе завдання, що притаманне освіті дорослих: 
необхідність організації процесу навчання з урахуванням потреб, мотивів і 
професійних проблем, що постають перед педагогами в практичній діяльності. 
Викладачі курсів підвищення кваліфікації вивчають тенденції, перспективи розвитку і 
новітні досягнення у відповідній галузі педагогіки, оскільки освіта дорослих не є 
однобічним процесом. Результатом навчання має бути підвищення ефективності 
професійної діяльності педагогів на місцях. 

Процес навчання – це специфічна форма пізнання дійсності та опанування 
суспільно-історичним досвідом людства, що передбачає взаємодію того, хто навчає з 
тим, хто навчається. Основними складовими процесу навчання є процес викладання і 
процес учіння. Відмінності процесу викладання в системі підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів містяться у тому, що:  

- викладач не є єдиним і основним джерелом інформації, поряд із викладачем 
включатися у процес викладання і передавати інформацію, необхідну слухачеві, 
можуть й інші особи (колеги по навчанню, методичні працівники, досвідчені педагоги 
та ін.), джерелами інформації також слугують сучасні засоби комунікації, наукова, 
популярна і художня література, засоби масової інформації тощо;  

- функції викладача полягають не стільки у безпосередній організації навчальної 
діяльності слухача, скільки у допомозі слухачеві самостійно організувати власну 
навчальну діяльність;  

- діяльність викладача спрямована на стимулювання сил і можливостей слухача 
на його власну самоосвіту, саморозвиток, самовдосконалення; 

- у процесі навчання викладач і слухач виступають рівноправними партнерами, 
співавторами;  

- слухач (слухачі) для викладача теж є цінним джерелом необхідної інформації 
для підвищення якості змісту викладання та вдосконалення технологій процесу 
навчання фахівців. 

Відмінності процесу учіння в системі підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів полягають у тому, що: 

- учіння не є для слухача основним видом діяльності, а лише засобом досягнення 
інших життєвих і професійних цілей;  

- мета учіння фахівців, як правило, добре ними усвідомлена й визначається 
освітніми потребами, що, у свою чергу, обумовлені потребами життєдіяльності 
педагогів;  

- учіння пов'язане із професійною рефлексією фахівця, практичним аналізом 
дійсності, себе та власної діяльності;  

- провідна роль у процесі навчання належить слухачеві як суб'єкту навчання;  
- організація, керування процесом учіння слухачів з боку викладачів замінюється 

самоорганізацією, самокеруванням;  
- слухач у процесі навчання у будь-який момент може стати джерелом, 

передавачем інформації й впливати на учіння своїх колег по навчанню; 
- процес учіння для слухачів є процесом довготривалим і безперервним. 
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Процес викладання і процес учіння тісно взаємопов'язані й утворюють процес 
навчання як нову системну якість. Специфіка процесу викладання і процесу учіння, 
яка виражена у особливому положенні викладача і слухача, у характері їх взаємодії, 
урізноманітнює взаємозв'язки та взаємовплив обох компонентів процесу навчання, 
обумовлює його функції та структуру. 

Аналіз  практики роботи на курсах підвищення кваліфікації виявив, що для 
підвищення ефективності подальшого розвитку системи післядипломної освіти, 
зокрема підвищення кваліфікації, необхідно в більшій мірі враховувати 
різноманітність індивідуальних вимог і підходів до навчання дорослих, забезпечити 
змістовність і збалансованість форм навчання, а саме: 

–  дорослі, що навчаються, мають відчувати особистісну значимість і провідну 
роль у процесі навчання, максимальне врахування власних професійних запитів, 
потреб та інтересів, соціально-економічних умов професійної діяльності; 

–  педагогам-практикам необхідно забезпечити широкий спектр пропозицій 
щодо форм навчання та право самостійного вибору найбільш прийнятних для себе; 

–  зміст курсів підвищення кваліфікації має задовольняти сьогоденні потреби у 
практичній діяльності вчителя, а також враховувати перспективи розвитку галузі; 

–  основою позитивного ставлення слухачів до навчання на курсах підвищення 
кваліфікації та формування позитивної мотивації до самоосвіти має стати атмосфера 
творчої взаємодії викладачів і слухачів, повага до точки зору педагогів.  

В рамках нового закону України «Про освіту» навчання в системі підвищення 
кваліфікації має свої особливості: вчителі мають засвоїти значний обсяг інформації, 
виробити нові вміння і навички професійної діяльності за достатньо короткий термін. 
Тому вчителям пропонується інтенсивне навчання на короткотривалих курсах 
підвищення кваліфікації (курси за вибором), де створені умови для вільного обміну 
думками, результатами набутого досвіду. 

Однією з особливостей роботи з вчителями є їхня спрямованість на миттєве 
застосування результатів навчання. Це вимагає від викладачів системи підвищення 
кваліфікації не тільки надання слухачам певного обсягу нових знань, але й створення 
умов для оволодіння вміннями і навичками використання отриманих знань у 
практичній діяльності. 

Виходячи з цього, на курсах використовуються методи інтерактивного навчання, 
які відповідають природі і характерним ознакам навчання дорослих. Вони дозволяють 
не тільки оптимально враховувати навчальні потреби дорослої людини, а й 
створювати умови для постійного, систематичного аналізу власних дій. Завдяки 
інтерактивному навчанню можна уникнути появи у свідомості педагогів шаблонів, 
стереотипів у ставленні до професійної діяльності. 

Ефективними методами організації навчальної роботи на короткотривалих 
курсах  визначено «уявний мікрофон», навчання за моделлю, «мозковий штурм», 
дебати, рольові ігри, «бджолині групи», тестування, анкетування, методи порівняння 
та протилежностей, ірраціональні, інтерактивні, творчо-конструктивні методи, а 
також форми організації навчання – групові, парні, індивідуальні тощо. Одним із 
найпродуктивніших засобів організації навчального процесу інтенсивної підготовки 
вчителів на короткотривалих курсах є моделювання.  

Для досягнення практичної мети необхідно застосовувати відповідні методи 
(активізації резервних можливостей особистості й колективу, метод «умовного 
занурення» в інформаційне середовище) та педагогічні підходи (комунікативний, 
особистісно-діяльнісний). Вибір того чи іншого методу інтенсивного навчання 
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зумовлюється тим, що він повинен відповідати віковим особливостям слухачів, 
психологічній підготовці та їх можливостям, практичній меті навчального курсу, 
особливостям умов навчального процесу, можливостям та компетентності викладачів, 
специфіці змісту навчального матеріалу, рівню профільної підготовки слухачів; бути 
простим і цікавим для викладача та слухача, результативним для дорослих; 
забезпечувати активізацію прогнозованої діяльності в процесі соціально-
детермінованої взаємодії, необхідне співвідношення різних видів діяльності, 
зростання темпу і обсягу засвоюваного матеріалу, поступове ускладнення завдань та 
вправ, постійний інтерес дорослих слухачів до навчальної діяльності [4]. 

На вибір навчального матеріалу для інтенсивної підготовки впливають потреби, 
інтереси, інтелектуальний, освітній та загальний розвиток дорослої людини; 
співвіднесеність із темою, яка вивчається; сприяння формуванню прогнозованої 
компетентності у дорослої особистості; відповідність критеріям нормативності 
вживання; врахування принципу концентричності; мінімізація відібраного змісту; 
актуальність навчального матеріалу[2].  

Специфіка навчання педагогів на курсах за вибором висуває свої вимоги до 
викладача та до стилю викладання ним навчального матеріалу. Отже, викладач: 

із лектора перетворюється на консультанта, інструктора, тому повинен мати не 
лише грунтовні професійні знання, а й відповідні особисті якості; 

орієнтується на діалоговий стиль спілкування зі слухачами; 
враховує попередній досвід слухачів і допомагає його використовувати, тобто 

спочатку визначає стартовий рівень, наявні як професійні, так і ті непрофесійні 
знання та вміння, які можна інтегрувати в професійні; 

має бути готовим до того, що хтось зі слухачів у певному питанні виявиться 
компетентнішим за нього, а також враховувати побажання слухачів щодо методів 
навчання; 

оскільки працює з групою людей, різних за віком, рівнем освіти, досвідом тощо, 
повинен володіти різними педагогічними методами та прийомами, щоб забезпечити 
індивідуальний підхід до кожного слухача, надати йому необхідну допомогу; 

працює в одній команді з іншими педагогічними працівниками, орієнтуючись на 
кінцеву мету навчання. 

Висновки. Таким чином, ретельно відібрані ефективні форми і методи роботи, 
оптимальні прийоми навчання та види прогнозованої діяльності, врахування 
основних інтересів, потреб та мотивів дорослих слухачів, а також соціально-
детермінована взаємодія сприяють забезпеченню системного підходу до розвитку 
професійних умінь у педагогів під час інтенсивного навчання.  
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Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ:  

АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ 
Постановка проблеми. Новітні інформаційні технології, використання 

електронних засобів навчального призначення дозволяють підвищити ефективність 
уроку літератури, дають можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються 
до активної, творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, 
вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, висловлювати й відстоювати 
власні думки та ідеї. Сьогодні дистанційна форма навчання набуває все більшого 
поширення бо має такі особливості: індивідуальний режим навчальної роботи, а саме, 
вивчення навчального матеріалу в особистому темпі; домінування самостійної 
пізнавальної діяльності; створення спеціальних дидактичних матеріалів для 
самостійної роботи; зміна функцій тренера (організація, керівництво, загальна 
орієнтація у навчальному матеріалі, консультування, контроль); зміна позиції слухача 
(ініціативність у режимі роботи над навчальним матеріалом, самостійне планування 
своєї роботи, відповідальність за виконання намічених планів і т.і.) [1]. Дистанційну 
форму навчання можна назвати особистісно орієнтованою, оскільки вона орієнтована 
на формування та розвиток учителів як суб'єктів навчального процесу і спрямована на 
саморозвиток та самоактуалізацію учителів через індивідуалізацію та самостійну 
пізнавальну діяльність. З огляду на все це можна стверджувати, що самостійна робота 
учителів, самостійна пізнавальна діяльність відіграє чи не найважливішу роль в 
навчальному процесі. Проте, для успішної її реалізації, слід забезпечити цілий ряд 
умов: починаючи від створення дидактичних матеріалів для самостійної роботи і 
закінчуючи реформуванням самих навчальних відносин. 

Мета статті. Огляд можливостей використання електронних засобів навчання 
при дистанційній формі підвищення кваліфікації учителів. 

Виклад основного матеріалу. Питання застосування електронних засобів 
навчання, класифікації за типами були предметом розгляду таких науковців, як: 
І. Богданової, О. Башмакової, О. Спіріної, Д. Чернилевського, М. Жалдака, 
О. Хуторського та інших. Зазначимо, що питанню застосування електронних засобів 
навчання в освітній процес присвячені дослідження таких науковців, як А. Єршов, 
В. Монахов, І. Роберт. 

У різних наукових джерелах знаходимо різні визначення електронних засобів 
навчання, проте С. Буртовий подає таке визначення: «Електронні засоби навчання – 
це навчальні об’єкти, побудовані за допомогою ком’ютерних, телекомунікаційних, 
або Інтернет-комунікаційних технологій для використання в освітньому процесі» [2]. 
Г. Скрипка зазначає, що, «електронні засоби навчального призначення – засоби 
навчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються 
на електронному обладнанні» [5]. 
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Електронні засоби навчання широко застосовують на  курсах підвищення 
кваліфікації за дистанційною формою навчання. 

Проблема впровадження дистанційних технологій постала не випадково. Це 
зумовлено особливостями організації дистанційного навчання, яке передбачає 
відведення великої кількості часу на самостійну роботу слухачів. Використання в 
процесі такої підготовки дистанційних технологій дозволяє не витрачати час 
протягом заняття на елементарні завдання закритого типу, а зосередитися на творчих 
завданнях, що розвивають не тільки предметну, але і комунікативну, і 
культурологічну компетенції.  

Зупинимося докладніше на самому процесі впровадження дистанційних 
технологій. Йтиметься про досвід організації такого навчання на основі платформи 
Мооdle, яка володіє широким спектром можливостей як для викладачів, так і для 
слухачів. Платформа Мооdle є автоматизованою, заснованою на комп'ютерних і 
інтернет-технологіях, системою керування навчанням (СКН). Не дивлячись на те, що 
система Мооdle спочатку була орієнтована на університетську освіту, згодом вона 
успішно використовувалася також для організації післявузівського навчання. Мооdle, 
як будь-яка інша система керування навчанням (СКН), є веб-додатком, розташованим 
на сервері і доступ до нього здійснюється через браузер. Сервер зазвичай 
розташований в будівлі університету або факультету, але він може знаходитися в 
будь-якому іншому місці. У своїй основі, СКН дає викладачеві можливість створити 
веб-сайт курсу і управляти доступом до нього так, щоб слухачі, які тільки записалися 
на курс, мали можливість переглядати його. Окрім контролю доступу, СКН надає 
широкий набір інструментів, які зроблять навчальний курс ефективнішим. 

Завантаження матеріалів. Більшість СКН мають засоби для простої публікації 
матеріалів курсу. Замість використання НТІУН редактора і завантаження файлів на 
сервер через РТР в СКН просто використовується веб-форма для збереження 
матеріалу на сервері. На власний розсуд викладач завантажує на сервер плани своїх 
курсів, замітки щодо лекцій, додатків, завдання для читання, щоб слухачі могли 
використовувати їх в будь-який зручний момент. 

Онлайн тести. Можливість розміщення онлайн тестів в матеріалах учбового 
курсу дозволяє отримати оцінку відразу, як тільки на питання буде дана відповідь. 
Таким чином вони є ефективним засобом для оперативної перевірки викладачем і 
слухачем поточного рівня освоєння матеріалу. Зворотний зв'язок в процесі навчання є 
вкрай необхідною частиною навчальної середовища, а оцінка результатів — одним з 
найважливіших процесів в навчанні. Добре сконструйований тест, навіть тест 
множинного вибору, надає необхідну інформацію для викладача про міру засвоєння 
матеріалу слухачами. Якщо зворотний зв'язок досить швидкий, таке тестування може 
стати для слухачів тим необхідним інструментом, за допомогою якого вони можуть 
самі оцінити свою роботу і визначитися у подальшій діяльності. Розробники системи 
додали велику кількість параметрів в модуль тестування. З одного боку це дещо 
ускладнює налаштування тесту, з іншого дозволяє зробити тест надзвичайно гнучким. 
Тести можна варіювати, включаючи тестові питання із загального фонду питань в 
довільному порядку. Можна варіювати інтерфейс процесу тестування. Слухачі 
можуть виконувати одні і ті ж тести кілька разів. Модуль "Тест" складається з 2-х 
компонентів: тесту і бази запитань. Тест складається з різного типу питань, доданих з 
бази запитань. Кожна спроба автоматично фіксується. Після проходження слухачу 
можуть бути доступні правильні відповіді на питання тесту. База запитань може 
складатися з питань, складених або відповідно до структури дисципліни, або 
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відповідно до певних тем вашого курсу, або на ваш розсуд. Питання можуть бути 
різного типу: з одним варіантом відповіді з множиною варіантів відповіді. Питання 
також може мати пояснення. Ви можете створювати базу запитань ґрунтуючись на 
темах, розділах, семестрах та ін. організаційних схемах при проектуванні 
дистанційного курсу. 

Збір і перевірка завдань. Розміщення і прийом завдань онлайн, значно спрощує 
процедуру поточного контролю — оцінки відстежуються автоматично. Окрім цього 
засобами Мооdle можна організувати крос-рецензування завдань з анонімним 
оцінюванням робіт слухачів один одним, що дозволяє збільшити мотивацію і 
ефективність навчання. 

Контроль успішності. Онлайн-варіант журналу контролю успішності дозволяє 
слухачам бачити свій прогрес в освоєнні курсу. При цьому доступ легко організувати 
так, щоб слухач бачив тільки свої оцінки і не знав про оцінки однокурсників. 

Форуми і чати. Форуми і чати надають для зареєстрованих учасників курсу засіб 
комунікації за межами навчальних аудиторій. Форуми дають слухачам більше часу на 
обдумування і формулювання відповідей, дозволяючи організувати більш глибокі 
обговорення матеріалу, що вивчається. З іншого боку, чати дозволяють організувати 
легке і швидке спілкування слухачів один з одним (наприклад, для обговорення 
спільного проекту) і викладачем, незалежно від того, де вони знаходяться. Чати 
можна використовувати для різних цілей — від анонса курсів, змінах в розкладі, аж 
до проведення самого заняття в режимі чату. Найбільш цікавою є можливість 
створювати тестові вправи та надавати можливість слухачам виконувати їх не в 
аудиторії, а в позаурочний час. При проходженні тестових завдань, з метою усунення 
можливості користування "додатковими джерелами", можна налаштувати час 
проходження даної вправи.  

Висновки. Платформа Мооdle широко відома в світі, використовується більш 
ніж в 200 країнах. За рівнем наданих можливостей Мооdle витримує порівняння з 
відомими комерційними СДО, в той же час вигідно відрізняється від них тим, що 
поширюється у відкритому вихідному коді — це дає можливість «заточити» систему 
під особливості конкретного освітнього проекту, а при необхідності і вбудувати в неї 
нові модулі. Мооdle орієнтована на Коллаборативні технології навчання — дозволяє 
організувати навчання в процесі спільного вирішення навчальних завдань, 
здійснювати взаємообмін знаннями. Широкі можливості для комунікації — одна з 
найсильніших сторін Мооdle. Система підтримує обмін файлами будь-яких форматів 
— як між викладачем і слухачем, так і між самими слухачами. Сервіс розсилки 
дозволяє оперативно інформувати всіх учасників курсу або окремі групи про поточні 
події. Форум дає можливість організувати навчальний обговорення проблем, при 
цьому обговорення можна проводити по групах. До повідомлень у форумі можна 
прикріплювати файли будь-яких форматів. Є функція оцінки повідомлень - як 
викладачами, так і слухачами. Чат дозволяє організувати навчальний обговорення 
проблем у режимі реального часу. Сервіси «Обмін повідомленнями», «Коментар» 
призначені для індивідуальної комунікації викладача та слухача: рецензування робіт, 
обговорення індивідуальних навчальних проблем. Сервіс «Учительський форум» дає 
педагогам можливість обговорювати професійні проблеми. Мооdle дозволяє 
контролювати "відвідуваність", активність слухачів, час їх навчальної роботи в 
мережі. Підбиваючи підсумки можна сказати про те, що система керування курсами 
Мооdle є цікавим інструментом організації дистанційної форми підвищення 
кваліфікації учителів, що відповідає вимогам сьогодення. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Актуальність дослідження. Серед принципів Нової української школи 

Міністерство освіти і науки України декларує педагогіку партнерства, що ґрунтується 
на співпраці учня, вчителя та батьків. Педагогіка партнерства не відміняє 
вимогливість вчителя, бо, як засвідчує практика, саме вимогливі й справедливі 
вчителі мають найбільшу повагу та довіру серед учнів. Метою партнерства між 
школою та батьками є інтеграція батьків у педагогічний процес шляхом створення 
необхідних і достатніх умов для залучення сім'ї до супроводу дитини у освітньому 
процесі. 

Мета статті – розкрити особливості співпраці субєктів освітнього процесу 
засобами ІКТ. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічним колективам шкіл важливо 
опанувати технології проектування моделі партнерської взаємодії з сім'єю та 
включити батьків у побудову соціального партнерства. 

Вимогами й правилами організації партнерства школи і сім'ї є: 
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- формування морально-духовної, життєвокомпетентної особистості, яка 
успішно самореалізується у соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал; 

- єдність дій педагогів і батьків; 
- зміцнення й розвиток контактів між педагогами і батьками щодо вивчення 

психології дитини та її поведінки; 
- постійний діалог як форма відносин між педагогами і батьками, основою якої 

є свідоме прийняття шкільних вимог і правил батьками; 
- гуманізація міжособистісних відносин, попередження конфліктних ситуацій 

та оптимізація взаємин між педагогами і батьками, в основі яких — толерантність, 
розуміння, співучасть, відкритість, добровільність, здатність до взаємодії; 

- постійне, різнобічне і глибоке вивчення сім'ї; 
- системна організація навчання батьків, підвищення рівня їхніх психолого-

педагогічних знань і компетентності, урізноманітнення форм і методів педагогічної 
просвіти. 

Згідно статті 55 Закону України Про освіту «Права та обов’язки батьків 
здобувачів освіти», батьки повинні: 

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 
людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, 
здоров’я оточуючих і довкілля, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси 
дитини та інших учасників освітнього процесу; 

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, 
формувати навички здорового способу життя; 

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 
мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, 
представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, 
різного соціального походження, сімейного та майнового стану; 

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 
закладу освіти. 

Ефективне партнерство можливе за сформованості у батьків готовності до 
взаємодії зі школою на паритетних засадах, з опорою на розуміння того, яку 
діяльність краще виконає школа, а яку - сім'я. 

Поряд із цим, до основних напрямів взаємодії сім’ї і школи пропонується 
відносити: залучення батьків до життя школи; досягнення узгодженості у підходах до 
дитини; надання кваліфікованої допомоги і підтримки батькам і дитині у складних 
педагогічних та життєвих ситуаціях; інформування батьків про шкільне життя, 
освітній процес, про ресурси, які сім’я може використовувати для освіти своєї 
дитини, справедливого вирішення батьківсько-дитячих конфліктів. 

З метою систематизації досвіду впровадження педагогіки партнерства в 
закладах освіти Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти спільно з відділом цифрової освіти та ІКТ Інституту модернізації 
змісту освіти МОН України організували проведення щорічної Всеукраїнської 
науково-освітньої он-лайн виставки «Педагогіка партнерства – шлях до 
конструктивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу». 

Виставка проводиться на виконання Закону України «Про Національну 
програму інформатизації» від 04.02.1998 №74/98-ВР (редакція станом на 02.03.2014), 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження Кабінету 
міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р). 
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Виставка проводиться з метою поширення особливостей впровадження 
інноваційних технологій в різних напрямах закладу освіти щодо налагодження 
конструктивної взаємодії та ефективної співпраці між суб’єктами освітнього процесу; 
стимулювання створення якісних інформаційних ресурсів; поширення і підтримка 
кращих освітніх проектів у мережі Інтернет; налагодження ефективної інформаційної 
взаємодії закладів освіти та учасників освітнього процесу шляхом формування 
мережних спільнот. 

Основними номінаціями виставки: 
- Розвиток усвідомленого та відповідального батьківства.  
- Створення виховного простору розвитку особистості учня. 
- Формування ключових компетентностей учнів в освітньому процесі. 
- Система роботи закладу освіти щодо розвитку конструктивної взаємодії 

суб’єктів освітнього процесу. 
Вимоги до робіт Виставки у номінаціях 
Номінація «Розвиток усвідомленого та відповідального батьківства» 
Складові номінації. План-конспект батьківських зборів або система 

позакласних заходів відповідно визначеної тематики. Батьківські збори (назва теми; 
мета та завдання; учасники; тривалість; обладнання; етапи проведення заходу; опис 
інтерактивних технік (вправ, ситуацій, рольових ігор тощо) на кожному етапі 
проведення заходу; список використаних джерел). Система позакласних заходів 
відповідно визначеної тематики (назва теми; кількість позакласних заходів; до 
кожних позакласного заходу визначається: мета та завдання; учасники; тривалість; 
етапи проведення заходу; опис інтерактивних технік на кожному етапі проведення 
заходу; список використаних джерел). 

Вимоги до розробки номінації – мультимедійна презентація (формат файлу 
*.ppt (Microsoft PowerPoint 2003) або формат *.pptx (Microsoft PowerPoint 2007, 2010) 
мультимедійна презентація повинна бути розміщена у хмарному сервісі мережі 
Інтернет та мати функцію завантаження). 

Номінація «Створення виховного простору розвитку особистості учня» 
Складові номінації. План-конспект позакласного заходу або система 

позакласних заходів проведення тематичного тижня. План-конспект позакласного 
заходу (назва теми; мета та завдання; учасники; тривалість; обладнання; етапи 
проведення заходу; опис інтерактивних технік (вправ, ситуацій, рольових ігор тощо) 
на кожному етапі проведення заходу; список використаних джерел). Система 
позакласних заходів відповідно визначеної тематики (назва теми; кількість 
позакласних заходів; до кожних позакласного заходу визначається: мета та завдання; 
учасники; тривалість; етапи проведення заходу; опис інтерактивних технік на 
кожному етапі проведення заходу; список використаних джерел). 

Вимоги до розробки номінації – онлайн-екскурсія (мітки (об’єкти), що 
відображають етапи заняття/заходу та містять їх стислий опис, фото та/або відео та 
/або віртуальна панорама, а також можуть містити посилання на ресурси Інтернет 
(наприклад: інтерактивна карта, календар подій, шкала часу) онлайн-екскурсія 
повинна бути створена засобами Інтернет-сервісу). 

Номінація «Формування ключових компетентностей учнів в освітньому 
процесі» 

Складові номінації. Система уроків відповідно визначеної тематики. (назва 
теми; кількість уроків; до кожного уроку визначається: тема, мета, обладнання, етапи 
проведення уроку, опис інтерактивних технік на кожному етапі проведення уроку). 



 - 47 - 

Вимоги до розробки номінації – веб-квест (вступ (формулювання теми, опис 
головних ролей учасників, сценарій, план роботи або огляд веб-квесту), центральне 
завдання (завдання, питання, на які учасники веб-квесту мають знайти відповідь в 
межах самостійного дослідження та визначення підсумкового результату діяльності), 
список інформаційних ресурсів (ресурси, що можна використати під час досліджень, 
у тому числі ресурси Інтернет), опис основних етапів роботи, інструкції щодо їх 
виконання, опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту, висновки (результати 
діяльності, підсумки веб-квесту, питання для подальшого розвитку теми), веб-квест 
повинен бути створений засобами Інтернет-ресурсу з відображенням його складових 
та результатами участі). 

Номінація «Система роботи закладу освіти щодо розвитку конструктивної 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу» 

Складові номінації. Система організації роботи закладу освіти відповідно 
визначеної тематики або напряму роботи закладу в цілому. (назва теми; мета та 
завдання; етапи проведення; організаційні форми реалізації визначених завдань 
(учасники, інтерактивні техніки, терміни виконання). 

Вимоги до розробки номінації – відеоролик ( авторський відеоролік тривалістю 
не більше 5 хвилин, формат файлу *.avi або *.mov або *.flv, відеоролик повинен бути 
розміщений на відеохостингу YouTube), ментальна карта (графічне відображення 
процесів діяльності (стиль, папір, центральний образ, структура, слова, кольори, лінії, 
малюнок) ментальна карта повинна бути створена засобами Інтернет-сервісу). 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
В даний час бурхливого розвитку комп'ютерних технологій усе більш 

актуальною задачею є розробка і використання в навчальному процесі електронних 
навчальних систем, що розробляються з застосуванням гіпертекстових і 
мультимедійних технологій. Такі системи можуть використовуватися не тільки для 
денної, заочної та самостійної форм навчання, але і знайти широке застосування в 
дистанційній формі навчання. 

Метою даної роботи є вивчення та аналіз електронного посібника як елемента 
освітнього середовища, створення інформаційно-документаційної бази даних для 
розробки електронного посібника «Основи риторики та культури мовлення». 

Актуальність статті обумовлена необхідністю створення сучасних 
мультимедійних електронних посібників з метою удосконалення якості навчального 
процесу для різних форм навчання та більш ефективного використання бібліотечного 
фонду і Інтернету в навчальних закладах. 
       Завдання статті - створення електронного посібника як універсальної методичної 
розробки для студентів, яка може використовуватися при вивченні дисципліни 
«Основи риторики та культури мовлення». 
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Під час написання статті був здійсненний аналіз існуючих електронних та 
мультимедійних розробок, які використовуються у освітній діяльності та можливості 
застосування сучасних інформаційних технологій при створенні інформаційно-
документаційної бази для спеціалізованого електронного посібника. 

Реформа сучасної освіти може відбутися лише за умови створення таких 
комп'ютерних пакетів (електронних підручників, посібників, тренажерів, тестерів і 
ін.), Наявність яких забезпечить одну і ту ж комп'ютерну середу в спеціалізованій 
аудиторії на практичних заняттях, в комп'ютерному класі навчального закладу або 
гуртожитку, обладнаному для самостійної роботи студентів, а також вдома на 
персональному комп'ютері.  

Саме тому для створення електронного посібника недостатньо взяти хороший 
підручник, забезпечити його навігацією (створити гіпертексти) і багатим 
ілюстративним матеріалом (включаючи мультимедійні засоби) і втілити на екрані 
комп'ютера. Електронний посібник не повинен перетворюватися ні в текст з 
картинками, ні в довідник, так як його функція принципово інша.  

Електронний посібник має максимально полегшити розуміння і 
запам'ятовування (причому активне, а не пасивне) найбільш істотних понять, 
тверджень і прикладів, залучаючи до процесу навчання інші, ніж звичайний 
підручник, можливості людського мозку, зокрема, слухову і емоційну пам'ять, а 
також використовуючи комп'ютерні пояснення.  Електронний посібник є елементом 
освітнього середовища.  Безумовно, для освіти вирішальним є людський фактор в 
особі викладача, студента, батьків, одногрупників. Необхідно пам'ятати, що 
найвищим авторитетом є викладач.  

Електронний посібник  відкриває великі перспективи в методиці викладання 
матеріалу. він має ряд безсумнівних позитивних властивостей, що вигідно 
відрізняють його від традиційних підручників 

Систематичне використання програмного продукту дозволяє суттєво  
поглибити розуміння  навчального  матеріалу, посилити   мотивацію  до  навчання, 
активізувати навчальну діяльність. електронний посібник має зручний інтерфейс. 

Нині електронні посібники заполонили Інтернет. Це одночасно і добре і погано. 
Позитивною рисою я вважаю просування електронних посібників в учбову діяльність, 
негативною стороною є не завжди висока якість. Тому кожному викладачеві бажано 
створювати свої електронні посібники.   
 Електронні  посібники  мають  ряд  переваг.  Інформатизація суспільства 
забезпечує: 

 активне використання постійного інтелектуального потенціалу 
суспільства, що з кожним днем розширюється; 

 високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого 
члена суспільства до джерел достовірної інформації; 

 візуалізацію інформації, що представляє істотність даних. 
 Одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного 
суспільства є інформатизація освіти - упровадження засобів нових інформаційних 
технологій у систему освіти. У вітчизняних навчальних закладах в останні роки 
комп'ютерна техніка стала все частіше використовуватися при вивченні предметів 
навчального циклу. 

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові технології  
навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість 
сприйняття, розуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. 
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У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, 
наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Власне кажучи, нині 
освіта стоїть перед важливим завданням: навчитися правильно, оптимально і 
нешкідливо застосовувати комп’ютер. 

Використання  комп'ютерних технологій  дає можливість вирішувати такі 
актуальні питання: 

 використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних  
 технологій; 

 удосконалювати навички самостійної роботи студентів в інформаційних 
базах даних, мережі Інтернет; 

 інтенсифікувати освіту, поліпшити засвоєння студентами знань, зробити 
процес навчання цікавішим і змістовнішим; 

 здійснити контроль завдяки тестуванню і системі запитань для 
самоконтролю студента та отримання відповідей на них; 

 підвищити пізнавальну активність студентів за рахунок різноманітної 
відео- та аудіо інформації. 

Сучасні інформаційні технології відкривають студентам доступ до 
нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, 
дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення майбутніх 
професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи 
навчання. 

Багато викладачів нашого ВНЗ стали  створювати  електронні посібники для 
 дистанційного та заочного навчання.  Але  поступово  електронні посібники стали 
впроваджуватися  і  в  очному  навчанні.  Зручність  застосування електронних 
посібників  очевидна,  особливо  це  стосується дисциплін,  зміст яких  постійно 
 оновлюється  у  зв'язку  з  прогресом.  

Щороку можна оновлювати електронні посібники, постійно насичувати 
власним додатковим контентом: додавати авторські матеріали, прикріплювати файли 
до конкретного параграфу або сторінки, робити власні позначки. Існує кілька етапів 
створення електронних посібників. На першому етапі слід визначитися з концепцією 
посібника, тобто, на кого буде спрямований електронний продукт.  

При розробці електронного посібника доцільно підбирати такі друковані і 
електронні видання, які: 
- найбільш повно відповідають стандартній програмі, 
- лаконічні і зручні для створення гіпертекстів, 
- містять велику кількість прикладів і завдань, 
- є в зручних форматах (принцип збирання). 

Після цього робиться розбивка матеріалу на складові частини, що складаються 
з модулів, мінімальних за обсягом, але замкнутих за змістом, а також складається 
перелік понять, які необхідні і достатні для оволодіння предметом. 

Далі перероблюються тексти джерел відповідно до змісту і структури модулів; 
виключаються тексти, що не ввійшли в переліки, і додаються ті, котрих немає в 
джерелах; визначаються зв'язки між модулями і інші гіпертекстові зв'язки. Таким 
чином, підготовлюється проект гіпертексту для комп'ютерної реалізації. Гіпертекст 
реалізується в електронній формі. Як результат створюється примітивне електронне 
видання, що вже може бути використане в навчальному процесі. Розробляється 
комп'ютерна підтримка, інструкції для користувачів по застосуванню 
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інтелектуального ядра електронного підручника. Тепер електронний підручник 
готовий до подальшого вдосконалювання за допомогою мультимедійних засобів.  

На цьому розробка електронного підручника закінчується і починається його 
підготовка до експлуатації. Слід зазначити, що підготовка до експлуатації 
електронного підручника припускає деякі корекції його змістовних і мультимедійний 
компонентів. 

Підбиваючи  підсумки,  можна  відповісти  на  важливі питання:  кому  і  нащо  
потрібний  електронний п осібник? Для  самостійної  роботи  студентів: допускає 
адаптацію відповідно до потреб студента, рівня його підготовки, інтелектуальних 
можливостей і амбіцій; надає можливості для самоперевірки на всіх етапах роботи; 
виконує роль наставника, надаючи необмежену кількість роз'яснень, повторень, 
підказок та інше.  

На практичних заняттях: дозволяє викладачеві проводити заняття у формі 
самостійної роботи за комп'ютерами, залишаючи за собою роль керівника і 
консультанта; дозволяє викладачеві за допомогою комп'ютера швидко і ефективно 
контролювати знання студентів; складності контрольного заходу дозволяє 
використовувати комп'ютерну підтримку для вирішення більшої кількості завдань, 
звільняє час для аналізу отриманих рішень і їх графічної інтерпретації. 

А також дозволяє виносити на лекції і практичні заняття матеріал на власний 
розсуд, можливо, менший за обсягом, але найбільш суттєвий за змістом, залишаючи 
для самостійної роботи з електронним посібником те, що виявилося поза рамками 
аудиторних занять; дозволяє оптимізувати співвідношення кількості і змісту 
прикладів і задач, що розглядаються в аудиторії і задаються додому; дозволяє 
індивідуалізувати роботу зі студентами, особливо в частині, що стосується домашніх 
завдань і контрольних заходів; вивільняє викладача від незапланованих додаткових 
занять зі студентами які пропускають, з тих чи інших причин, заняття; дозволяє 
студентам отримувати завжди нову інформацію, не витрачаючи кошти; дозволяє 
навчальним закладам економити кошти на покупку друкованої літератури для 
кожного студента і ін. 

Спеціальні сервіси дозволяють швидко викликати необхідне завдання, перейти 
до потрібного пункту, збільшити потрібне зображення і вивести його на інтерактивну 
дошку, провести тестування рівня знань студента та багато іншого. 
 Все це дозволяє охопити більше матеріалу в рамках проведеного заняття і чітко 
розрахувати час. 

Тут можна подивитися електронний посібник «Основи риторики та культури 
мовлення»: https://drive.google.com/file/d/1lJyTRWhb39hljSAUpIUq2mOhAZQYxWP 
s/view?usp=sharing 
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інститут післядипломної педагогічної освіти 
ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Актуальність дослідження. Розвиток новітніх інформаційних технологій і 

доступність засобів масової комунікації, зростаючий обсяг нових знань і 
впровадження нових форм організації освітнього процесу стимулюють широке 
застосування електронних технологій навчання в системі післядипломної 
педагогічної освіти. Електронне навчання стає з кожним роком популярнішим, що 
забезпечується його перевагами перед традиційним: низькою вартістю; навчанням за 
індивідуальним графіком у відповідності з особистими або професійними потребами; 
можливістю вибору власного темпу навчання. Тому особливої актуальності 
набувають дослідження, спрямовані на вивчення ефективності засобів, форм, методик 
і технологій електронного навчання.  

Мета статті. З’ясувати сутність поняття «електронне навчання», визначити 
можливості та особливості використання електронного навчання в системі 
післядипломної педагогічної освіти.  

Виклад основного матеріалу. У сучасному стрімко плинному світі виникає 
потреба застосування найшвидших і найдешевших процесів генерації і передачі 
знань. Електронне навчання (E-learning) є одним з найпотужніших інструментів, за 
допомогою якого  можна розв’язати цю гостру проблему сучасності. Досить активно 
впроваджується електронне навчання в США та Канаді. На Європейському 
континенті лідерами впровадження електронного навчання є Великобританія, 
Німеччина, Італія та Франція. Останнім часом все ширше впроваджується електронне 
навчання в Україні. 

Електронне навчання (англ. E-learning, скорочення від англ. Electronic Learning) 
– система навчання за допомогою інформаційних (електронних) технологій. Часто 
тлумачиться як синонім понять: дистанційне навчання, комп’ютерне навчання, 
мережеве навчання, віртуальне навчання, мультимедійне навчання, мобільне 
навчання, он-лайн навчання [1].  

Окремі історичні аспекти становлення електронного навчання вивчали 
вітчизняні дослідники: Н.М. Кіяновська, С.О. Семеріков та інші [2, 3]. Як зазначає 
дослідник С.О. Семеріков, розвиток електронного навчання відбувався протягом 
трьох етапів [3, 103–105]. Перший етап охоплює період з моменту появи 
електромеханічних комп’ютерів до широкого впровадження електронних 
комп’ютерів (20-50-ті роки ХХ століття). Цей етап характеризується застосуванням у 
навчальних закладах різноманітних технічних засобів навчання (ТЗН): механічних, 
електромеханічних та електронних індивідуалізованих пристроїв, за допомогою яких 
подавався навчальний матеріал та виконувався контроль і самоконтроль знань. 
Позитивним моментом цього етапу є спроба перекласти важку працю педагога на 
механічні, електромеханічні та електронні пристрої [4]. 

Другий етап охоплює період 50-80-х років минулого століття та пов’язаний з 
широким використанням електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Це був період 
розвитку програмованого навчання – навчання за заздалегідь розробленою 
програмою, в якій передбачені дії як учнів, так і педагога або навчальної машини. 
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Проблеми програмованого навчання в різні роки досліджували українські та 
зарубіжні науковці: Г.О. Балл, В.П. Беспалько, А.Ф. Верлань, П.Я. Гальперiн,                  
В.М. Глушков, О.М. Довгялло, М.І. Жалдак, Г.С. Костюк, Н.Ф. Тализiна та інші.  

У цей період була створена велика кількість інтелектуальних навчаючих 
систем, комп’ютерно-орієнтованих систем навчання, комп’ютерної підтримки 
навчального процесу, комп’ютерних систем контролю знань тощо. Загалом же, 
програмоване навчання стало новим етапом у педагогіці. Воно виникло з потреб 
удосконалення традиційного навчання і створення кращих умов для реалізації 
дидактичних принципів навчання. Програмоване навчання надало поштовх 
розвиткові нових технологій навчання, розробці теорії та практики технічно складних 
навчальних систем. 

Поява комп’ютерних мереж та персональних комп’ютерів (з 80-х років 
минулого століття) започаткувала третій етап розвитку електронного навчання. 
Великий внесок в теоретичне обґрунтування та наукове забезпечення впровадження 
електронного навчання у навчальний процес ЗВО, ЗПО, ЗП(ПТ)О та ЗЗСО здійснили 
дослідники: М. Розенберг, Е. Роззетт, В. Биков, Р. Гуревич, Ю. Дорошенко,                         
М. Жалдак, В. Кухаренко та інші.   

 Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет дала досить потужний імпульс 
розвитку освітніх технологій та електронного навчання. Не випадково за визначенням 
фахівців ЮНЕСКО: «e-Learning – навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа» [1]. 
Мережні технології, висока якість та підвищення ефективності апаратного 
забезпечення уможливили створення професійних середовищ та систем для надання 
освітніх послуг і реалізації різних видів формальної (організованої) та неформальної 
(спеціально не організованої), в тому числі й післядипломної  педагогічної освіти. 
Ключовими термінами цього періоду є Інтернет, Web-курси, гіпертекст, віртуальне 
навчання, віртуальний університет, неперервна освіта, навчання протягом усього 
життя, дистанційне навчання, електронне навчання та мобільне навчання. 

Особливостями сучасної форми електронного навчання є:   
Гнучкість. Слухачі закладу післядипломної педагогічної освіти, які навчаються 

за електронною (дистанційною) формою навчання, працюють у зручний для себе час 
у зручному місці та в зручному темпі, що дає значну перевагу для тих, хто не може 
або не хоче змінити свій зручний ритм життя. Кожний може вчитися стільки, скільки 
йому необхідно для засвоєння предмета й отримання необхідних заліків з вибраних 
курсів. 

Модульність (модульний виклад навчального матеріалу). В основу 
електронного (дистанційного) навчання закладено модульний принцип. Кожна 
окрема дисципліна або низка дисциплін створюють цілісне уявлення про відповідну 
предметну сферу. Це дає змогу з переліку електронних навчальних курсів (ЕНК) 
формувати навчальний план, який відповідає індивідуальним або груповим потребам 
слухачів. 

Масовість. Кількість слухачів електронної форми навчання не є сталим 
параметром. Усі слухачі мають доступ до джерел навчальної інформації (електронні 
бібліотеки, бази даних тощо), а також можуть спілкуватися один з одним і з 
викладачем через різноманітні засоби зв’язку або за допомогою інших засобів 
інформаційних технологій. 

Рентабельність. Середня оцінка зарубіжних і українських освітніх систем 
електронного навчання засвідчує, що вартість їх приблизно на 50% менша 
традиційних, в основному завдяки більш ефективному використанню наявних 
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навчальних площ і технічних засобів інформаційних технологій, а також 
сконцентрованому змісту навчальних матеріалів та орієнтованості технологій 
електронного (дистанційного) навчання на значну кількість слухачів.  

Статус слухача. Нова роль того, хто навчається. Щоб пройти курс 
електронного навчання, від слухача вимагається особлива вмотивованість, 
самоорганізація, працелюбність і необхідний (початковий) рівень інформаційно-
цифрової компетентності. 

Основними елементами електронного навчання на сучасному етапі є: 
- самостійна робота з електронними матеріалами з використанням 

персонального комп’ютера, інформаційно-телекомунікаційного зв’язку, мобільного 
телефону, DVD-програвача, телевізора тощо; 

- отримання консультацій, порад, оцінок у територіально віддаленого  
викладача (тьютора), можливість дистанційної взаємодії; 

- створення розподіленої спільноти користувачів через комп’ютерні мережі для 
проведення загальної віртуальної навчальної діяльності; 

- своєчасна цілодобова доставка електронних навчальних матеріалів; 
- стандарти і специфікації на електронні навчальні матеріали та технології, 

дистанційні засоби навчання; 
- формування та підвищення інформаційної культури в усіх керівників 

підприємств та підрозділів і оволодіння ними сучасними інформаційними 
технологіями; 

- освоєння і популяризація інноваційних педагогічних технологій, передача їх 
викладачам; 

- можливість розвивати і створювати навчальні веб-ресурси; 
- можливість у будь-який час і будь-якому місці отримати сучасні знання з 

будь-якої доступної точки світу; 
- доступність вищої освіти особам з особливостями психофізичного розвитку. 
Вивчення вітчизняного досвіду організації електронної системи освіти, 

дозволяє зробити наступні узагальнення: 
- більшість вітчизняних ЗВО, ЗПО, ЗП(ПТ)О та ЗЗСО використовують для 

організації та технічного забезпечення електронного (дистанційного) навчання 
відкриту освітню платформу Moodle; 

- для підвищення кваліфікації передбачено очно-дистанційне навчання із 
запровадженням заключного тестування в очній формі; 

- структурно електронні навчальні курси побудовано у вигляді модульної 
системи та включають наступні елементи: теоретичний матеріал (тексти лекцій), 
практичні завдання (задачі, запитання, тести для самоперевірки) та завдання для 
перевірки знань (тести, віртуальні лабораторні та курсові роботи тощо), відеоролики 
(відео лекції); 

- використовуються наступні технології навчання: голосові (аудіо), відео 
(відео-лекції, відео конференції), електронні (електронна пошта, скайп, форуми, чати 
тощо). 

Сучасні комп’ютерні телекомунікації дають змогу формувати в слухачів 
необхідний рівень знань і вмінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати, знаходити 
й опрацьовувати інформацію, пов’язувати її з питаннями, що вивчаються, тобто 
формувати інформаційно-цифрову компетентність учителя. 

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку освіти електронне 
навчання дає можливість враховувати індивідуальні особливості учнів, здійснювати 
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навчання дистанційно в режимі діалогу, широко використовувати під час пояснення 
статичну та динамічну наочність. На уроці із застосуванням сучасних засобів 
навчання здобувач освіти (слухач) і надавач освітніх послуг (викладач)  стають 
партнерами, що є необхідною умовою і засобом підвищення дієвості аудіовізуальних 
посібників, усвідомленого сприйняття й засвоєння здобувачами навчального 
матеріалу.  
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Бучанської Української гімназії  
ОНЛАЙН ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ УЧНЯ 
Актуальність дослідження: З кожним днем онлайн-навчання стає все більше 

популярним у всьому світі. Масові онлайн-курси надають експериментальний 
простір, де викладачі та розробники освітніх технологій можуть випробовувати нові 
педагогічні та методологічні інструменти, включаючи автоматичне оцінювання 
завдань, інтерактивні симулятори та освітні ігри.  

Мета статті: Аналіз методів забезпечення якісної освіти обдарованого учня, 
розвитку його особистості за умов створення та реалізації індивідуальної освітньої 
траєкторії в рамках предмета інформатики засобами Інтернет-технологій.  

Виклад основного матеріалу: У новому тисячолітті учень сам стає 
ініціатором свого освітнього поступу, автором власної освітньої траєкторії, яка 
вибудовується всередині широкої освітньої реальності. Сучасна педагогіка націлює 
нас на сприйняття кожного учня як людини, спроможної самостійно вирішити, які 
знання для неї важливі, а які – ні. 

Сучасна школа потребує і нового вчителя, здатного стати агентом змін, 
спроможного залучати учнів до спільної діяльності, що сприяє їхній соціалізації та 
дозволятиме успішніше оволодівати суспільним досвідом, готового до широкого 
застосування методів викладання, заснованих на співпраці. «Дослідження останніх 
років доводять, що організований вплив на учнівську молодь у сфері використання 
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WWW змінює розвиток особистості у бажаному напрямі, адже відбувається 
позитивна зміна у мотивації застосування Інтернету, комунікативних навичок, 
духовного зростання тощо. Таким чином, за умови психологічної та педагогічної 
підтримки з боку педагогів загальноосвітнього навчального закладу, процес 
соціалізації особистості із застосуванням ІТ-технологій набуває нових якостей і 
змісту. 

Такий висновок дає змогу не лише задекларувати використання ІТ-технологій у 
«Держаному стандарті базової та повної загальної середньої освіти», а й визначити 
соціальну компетентність як здатність особистості продуктивно співпрацювати з 
партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі, 
здійснювати цілеспрямоване застосування можливостей Інтернет-середовища та ІТ-
пристроїв у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. 

Соціальні виклики зумовлюють виникнення і посилення тенденцій, які 
з’являються у зовнішньому, відносно шкільного, освітньому середовищі і які тим 
самим породжують освітні інновації. Психологічний і педагогічний  супровід процесу 
соціалізації обдарованих старшокласників в Інтернет-середовищі є технологією, 
застосування якої стало необхідним». [2] 

Які переваги дає використання Інтернет-технологій порівняно зі звичайним 
класно-урочним навчально-виховним процесом? Якщо узагальнити різноманітність, 
то їх можна звести до таких:  
- вільне розміщення та доступ до навчально-методичної інформації в 
гіпермедійному вигляді; 
- дистанційний доступ до інформаційних ресурсів;  
- міжсуб’єктне спілкування в Інтернеті;  
- співробітництво із застосуванням хмарних технологій.  
Виклик часу полягає у визначенні правильного набору пристроїв і додатків на основі 
вимог до процесу та результату навчання, системному їх застосуванні. Зовнішні 
ресурси для учасників навчально-виховного процесу, що наявні в Інтернет-мережі, а 
також внутрішні, які виникають за умови використання Інтернет-технологій, можна 
класифікувати таким чином: 
- збір і накопичення будь-яких даних; 
- цілодобовий доступ до інформації; 
- спілкування онлайн; 
- заощадження часу; 
- мотивація до роботи; 
- задоволення від роботи; 
- підвищення продуктивності праці; 
- розміщення й поширення свого здобутку; 
- співпраця у виконанні спільного завдання; 
- запис і перегляд матеріалів у зручний час. 

Безумовною перевагою у розвитку обдарованих дітей, що надає Інтернет, є 
особистий підхід до кожного учня. Можливість розподілення завдань, 
індивідуального спілкування тощо важко переоцінити. Утворюються можливості 
використати особистісно орієнтовані завдання  відповідного рівня та спрямованості 
для розвитку кожного учня. З іншого боку, Інтернет-технології надають можливість 
включити до продуктивного діалогу (за рахунок дистанційності та відсутності 
емоційного складника) необхідні фігуранти спілкування. 
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В Бучанській Українській гімназії під час вивчення курсу інформатики 
використовуються різноманітні  методи й методики проведення уроків з метою 
забезпечення доступу учнів до найкращих ІТ-компетенцій та формування 
індивідуальної освітньої траєкторії кожної дитини. Вебінари, онлайн уроки, онлайн 
курси, веб-квести, майстер-класи,  уроки з IT-книгою, створюють систему навчання, 
яка дозволяє досягнути успіху кожному учню, рухаючись за індивідуальною 
освітньою траєкторією, що дає можливість кожній дитині розвиватись як самобутній, 
і саме цим цінній особистості. 

Створення на базі Бучанської Української гімназії Cisco Networking Academy 
дає можливості використовувати сучасні курси та високоякісні навчальні програми. 
Мережна академія Cisco пропонує: навчальні ресурси онлайн; щоденники з оцінками; 
онлайн симулятори, квізи, тести; симулятор мереж та Інтернет речей Packet Tracer. 
Використання в навчальному процесі ресурсів мережної академії Cisco стимулює до  
розбудови широких кар’єрних напрямків для учнів, а саме формує: 
- Технологічні навички: мережні технології, безпека, бездротові мережі, основи 
ІТ, програмування; 
- Навички XXI століття: співпраця, робота в команді, спілкування, Soft Skills, 
вирішення проблем, лідерські навички; 
- Навички підприємництва: критичне мислення, особиста та корпоративна 
відповідальність, керування бізнесом. 

У травні 2017 р.  учні 9-х класів прослухали серію вебінарів Cisco Networking 
Academy щодо використання інноваційного навчального інструменту для 
моделювання роботи комп'ютерних мереж та IoT пристроїв - емулятор-конструктор 
мереж Packet Tracer та пройшли апробацію курсу «Packet Tracer в школі».  

Використання Packet Tracer дозволяє вчителю: 
- підвищити мотивацію учнів під час вивчення таких тем, як "Комп'ютерні 
мережі", "Моделювання"; 
- використовувати ефектні демонстрації під час викладення теоретичного 
матеріалу; 
- використовувати наявні або створювати власні лабораторні роботи з 
автоматичним оцінюванням та захистом від списування; 
- реалізувати елементи STEM-освіти на уроках інформатики; 
- ефективно організувати індивідуальну та групову роботу учнів над навчальними 
проектами; 
- контролювати процес виконання практичних робіт та вивчення теоретичного 
матеріалу за допомогою вбудованого журналу оцінки знань. 

Використання Packet Tracer дозволило учням створювати під час навчання моделі 
коп’ютерних мереж, слідкувати за анімованим процесом їх роботи, проводити 
експерименти, отримувати відповіді на запитання "А що буде, якщо....?" та 
використовувати набуті знання у повсякденному житті. 

Учні гімназії вже третій рік приймають активну участь у заходах Cisco Networking 
Academy Ukraine: 
- онлайн-уроках та вебінарах з нагоди Дня безпечного інтернету; 
- заходах присвячених міжнародному Дню кар’єри дівчат в ІТ; 
- зустрічі з успішними людьми в центральному офісі Cisco Ukraine та різних 
країнах світу за допомогою сесій телепрезенс. 



 - 57 - 

На сьогодні Cisco Networking Academy Бучанська Українська гімназія 
використовує інтегровані в курс інформатики 9-11 класів, затверджені МОН України, 
курси академії Cisco: 
- Основи Всеохоплюючого Інтернету (Інтернету речей); 
- Введення в кібербезпеку; 
- Packet Tracer. 

За результатами навчання та за умови успішного проходження курсу, кожен 
учень має можливість отримати сертифікат, що є вагомим мотивуючим фактором.  

Використання онлайн платформи Code.org та приєднання до міжнародного 
клубу Code Club надало можливість створити для кожної дитини індивідуальне  
сучасне середовище вивчення програмування та можливість ділитися результатом 
своєї діяльності не тільки з вчителем, а й з однолітками у всьому світі. За 
результатами опитування учнів щодо впливу використання Code Club у навчанні: 
- 82% покращили свої навички у програмуванні; 
- 92% більше зацікавилися програмуванням та комп’ютерами; 
- 92% стали більш впевненими у своїй комп’ютерній майстерності. 

Використання онлайн курсів Prometheus у навчальному процесі під гаслом 
«Найкраща освіта для кожного» дає можливість кожному учню поглибити свої 
знання, здобути компетенцій в  певній області та за зручним ритмом опанувати 
навчальний матеріал, а головне отримати оцінку виконаної роботи у вигляді 
сертифікату, що мотивує учня та підвищує його самооцінку. Діти з захопленням 
виконують практичні завдання, створюють проекти, діляться своїми результатами з 
однокласниками, тим самим спонукають інших рухатися в заданому лідерами ритмі. 

Спільні проекти, здійснювані за допомогою хмарних сервісів, допомагають 
учителю зібрати для певної діяльності учнів одного рівня, що дозволить їм 
просуватися у навчанні в одному темпі. Така спільна діяльність поглиблює розуміння 
матеріалу, сприяє розвитку навичок самоаналізу. Залучення до вивчення конкретної 
теми навчальної дисципліни за рахунок використання інформації з різних додатків 
(текстових, аудіо, відео) стає осмисленим та глибшим. Також можливе 
цілеспрямоване об’єднання учнів з різними успіхами в навчанні, що сприятиме 
їхньому тренуванні у толерантності та взаємодопомозі. Розвиваються некогнітивні 
навички: формуються вміння працювати у групах, стиль поведінки змінюється в бік 
співробітництва. Змінюється мотивація: вивчити не задля оцінки, а робити це, щоб 
вміти аргументувати, долучитися до загальної справи тощо.  

Висновки. Таким чином, можливості Інтернет-технологій за системного 
застосування вчителем у навчально-виховному процесі є особливо цінним для 
розвитку обдарованих учнів. Перебудова змісту освіти у напрямку добору для 
окремого учня веде до зміни погляду щодо  ролі індивіда у власній освіті, 
застосовування нових методів і засобів навчання. Іншими словами, створюються 
умови для творчості і самореалізації особистості, формування внутрішньої мотивації 
та активізації навчальної діяльності, надання можливості вибору учнем свого стилю 
та, частково, змісту навчання, реалізації особистісного потенціалу в навчальній 
діяльності 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
ПІДРУЧНИКІВ 

Актуальність дослідження. Трансформація освіти, що відбувається сьогодні, 
спрямована в тому числі й на її осучаснення завдяки використанню інноваційних 
форм, методів та засобів навчання. Сучасні учні, що народилися в цифрову епоху, з 
більшою зацікавленістю та легкістю сприймають матеріал, поданий в цифровій 
формі. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на кожному 
уроці, а не лише під час вивчення інформатики, стає звичним явищем.  

Останнім часом в Україні відчувається підтримка з боку держави процесу 
цифровізації освіти, спостерігається розроблення нормативно-правового підґрунтя 
впровадження новітніх технологій в освітній процес, оновлюється технічна складова 
закладів освіти.  

У зв’язку із зазначеним вище особливої актуальності набуває питання 
наповнення інформаційно-освітнього простору якісним електронним освітнім 
контентом, одним із різновидів якого є електронні підручники (е-підручник). 

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду впровадження е-підручників в 
освітній процес. 

Виклад основного матеріалу. Протягом останнього десятиріччя в Україні 
відбувається перехід до цифрової економіки, освіти та суспільства. Це підтверджує 
прийняття таких нормативно-правових документів, як: Положення про електронні 
освітні ресурси, Положення про дистанційне навчання, Положення про електронний 
підручник, Положення про Національну освітню електронну платформу, Концепція 
розвитку цифрової економіки та суспільства на 2018-2020 роки.  

З часом визначення поняття «е-підручник» еволюціонувало і сьогодні 
тлумачення цифрового підручника подано не лише в Положенні про електронні 
освітні ресурси, як було раніше, а й в Законі України «Про освіту» та Положенні про 
електронний підручник. В останньому з документів визначено також вимоги до 
змісту, структурних компонентів та функціонування таких засобів навчання, 
виокремлено відмінності е-підручника від електронної копії паперового підручника 
[9]. 

Що стосується досвіду використання зазначених електронних освітніх ресурсів 
(ЕОР), Україна робить лише перші спроби їх експериментального впровадження, 
зокрема в рамках експерименту всеукраїнського рівня «Електронний підручник для 
загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 31.08.2018 № 957). 

Вивчення зарубіжних наукових джерел виявило, що проекти з використання е-
підручників почали реалізовувати в різних країнах світу з початку ХХ століття. 
Розглянемо певний досвід більш детально. 
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США 
Пілотний проект eTextbook з упровадження ЕОР (цифрових текстів, іншого 

електронного навчального контенту, ресурсів для професійного розвитку вчителів 
тощо) охопив 5000 вчителів і 155000 учнів шкіл штату Огайо у 2014/2015 н.р. та 
обійшовся США в 6 мільйонів доларів. Як зазначили вчителі, які брали участі в 
проекті, цифровий контент частіше за все не заміняв традиційні підручники, а 
використовувався як доповнення до традиційного засобу навчання. По завершенню 
проекту більшість шкіл продемонстрували позитивний досвід і були задоволені своєю 
участю в ньому, 70% всіх шкіл-учасників експерименту виявили бажання продовжити 
використовувати ЕОР протягом наступного навчального року, 28% повідомили, що 
не мають такого бажання, а 9% зазначили, що ще не визначилися. Основними 
причинами не продовжувати використання цифрового контенту були фінансова 
сторона та неготовність к таким змінам, у тому числі з боку вчителів [7].  

Корея 
Однією із провідних країн світу, що є набагато попереду всіх по використанню 

новітніх технологій в освіті, є Південна Корея. У 1995 році на державному рівні був 
прийнятий план з метою покращення освіти в школах за допомогою ІКТ. У 2007 році 
в більше ніж 130 школах країни розпочався пілотний проект щодо використання е-
підручників (Digital Textbook), що був частиною стратегії «Розумне навчання» (Smart 
Education). У 2011 році державою було виділено 2,4 мільярда доларів США для 
реалізації проекту, який за планом мав поширюватися та планувалося, що до 2015 
року е-підручники повинні повністю замінити паперові в усіх державних школах [3].  

У 2008 році Корейською освітньою дослідницькою інформаційною службою 
(KERIS) було проведено дослідження щодо впливу е-підручників на навчальні 
досягнення учнів. У ході проведення експерименту було встановлено, що значної 
різниці між рівнем навчальних досягнень тих, хто використовував е-підручники та 
контрольною групою, яка користувалася друкованими підручники, не виявлено, в той 
час як різниця між рівнем навчальних досягнень учнів сільських і міських шкіл була 
значною. Значні відмінності були зафіксовані серед учнів з низьким рівнем 
навчальних досягнень та з певних предметів. По завершенню експерименту в учнів 
експериментальної групи міських шкіл середнє значення рівня навчальних досягнень 
з природничих наук, суспільних наук та корейської мові було більш високе, ніж у тих, 
хто користувався паперовими підручники. Сільські учні, які використовували е-
підручники мали більш високі результати з усіх предметів порівняно з контрольною 
групою. Перевірялися також інші показники, серед яких – ставлення до вивчення 
певних предметів, навички вирішення проблем, вміння здійснювати саморегулююче 
навчання [8].  

Однак, не дивлячись на те, що Корея – один із світових лідерів у питанні 
впровадження ІКТ в освіту та вже має певний досвід із проведення відповідних 
досліджень, ще залишилися невирішені питання, які потребують вивчення. Деякі 
керівники шкіл висловлюють занепокоєння щодо вартості встановлення обладнання 
та необхідності додаткової підготовки вчителів. Останні хвилюються щодо здатності 
учнів концентрувати увагу, якщо в класі використовуються смартфони або інші 
цифрові пристрої. Батьки стурбовані та висловлюють занепокоєння щодо впливу 
тривалого перегляду цифрового контенту з екрану на здоров’я дітей.  

Швеція 
Країна робить певні кроки з упровадження ІКТ в шкільну освіту та зараз працює 

над розробленням національної стратегії цифрового перетворення шведської шкільної 
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системи, що має за мету забезпечити повне використання потенціалу реформування 
для розвитку школи та тьюторства. Можливість дистанційного навчання з деяких 
предметів у старших класах визнана в Швеції на державному рівні [4, с. 128]. 

У Швеції вже реалізовано декілька експериментів з питань використання е-
підручників, зокрема cDTB (collaborative digital textbooks), тобто спільних та 
динамічних цифрових середовищ, в яких викладачі та здобувачі освіти можуть 
спілкуватися, обмінюватися думками та ідеями, отримувати та надавати зворотній 
зв’язок, обговорювати, переробляти матеріали, перевіряти знання та відстежувати 
результати навчання. За визначенням, прийнятому в дослідженні, е-підручник містить 
послідовний матеріал, поданий в цифровій формі, який охоплює повністю навчальну 
програму, а якщо ще додаються інструменти для спільної роботи, таки підручники 
вважаються cDTB. Такі ЕОР містять повний матеріал, що вимагається навчальною 
програмою, дають можливість інтегрувати цей матеріал відповідно до педагогічних 
ідей, а також пропонують інструменти для підтримки учнів під час навчання, такі як 
вправи, тести, можливості для читання тексту, робити нотатки та коментарі, 
позначати текст і спілкуватися з учителями та іншими учнями [1, c. 3]. 

Одне з таких досліджень проводилося серед 370 учнів 7-8-х класів, 30 вчителів 
5-ти Швейцарських середніх шкіл протягом 1,5 року за допомогою опитувань, 
спостережень та інтерв’ю. Аналіз одержаних результатів показав, що спільний 
інструментарій використовувався дуже рідко; часто вчителі та учні навіть не знали 
про його існування. Найчастіше учні залишалися з цифровим матеріалом один на 
один, без допомоги, вони просто читали чи слухали тексти, не використовуючи 
функції нотаток або позначок в тексті. Науковці дійшли до висновку, що вчителі не 
навчилися сприймати новий, спільно розроблений дизайн е-підручника, як засіб 
викладання та навчання і все ще вважають його статичною книгою. Це говорить про 
те, що використання цифрових інструментів потребує нових способів викладання, і 
для досягнення цієї мети потрібно більше, ніж забезпечення цифровими 
інструментами [1]. 

Таким чином, досвід Швеції свідчить про важливість не лише забезпечення 
якісними ресурсами, а й підготовки педагогів до належного їх використання з метою 
отримання якісних результатів. 

Нідерланди 
Протягом 2012/2013 н.р. та 2014/2015 н.р. в Нідерландах було проведено 

декілька невеликих досліджень з питань ефективності використання ІКТ в школах, які 
відбулися в більшості випадків за ініціативи шкіл-учасників у зв’язку з їх бажанням 
отримати наукові докази щодо ефективності програми, навчального підходу чи 
обладнання, яке вони використовували. Вони включали наступні експерименти чи 
часткові експерименти: 

- з вивчення ефективності інтелектуальної системи Mousework під час навчання 
математики та голландської мови (3 послідовних експерименти тривалістю по 4 
місяці, учасники – учні 7-х, 8-х, 9-х класів); 

- з вивчення ефективності інтелектуальної системи GotIT?! для навчання 
математики (тривалість – 4 місяці; учасники – учні 7-х, 8-х, 9-х класів);  

- з вивчення ефективності використання інтерактивної дошки (SMARTboard) на 
уроках математики (тривалість – 6 тижнів, учасники – учні 7-го класу); 

- з вивчення ефективності цифрової диференціації під час викладання біології 
(тривалість – 12 тижнів, учасники – учні 8-го класу); 
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- з вивчення ефективності щотижневого тестування під час викладання біології 
(тривалість – 8 тижнів, учасники – учні 8-х класів); 

- з вивчення ефективності зворотного зв'язку та щотижневого тестування під час 
викладання біології (тривалість – 6 тижнів, учасники – учні 8-х класів).  

Усі перераховані вище дослідження були проведені під керівництвом чи 
наглядом науковців Провідного інституту досліджень в галузі освіти на основі доказів 
(TIER). 

Румунія 
У 2013 році в Румунії була створена Коаліція з питань відкритих освітніх 

ресурсів. З метою підвищення прозорості у системі державної освіти до 
Національного плану дій для відкритого уряду на 2016-2018 рр. було включено розділ 
з питань освіти, що допомагає реалізувати законодавчу базу з використання відкритих 
освітніх ресурсів. У країні розроблено бібліотеку віртуальної школи (Virtual School 
Library) та визначено національну політику щодо відкритих освітніх ресурсів для 
того, щоб покращити доступ до якісної освіти та сприяти новаціям [5, c. 111]. 

Процес реформування освіти Румунії характеризується в тому числі появою у 
2014/2015 н.р. нових шкільних підручників для учнів 1-х та 2-х класів, які були 
представлені не лише у друкованому, а й у цифровому форматі. Е-підручники були 
розроблені відповідно до вимог, встановлених Національним центром оцінювання та 
іспитів Міністерства національних освітніх та наукових досліджень Румунії та 
зазначених в тендерній книзі (Tender Book, 2013). Цифрова версії підручника повинна 
була співпадати із друкованої за науковим змістом, порядком тем і графічним стилем, 
а крім того (або замість друкованих ілюстрацій) містити такі елементи, як 
інтерактивні вправи, освітні ігри, анімаційні фільми, стимулятори для індивідуальної 
та групової роботи на уроці. 

Згідно із вимогами е-підручник повинен містити: 
- статичні об’єкти, що мають низький ступінь інтерактивності: малюнки, 

фотографії тощо (в кількості щонайменше 90); 
- анімовані об’єкти, що включають в себе анімацію та анімаційні фільми (в 

кількості щонайменше 60); 
- інтерактивні об’єкти, які включають освітні елементи з високим рівнем 

інтерактивності: симулятори, розвивальні освітні ігри тощо (в кількості щонайменше 
30); 

- комплекс, який додатково пропонував неперервність даних щодо 
компетентностей, здобутих учнем протягом усього терміну використання.  

Що стосується цифрових елементів, то найбільш важливим критерієм вважалася 
«функціональність мультимедійних елементів цифрової версії». Також оцінювалася 
якість мультимедійних елементів, якість редагування та легкість використання 
цифрової версії; стиль, єдність підручника та педагогічна якість мультимедійної 
інтерактивної навчальної діяльності [6, c. 47-48]. 

Висновки. Вивчення досвіду інших країн з питань упровадження             е-
підручників в освітній процес та порівняння його з вітчизняним свідчить, що Україна 
впевнено крокує на шляху до інтеграції в світовий інформаційно-освітній простір.  

Однак, оскільки на державному рівні зроблено лише перші кроки на шляху до 
впровадження е-підручників, слід враховувати існуючий міжнародний досвід із 
питань розроблення та використання е-підручників для навчання, переймати 
найкращі з них з урахуванням особливостей національного менталітету та 
особливостей. 
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Павленко Ірина Миколаївна,  
старший викладач 

кафедри освітніх та інформаційних технологій 
Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СУЧАСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАННЯ 

Прагнення країни до світового рівня розвитку суспільства не може не обійти 
стороною і прагнення до формування конкурентоспроможного рівня розвитку освіти. 
Світова спільнота активно використовує у своїй діяльності інформаційно-
комунікаційні технології, у тому числі, інтернет-технології. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій. Питання застосування соціальних мереж в освіті 
присвячено наукові роботи таких науковців, як: Т.Л. Архіпова, Л.А. Дідик,                       
О.А. Клименко, М.С. Львов, Н.В. Осипова, Г. Остапенко, О.В. Щербаков,                       
Г.А. Щербина тощо. 

Метою сучасної освіти є використання сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій для досягнення найкращого результату реалізації цілей навчання. 
Неможливо уявити сучасного школяра, студента без використання Інтернету в 
повсякденному житті, особливо без соціальних мереж. Соціальні мережі - середовище 
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спілкування, обміну різного виду інформації (повідомлення, фотографії, музика, 
відео, коментарі), отримання інформації з соціальних груп. Виникає питання як краще 
використовувати соціальні мережі в навчальних цілях освіти. 

Мета статті полягає у виявленні можливостей використання соціальних 
мереж в освіті, визначенні переваг, недоліків, перспектив використання соціальних 
мереж в освіті. 

Різноманітність веб-служб, що дозволяють підтримувати контакти між людьми, 
все більше приваблює користувачів сфери освіти. Однією з причин цього є висока 
популярність соціальних мереж в студентському середовищі. На думку автора статті, 
Facebook можна розглядати як допоміжний інструмент для зміцнення академічної 
спільноти та інтеграції нових учасників. Соціальна мережа Facebook вже давно 
визнається одним з найбільш популярних інструментів (програмного забезпечення) 
навчання та розвитку [1]. 

З самого початку створені соціальні мережі передбачали комунікативно-
інформаційну функцію. Термін "соціальна мережа" з'явився задовго до появи 
Інтернету у 1954 році і означав тісні взаємовідносини між двома і більше людьми. 
Його запропонував соціолог з "Манчестерської школи" Джеймс Барнс. Хто ввів 
спілкування в Інтернет у світі - версій багато, однак прийнято вважати, що першим є 
американський веб-портал Classmates.com, створений у 1995 році Ренді Конрадом, 
власником компанії Classmates Online Inc.  

Соціальна мережа (від англ. social networking service ) - платформа, онлайн-
сервіс або веб-сайт, призначені для побудови, відображення і організації соціальних 
взаємовідносин, візуалізацією яких є соціальні графи.  

На думку науковців соціальна мережа - це інтерактивний 
багатокористувацький веб-сайт, який представляє автоматизоване соціальне 
середовище, що дозволяє активно спілкуватися користувачам, об'єднаним спільними 
інтересами, характерними особливостями соціальних мереж є можливості створення 
власної сторінки, розміщення на ній особистої інформації в різній формі: у вигляді 
фотографії, опису, відео та ін., встановлення контакту з іншими учасниками мережі, 
обміну з ними різноманітною інформацією. 

Розглянемо переваги та недоліки використання соціальних мереж в освіті. 
Дослідники О.В. Щербаков, Г.А. Щербина виділяють наступні переваги 

використання соціальних мереж в навчальному процесі: 
 зрозумілість ідеології та інтерфейсу соціальних мереж більшої частини 

Інтернет-аудиторії (дозволяє заощадити час, минаючи етап адаптації студентів до 
нового комунікативного простору, що дозволяє вибудувати неформальне спілкування 
між викладачем та студентами і допомагає організувати особистісно-орієнтоване 
навчання); 

 високий рівень взаємодії викладача та студента (забезпечує 
безперервність навчального процесу, що виходить за рамки аудиторних занять); 

 можливість суміщення індивідуальних і групових форм роботи (сприяє 
кращому засвоєнню матеріалу, а також створенню індивідуальних освітніх 
траєкторій); 

 комунікативний простір дає можливість колективної оцінки процесів і 
результатів роботи, спостереження за розвитком кожного учасника і оцінки його 
внеску в колективну творчість. 

Разом з тим, перебування користувачів у віртуальних соціальних мережах, на 
думку А.В. Яцишина, має негативні сторони:  
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 швидке звикання до необмеженого перебування у мережі, недоцільне 
використання часу, втрата зору, порушення біоритму в організмі внаслідок 
недосипання, розлад нервової системи; 

 соціальні мережі можуть стати джерелом використання шахраями 
особистих даних; 

 у певних мережах відсутнє видалення створеної сторінки (можна тільки 
"закрити" її від інших);  

 спілкування у віртуальних мережах не замінює людського спілкування та 
справжніх емоцій і відчуттів;  

 виникає небезпека маніпулювання людьми, через формування міні-груп з 
корисними цілями; 

 віртуальні соціальні мережі перетворюються в засіб маркетингу (за 
матеріалами мережі Інтернет. 

Сучасні комунікаційні можливості Інтернету допомагають підліткам у 
спілкуванні, пізнанні світу. Залишений коментар до події, оцінка фотографії друга або 
розміщення на власній сторінці пізнавальної інформації створює в підлітка відчуття 
активності у власному реальному житті. 

Для підвищення інтересу до предмета (навчальної дисципліни) Інформатика, 
можна використовувати соціальні мережі як середовище, знайоме для учнів. 
Розміщувати в соціальних мережах додаткові завдання (творчого характеру, 
проектної роботи, під час канікул, до тижня інформатики). 

Соціальні мережі надають наступні можливості: 
1) створення груп, у групі можна розміщувати матеріал завдань, приклади 

розв'язування завдань, відеоролики, аудіо записи, документи, посилання на корисні 
ресурси, графічні об'єкти, створювати опитування, обговорення. В свою чергу, учні  
можуть завантажувати свої розробки у групу, коментувати записи інших 
користувачів; 

2) обмін повідомленнями як з користувачами соціальних мереж, так і із 
вчителем  щодо навчальних завдань, якщо щось є незрозумілим; 

3) на стіні можна розміщувати найважливішу інформацію: дати олімпіад, 
тижня інформатики, участі у МАНі, завдання, електронні версії підручників, 
додатковий матеріал, цікаві відеоролики тощо; 

4) закладки можна використовувати для зберігання необхідних фотографій, 
відео, записів, посилань тощо; 

5) фотографії, відеозаписи, аудіозаписи, документи надають можливість 
завантаження цих об'єктів до своєї сторінки; 

6) новини можна використовувати для ознайомлення з потрібною інформацією, 
новинами своїх друзів, груп; 

7) кожна сторінка соціальної мережі може бути прив'язана до електронної 
скриньки користувача, зміни в соціальних мережах (отримання нових повідомлень, 
оповіщення про дати народжень друзів тощо) одразу відображаються у вигляді 
оповіщення (електронного листа) на електронній скриньці користувача; 

8) додатки (користувачі можуть використовувати логічні, ігрові додатки). 
Дуже часто користувачі соціальних мереж спілкуванням в мережі замінюють 

реальне спілкування в житті, поява нового запису на стіні стає власним способом 
розкрити свій внутрішній світ, під час спілкування користувачі використовують 
смайлики, замінюючи реальні емоції, проводять більше часу в соціальних мережах, а 
ніж у реальному світі, можуть обирати з ким спілкуватися, з ким - ні. Але всі ці 



 - 65 - 

проблеми є відображенням психологічного, емоційного стану людини. Тому потрібно 
шукати відповіді на ці питання з психологічної точки зору. Людина, яка є успішною в 
житті, може поєднати і ставити межу між віртуальним і реальним світом. 

Розглянемо як можна організувати навчальний процес з використанням 
соціальних мереж. 

Навчальний процес з використанням соціальних мереж можна реалізувати 
наступним чином: пропонується завдання, клас об’єднується у невеликі групи (3 - 5 
учасників), кожний учасник виконує своє завдання та результати роботи представляє 
на своїй сторінці соціальної мережі або в заздалегідь створеній групі соціальної 
мережі. Результат роботи кожного учасника можуть переглядати інші учасники та 
вчитель, залишаючи свої коментарі щодо виконання завдання. Через певний час 
групи класу пропонують свої кінцеві результати на розгляд.  

Можна запропонувати кожному учню виконати індивідуальні завдання з 
розміщенням результатів своєї роботи на власній сторінці соціальної мережі. 
Завдання може бути різного характеру, з різної теми. Завдання, які пропонуються для 
виконання, повинні відповідати віковим особливостям, розумовим здібностям. 
Завдання можна розподіляти за рівнем складності. Можна створювати опитування, 
голосування, обговорення. 

Таким чином, стає можливим реалізувати різні форми навчання: індивідуальні, 
групові, колективні. 

З власного досвіду педагогічної діяльності, ми можемо зазначити, що майже всі 
учні використовують соціальні мережі для спілкування. Учні щоденно 
використовують соціальні мережі, щоб дізнатися цікаву для них інформації про своїх 
друзів, поспілкуватися з ними, дізнатися новини з груп. За допомогою соціальних 
мереж йде налагодження педагогічного контакту учня з вчителем.  

Відмінним помічником для класного керівника можуть служити також 
соціальні мережі: розсилка оголошень, матеріалів, проведення бесід, діалогів, 
перегляд фільмів, прослуховування аудіозаписів, обговорення. У соціальних мережах 
знаходяться і батьки учнів, з ними теж можна активно проводити виховну роботу з 
боку класного керівника, розсилати оголошення, проводити консультації. 

Висновки. На основі аналізу наукової літератури, ми дійшли висновку, що 
соціальні мережі надають можливість зробити навчальний процес цікавішим, 
творчим, реалізувати різні форми навчання. Щоб соціальні мережі дійсно стали 
сучасним освітнім механізмом необхідно провести їх системну адаптацію, пов’язану, 
насамперед, із розробкою механізмів формування гнучкого міждисциплінарного 
контенту, який розміщено у такому освітньому середовищі, утримати та спрямувати 
навчальну діяльність слухачів, використовуючи для цього відповідні механізми 
інтерактивного формуючого контролю.  
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підготовки кадрів та підвищення компетентності у галузі кібербезпеки у США, 
Великій Британії та Сінгапурі. Продемонстровано, що сертифікаційні програми на 
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державному секторі. 
 Ключові слова: сектор безпеки і оборони, інформаційна безпека, кібербезпека, 
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  Вступ і постановка проблеми. У Стратегії кібербезпеки України [1] визначено, 
що розвиток потенціалу сектору безпеки і оборони у сфері забезпечення кібербезпеки 
передбачатиме розвиток системи підготовки кадрів для потреб органів сектору 
безпеки і оборони України та розвиток науково-виробничого потенціалу такої 
системи, підвищенні обізнаності працівників державних органів у сфері 
інформаційної безпеки та кібербезпеки, проведення відповідних тренінгів, навчань 
суб'єктів сектору безпеки і оборони (СБОУ) щодо реагування на кібератаки та 
кіберінциденти. 
 У статті 8 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 
України» [2] визначено, що функціонування національної системи кібербезпеки 
забезпечується шляхом «підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 
бакалавра і магістра (курсив наш – авт.)за державним замовленням в обсязі, 
необхідному для задоволення потреб державного сектору економіки, а також за 
небюджетні кошти, у тому числі для підвищення кваліфікації та проведення 
обов’язкової періодичної атестації (переатестації) персоналу, відповідального за 
забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури, з урахуванням 
міжнародних стандартів» (ч. 3 п. 14). А у статті 10 цього ж Закону передбачається 
здійснення державно-приватної взаємодії у сфері кібербезпеки шляхом створення 
                                                
1 Президент України. (2016, Бер. 15). Указ  № 96/2016. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 
2016 року "Про Стратегію кібербезпеки України". [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016. 
2 Верховна Рада України. (2017, Жовт. 5). Закон № 2163-VIII. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. 
[Електронний ресурс]. Доступно:  http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2163-19. 
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системи підготовки кадрів та підвищення компетентності (курсив наш – авт.) 
фахівців різних сфер діяльності з питань кібербезпеки (ч. 1 п. 10). 
 Саме тому питання підготовки сучасних фахівців з кібербезпеки для органів та 
формувань, що входять до складу СБОУ, а також забезпечення загальної кіберосвіти 
широких верств населення, є одним із найбільш пріоритетних завдань, що визначені 
підзаконними нормативно-правовими актами у сфері забезпечення кібербезпеки [3, 4, 
5].  
 Як нами вже зазначалось [6], наявна в Україні система підготовки фахівців у 
сфері кібербезпеки для СБОУ потребує подальшого вдосконалення. Зокрема, рівень її 
організаційно-правового забезпечення є недостатнім, а підходи до реалізації є 
вузькими та обмеженими застарілими методами підготовки кадрів, що не дозволяє 
повною мірою реалізувати високий інтелектуальний потенціал українських фахівців.  
 З огляду на це, принагідним буде аналіз передового досвіду провідних країн 
світу, що дозволить розширити горизонти сприйняття та впровадження новаторських 
підходів до кіберосвіти. В цьому й полягає мета цього дослідження. 
 Виклад основного матеріалу. 
 Галузь кібербезпеки знаходиться на стадії становлення і відчуває дедалі більші 
труднощі через відсутність структурованої дисципліни, потреба в якій визнається у 
всій галузі. У той час як галузь кібербезпеки зросла за останні десятиліття, 
визначення кібербезпеки як самостійної дисципліни часто ігнорується або 
упускається з виду як важливий фактор успіху для створення і розвитку професійних 
кадрів, необхідних для урядових структур і промислових підприємств для 
забезпечення безпеки їхніх систем. На сьогоднішній день одностайною позицією є те, 
що рішення проблем кібербезпеки має бути пріоритетом як для держав, так і для 
бізнесу, а потреба у структурованій дисципліні очевидна.7  
 За оцінками ISC2 , загальний брак фахівців досягне 1,8 мільйона в 2022 році.8 
На жаль, хоча і існують вільні робочі місця, знайти кваліфікованих фахівців часто 
буває важко. Студенти, які навчалися за технічними спеціальностями, такими як 
«Інформаційні технології» або «Інформатика», часто не мають конкретних знань і 
навичок з кібербезпеки, необхідних для роботи в урядових організаціях або на 
промислових підприємствах. Студенти, які навчалися за нетехнічними 
спеціальностями, часто отримують тільки поверхневі знання про основні поняття 
кібербезпеки і, таким чином, не мають глибинного розуміння понять кібербезпеки, 
необхідних для застосування їхніх знань і навичок у роботі.  
 Майже 90% робочої сили в галузі кібербезпеки в усьому світі – це чоловіки, 
кількість яких залишається незмінною, і більшість прибуває до інформаційної 
безпеки з інформатики або інженерної освіти. Більшість респондентів стверджують, 
що сертифікація та тренування з кібербезпеки важливі для підтримки та просування 
своєї кар'єри. Переважна більшість (86%) в даний час проходить сертифікацію на 

                                                
3 Кабінет Міністрів України. (2016, Черв. 24). Розпорядження № 440-р.  Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації 
Стратегії кібербезпеки України. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2016-%D1%80.  
4 Кабінет Міністрів України. (2017, Бер. 10). Розпорядження № 155-р.  Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації 
Стратегії кібербезпеки України. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2017-%D1%80. 
5 Кабінет Міністрів України. (2018, Лип. 11). Розпорядження № 481-р. Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації 
Стратегії кібербезпеки України. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481-2018-%D1%80. 
6 YURII DANYK, OLEKSANDR KORNEIKO FUNDAMENTALS METHODOLOGY OF FORMATION CYBER COMPETENCES AT 
SECURITY SECTOR EXPERTS AND UKRAINE DEFENSE P-ISSN 2411-1031. Information Technology and Security. July-December 
2018. Vol. 6. Iss. 2 (11) 
7 Рекомендації щодо викладання кібербезпеки в рамках програм післяшкільної освіти, Посібник в рамках серії рекомендацій 
щодо викладання комп’ютерних наук, Спільна робоча група з питань освіти в галузі кібербезпеки (CSEC2017 ACM, IEEE-CS, AIS 
SIGSEC і IFIP WG 11.8), 31 грудня 2017 р. Доступно: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3184594 
8 https://iamcybersafe.org/wp-content/uploads/2017/06/Europe-GISWS-Report.pdf 
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знання кібербезпеки або планує її здійснити в майбутньому. Опитування виявило 
декілька напрямків кібербезпеки, які більш ніж половина опитаних вважають 
важливими для того, щоб бути конкурентоспроможними у своїй галузі. До них 
відносяться аналіз безпеки, оцінка ризиків, розслідування інцидентів і реагування, 
виявлення вторгнень та безпека хмарних обчислень. 
 У галузі кібербезпеки країни приступили до розробки основних планів 
підготовки фахівців з метою визначення вимог до навичок і підтримки ініціатив з 
розвитку трудових ресурсів. Наприклад, в США Рамка кваліфікацій фахівців з 
кібербезпеки (Професійний стандарт) Національної ініціативи з освіти у галузі 
кібербезпеки (NCWF)9 розробляється в якості всеосяжного ресурсу для опису роботи 
у галузі кібербезпеки. У Сінгапурі Національна стратегія у галузі кібербезпеки 
закликає до підготовки і розвитку фахівців з кібербезпеки за допомогою промислово-
орієнтованих навчальних програм у вищих навчальних закладах, очевидних 
можливостей кар’єрного зростання, а також конкретних систем оцінки компетенцій, 
таких як Система оцінки компетенцій з захисту даних (DPCF), розробленої для того, 
щоб переконатися, що посадові особи з питань захисту даних володіють необхідними 
навичками, компетенціями і атестаціями, необхідними для ефективного виконання 
обов’язків10.  
 У Сполученому Королівстві Національна стратегія у галузі кібербезпеки 
описує, як уряд Великобританії буде підтримувати підготовку і розвиток надійних 
фахівців з кібербезпеки11. Ці національні стратегії є ілюстрацією того, як уряди в 
усьому світі розробляють основні плани підготовки фахівців для задоволення 
зростаючої потреби у фахівцях з кібербезпеки. 
 Досвід планування підготовки професійних кадрів у державному секторі 
Сполучених Штатах є вартим для запозичення. Національна ініціатива з питань 
освіти в галузі кібербезпеки (NICE) є підрозділом і проектом Національного інституту 
стандартів і технологій Міністерства торгівлі. Важливим документом, який 
знаходиться у постійному розвитку з часу першої розробки у 2011 році, є Національна 
рамки кваліфікацій професійних кадрів в сфері кібербезпеки (NICE Framework). 
Партнерські агентства NICE, що долучені до проекту, включають низку державних 
установ: Національний інститут стандартів і технологій (NIST), Департамент 
внутрішньої безпеки (DHS), Департамент оборони (DOD), Офіс управління 
трудовими ресурсами (OPM), офіс директора національної розвідки, Міністерство 
торгівлі, Міністерство освіти, Національний науковий фонд (NSF), Національне 
агентство безпеки (NSA), Міністерство енергетики, Федеральну комісії з питань 
зв'язку, Міністерство праці та Адміністрацію Президента.12 
Ще у лютому 2013 року DHS, у партнерстві з кількома іншими агентствами, розпочав 
Національну ініціативу з кар'єри в сфері кібербезпеки та досліджень (NICCS) як 
онлайновий ресурс для підключення державних службовців, студентів, педагогів та 
промисловості до постачальників послуг з кібербезпеки по всій країні. NICCS 
презентує каталог навчальних курсів, орієнтованих на кібербезпеку, які надаються 
акредитованими коледжами та університетами, Національним агентством з безпеки / 

                                                
9 Основний план підготовки фахівців з кібербезпеки NICE: https://www.nist.gov/itl/appliedcybersecurity/national-initiative-
cybersecurity-education-nice/nice-cybersecurity 
10 Сінгапурська стратегія у галузі кібербезпеки: https://www.csa.gov.sg/news/publications/singaporecybersecurity-strategy 
11 Національна стратегія у галузі кібербезпеки уряду Її Величності на 2016-2021 рр..: 
https://www.gov.uk/government/publications/national-cyber-security-strategy-2016-to-2021 
12 https://niccs.us-cert.gov/footer/about-national-initiative-cybersecurity-education 
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Національними центрами академічної досконалості, федеральними агентствами та 
іншими постачальниками послуг.13 
 Програма вдосконалення робочої сили з інформаційної безпеки вимагає від 
осіб, які входять до складу робочої сили Міністерства оборони (DOD), отримати 
відповідну сертифікацію базової лінії протягом шести місяців після вступу на 
чергування у визначені позиції кібербезпеки14.  
 Національний план дій з кібербезпеки (CNAP), оголошений 9 лютого 2016 
року, спирається на діяльність CSIP, закликаючи до інновацій та інвестицій у освіту 
та навчання кібербезпеки для зміцнення трубопроводу талантів. У рамках CNAP 
Бюджет Президента на 2017 фінансовий рік передбачає інвестування $ 62 млн. Для 
розширення програми CyberCorps®: стипендії для служб, розробки основного 
навчального плану з кібербезпеки для академічних установ, а також зміцнення 
Національних центрів академічної досконалості в програмі кібербезпеки для 
збільшення кількості участі академічних інституцій і розширення освіти в сфері 
кібербезпеки по всій країні. Ці ініціативи допоможуть федеральному урядові 
набирати та утримувати талант з кібербезпеки з всебічним набором навичок, що 
складається з технічної чіткості, експертизи політики та лідерських здібностей, 
необхідних для забезпечення федеральних активів та мереж у майбутньому. 
 Агентство національної безпеки (NSA) та Департамент національної безпеки 
(DHS) визначили понад 200 академічних інститутів як національні центри 
академічної досконалості у сфері кібер (CAE) на основі визначених критеріїв для 
певних кібербезпекових сфер діяльності серед академічних дисциплін. 
 Федеральна стратегія розвитку робочої сили в сфері кібербезпеки (Стратегія) 
[15] деталізує загальнодержавні дії для виявлення, розширення, наймання, розвитку, 
збереження та підтримки здатних і компетентних працівників у ключових 
функціональних сферах для вирішення складних і постійно триваючих кіберзагроз. 
Найголовніше, що Стратегія представляє нові підходи до вирішення постійних 
проблем розвитку професійних кадрів на федеральному рівні. Стратегія передбачає, 
що уряд побачить прибуток від своїх інвестицій через покращення федеральної 
кібербезпеки та поліпшення знань, навичок і здібностей, що набувають таланти 
кібербезпеки, які приносять федеральній робочій силі.  
 Державно-приватне партнерство у сфері підвищення кваліфікації фахівців з 
кібербезпеки демонструє Сінгапур, де у вересні 2017 року Національне агентство з 
кібербезпеки  підписало з ISACA меморандум про співпрацю, в якому вони 
домовились спільно розширювати можливості розвитку професійних кадрів для 
кіберзахисту Сінгапуру, використовуючи розроблені ISACA навчання, інструменти 
оцінювання та сертифікацію. Меморандум про взаєморозуміння формалізує 
співпрацю між двома сторонами на перший трирічний період. 
 У Сполученому Королівстві у грудні 2018 року Департамент з цифровізації, 
культури, медіа та спорту (DCMS) оприлюднив для громадського обговорення Першу 
національну стратегія з розвитку навичок кібербезпеки.16 Для того, щоб розбудувати 
це, уряд доручив британській науковій групі розробити «Галузь знань кібербезпеки» 
(CyBoK), який буде намагатися визначити основні знання, на яких будується поле. 

                                                
13 NICCS склала список відомих сертифікатів у галузі кібербезпеки в Інтернеті за адресою https://niccs.us-cert.gov/featured-
stories/cybersecurity-certifications. 
14 Список затверджених галузевих сертифікатів підтримується в Інтернеті за адресою: 
http://iase.disa.mil/iawip/Pages/iabaseline.aspx. 
15 http://www.ncsl.org/documents/statefed/Federal_Cybersecurity_WorkforceStrategy.pdf 
16 Initial National Cyber Security Skills Strategy, DCMS UK, 21 December 2018. Доступно: 
https://www.gov.uk/government/publications/cyber-security-skills-strategy 



 - 70 - 

Вона включає розбудову кібер-можливостей державного сектора як однієї з основних 
цілей, підкреслюючи, що організації мають велику кількість конфіденційних даних, 
потребують кваліфікованих кадрів фахівців з кібербезпеки та широких можливостей.  
 Інші важливі елементи стратегії відображають пропозиції в консультаційному 
документі, опублікованому DCMS минулого липня. Вони включають створення Ради 
з кібербезпеки Великої Британії для розробки рамок кар'єри та кваліфікацій; зусилля, 
спрямовані на заохочення існуючої робочої сили у державному та приватному 
секторах до перепідготовки або підвищення кваліфікації; заохочення до використання 
інформатики в школах; розробка схеми кібер-першої стипендії для вищої освіти; та 
інвестування у позакласні заходи для заохочення молодих людей до кібер-професії. 
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НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Актуальність роботи обумовлена необхідністю підвищення ефективності і 
результативності впровадження у навчальний процес педагогічних навчальних 
закладів інформаційно-комунікаційних технологій хмарних обчислень. Формування 
у навчальних закладах хмаро-орієнтованого середовища є суттєвою передумовою 
підготовки ІКТ компетентних фахівців, здатних до подальшого активного, 
доцільного, науково-обґрунтованого застосування хмарних технологій у своїй 
професійній діяльності, зокрема – педагогічній.  

Згідно з дослідженням компаній CourseSmart і Wakefield Research, більшість 
студентів коледжів і університетів США залежать від цифрових технологій, як в 
повсякденному житті, так і в процесі навчання. У ході дослідження були опитані 500 
американських учнів: 73% з яких заявили, що не зможуть вчитися без допомоги 
сучасних технологій; 38% сказали, що вони не можуть більше ніж 0 хвилин обійтися 
без того, щоб не скористатися своїм ноутбуком, смартфоном, планшетом чи 
гаджетом; а 91% учнів сказали, що сучасні технології також є кращим методом для 
контакту з викладачами. 

Українські учні не є винятком в цьому плані: у кожного другого з них – 
ноутбук, планшет або смартфон, багатьом сьогодні цікаво працювати і навчатися з 
використанням сучасних технологій.  

Яскравим прикладом таких технологій є хмарні сервіси. 
Лідерами в цьому сегменті вважаються Box, Dropbox і Google, а також системи 

від Apple і Microsoft. Два останніх постачальника потрапляють в окрему категорію, 
оскільки пропонують хмарне зберігання як доповнення більш комплексних рішень – 
Apple починала зі служби резервного копіювання даних пристроїв, а Microsoft 
використовує OneDrive в якості основи для Office 365. 

Метою статті є вивчення й обґрунтування на основі теоретичного й 
експериментального дослідження  хмарних сервісів в навчальній діяльності учня, як 
один з способів мотивації навчання. Надання пропозицій та рекомендацій щодо 
використання хмарних технологій для покращення результативності учнів. 
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Провідна ідея даної роботи полягає у створенні оптимальних умов для 
організації високого рівня самостійної інтелектуальної діяльності, формування 
навчально-інформаційних, інтелектуальних та спеціальних умінь засобами хмарних 
сервісів (технологій), що в науковій літературі розкрито недостатньо. Існує широкий 
спектр інструментів хмарних обчислень для освіти, але інформації про них 
недостатньо, відсутні практичні навички їх використання в навчальних цілях. 

Використання хмарних сервісів – це процес, який передбачає віддалену 
обробку та зберігання даних. Дану інновацію почали використовувати з 2008 року. 
Хмара – це сервер або мережа, де зберігаються дані та програми, що з'єднуються з 
користувачами через Інтернет. Хмарні сервіси дозволяють користувачу 
використовувати програми без установки й доступу до особистих файлів з будь-якого 
комп'ютера, що має доступ в Інтернет. Використання такого навчального середовища, 
яке було б насичене різноманітними електронними ресурсами (Office 365, Google, 
learningsApps, on-line сервіси), створює умови для всебічного розвитку дитини, а також 
активізує розвиток творчості та креативності школярів.  

Особливість досвіду полягає в можливості 24-годинного зв’язку з учнями, їх 
батьками в будь-який момент, у будь-якому місці, який ефективно реалізується в 
новітньому хмарному середовищі. Дана технологія має ряд переваг: не потрібні 
потужні комп’ютери (понад 30% комп’ютерів у школах підлягають списанню), менше 
витрат на закупівлю програмного забезпечення і його систематичне оновлення 
(закупівля й оновлення програмного забезпечення для загальноосвітніх навчальних 
закладів майже не фінансується), оскільки все знаходиться в хмарі; великий обсяг 
збереження даних (масштабованість), доступність з різних пристроїв і відсутня 
прив’язка до робочого місця; забезпечення захисту даних від втрат та виконання 
багатьох видів навчальної діяльності, контролю й оцінювання, тестування он-лайн, 
відкритості освітнього середовища. Відкриття спільного доступу до документів 
корисно використовувати в період підготовки домашнього завдання. Вчитель 
направляє, контролює та допомагає справитися із завданнями. Постійний зв’язок між 
вчителем, учнями та їх батьками позитивно впливає на творчий розвиток дитини. Учні 
постійно відчувають підтримку, їх самооцінка підвищується. Таким чином, учні 
долучаються до соціальної мережі, захищеної від шахраїв (хмара є відкритою тільки 
для навчального закладу), та вчаться її використовувати на користь навчальному 
процесу. 

У процесі навчальної діяльності або в позаурочний час надається можливість 
навчатись, граючи, виконуючи інтерактивні вправи на полотні спільного блокноту 
класу, виражати свої задуми творчо та креативно, не боячись обговорення зовні. 

Нову українську школу неможливо уявити без мультимедійної дошки, 
гаджетів, комп’ютерної техніки, Інтернету. Проте в нашій країні, відсутність 
фінансування для оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, 
стримують забезпечення освітнього процесу останніми новинками, систематичного 
оновлення ПЗ, забезпечення доступу школярів до освітніх ресурсів он-лайн будь-де та 
в будь-який час. Б.Ю. Биков [1, с. 7] вважає, що інформаційно-комунікаційні 
технології, перш за все, мають зосереджуватися на навчальних потребах школярів. 
Зокрема, це повинно відбуватися завдяки створенню і впровадженню у освітній 
процес: електронних курсів (вряд з традиційними); електронних освітніх ресурсів 
(ЕОР) навчального призначення і комп’ютерно-орієнтованих систем оцінювання 
навчальних досягнень (отримання оцінок, що доповнюють звичні аналоги); 
соціальних мереж освітнього призначення (підтримують відкрите ІКТ-середовище 
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навчання у співпраці); електронних портфоліо організаційно-педагогічного 
призначення (відбивають характер освітньої діяльності учня і педагога); інноваційних 
освітніх технологій (складових комп’ютерно-орієнтованих методичних систем 
навчання, що передбачають навчання по-новому).  

Освітнє навчальне середовище передбачає: інноваційність, ІКТ-насиченість, 
підтримування тенденцій та стратегій розвитку загальної середньої освіти; 
відкритість для всіх учасників освітнього процесу; відповідність принципам 
цілісності, педагогічної доцільності, індивідуалізації, синергії, пізнавальної 
активності та самостійності; чіткість виокремлення структурних складників; 
створювання і використання за потребою, відповідно до мети навчання; забезпечення 
ефективності освітнього процесу; сприяння підтримки активної комунікації всередині 
освітнього середовища; забезпечення навчально-виховної діяльності учнів; орієнтація 
педагогів на розвиток особистості учня; забезпечення персональних траєкторій 
розвитку і особистості школяра, і педагога; мобільність суб’єктів та віртуалізацію 
об’єктів навчання; забезпечення різноманітності навчальних компонентів; створення 
умов для активної співпраці; доступність для будь-кого і будь-коли; підтримку 
складної ієрархії.  

Основними компаніями, що надають можливості створення хмаро-
орієнтованого навчального середовища є Microsoft, Google, Amazon, IBM. Всі вони 
пропонують приблизно однаковий просторово-семантичний компонент. У контексті 
хмарних обчислень неабияке значення набувають параметри хмарного сховища. 
Останнє є он-лайн сховищем, дані в якому зберігаються на значних серверах, 
розподілених в мережі. Останні і надаються третьою стороною (провайдером) в 
користування педагогічним працівникам та учням. Дані ж зберігаються і 
опрацьовуються, з точки зору педагога, на одному віртуальному великому сервері. 

Основними характеристиками ХОНС відносять: гнучкість, інтерактивність, 
структурованість, персоналізацію, вмотивованість, нову роль педагога, інноваційну 
діяльність учня. 

Гнучкість проявляється в тому, що учень має можливість взаємодіяти з 
педагогом індивідуально. Він може займатися у зручному для себе місці у 
притаманному йому темпі. При цьому, кожному уроку або темі можна приділяти 
стільки часу, скільки треба для засвоєння навчального матеріалу. 

Інтерактивність передбачає використання 3К-технологій (комунікації + 
співпраці + кооперації) для обміну та опрацювання різноманітних даних.  

Структурованість проявляється в систематизації навчальних матеріалів, 
відповідно до навчальних планів і програм. Персоналізація розуміється в плані 
орієнтації навчання на розвиток індивідуальних особливостей, потреб учня. 
Вмотивованість стосується учня, який крім цього повинен відрізнятися 
працьовитістю, бажанням та вмінням працювати самостійно. Нова роль педагога 
полягає у координації персоналізованого розвитку учня та у неперервному 
особистому розвитку. Інноваційна діяльність учня передбачає активність, 
динамічність, розумову і емоційну діяльність останнього у використанні хмарних 
технологій і під час навчання, і в ході виконання домашніх робіт.  

Характерними особливостями ХОНС науковці вважають інструменталізм, 
зміст навчального середовища, обмін даними, конективізм. Останній термін, 
введений Дж. Сіменсом показує, що сьогоденне навчання реалізується через побудову 
мережі (віртуальних предметних спільнот) [2].  
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Навчання засобами мережі Інтернет спирається на використання 
різноманітного інструментарію та електронних об'єктів. Дії над останніми 
потребують комунікації, що обумовлює використання 3К-технологій. Дане 
направлення у науковому колі називають інструменталізмом.  

Суб’єктами ХОНС на сьогодні виступають вчителі, учні, батьки, керівники 
навчального закладу, адміністратори. Всі вище перелічені особи можуть 
об’єднуватися у предметні віртуальні спільноти для організації більш доброякісного 
зворотного зв’язку між педагогом та учнями. 

Сучасні підходи до розвитку освітнього середовища передбачають формування 
принципово нових форм його організації, що потребує змін його складу і структури, 
функцій педагогічних систем, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності його учасників. 

Метою створення освітнього хмаро-орієнтованого середовища у закладах 
освіти є задоволення освітніх потреб учасників навчального процесу, пов’язаних з 
розширенням доступу до якісної освіти, підвищення рівня їх ІКТ-компетентності, що 
спирається головною мірою на розширення доступу до якісних електронних освітніх 
ресурсів і сервісів. Одним з різновидів хмаро-орієнтованого середовища є хмара 
навчального закладу (або його підрозділу), розгорнута на основі сервісів Microsoft 
Office 365. 

Для того, щоб запровадити хмарні сервіси у навчальному закладі, необхідно 
провести відповідне навчання, запровадивши відповідні його елементи, в першу 
чергу, до змісту підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів. Зміст навчання має бути спрямований на формування ІКТ компетентності 
працівників ІКТ-підрозділів щодо використання різноманітних хмаро-орієнтованих 
систем і сервісів у навчальному процесі. 

Формами навчання можуть бути тренінги, навчальні (спеціальні) курси, 
семінари, вебінари, веб-конференції, індивідуальні консультації тощо. 

Серед інноваційних форм навчання, що можуть бути реалізовані лише у хмаро-
орієнтованому середовищі, доцільно застосовувати комбінований тренінг, в якому 
поєднуються очна і дистанційна форми роботи. В процесі тренінгу створюється 
ситуаційна електронна навчальна мережа, учасники якої вмотивовані на здійснення 
колективної діяльності за спільним сценарієм. Організатор тренінгу надає зразки 
успішної діяльності (як попередній матеріал у шаблонах навчальних завдань, так і 
інтерактивно, використовуючи засоби візуального та аудіального подання робочих 
листів моніторингу процесу виконання завдань) та організовує ІКТ-опосередковане 
управління процесом навчання). Технологія підвищення активності діяльності 
відбувається за рахунок залучення до тренінгу окремих учасників експертів.  

Серед основних переваг сервісів Microsoft Office 365, зокрема для вітчизняних 
освітніх установ, варто відзначити такі: безкоштовність для освітніх установ на 
території України; надійність (надійне збереження даних, захищеність від збоїв та 
ін.); розгортання «хмари» адміністратором освітньої установи; інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс, простота у використанні; наявність універсального облікового запису, що 
забезпечує доступ до всіх сервісів; наявність широкого функціоналу, що постійно 
оновлюється і здатен забезпечити підтримку практично всіх видів діяльності 
установи; доступність з будь-якого цифрового пристрою, підключеного до мережі 
Інтернет (за принципом «будь-де», «будь-коли»); можливість використання на різних 
платформах (Windows, Android, iOS та ін.).  
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Засобами навчання у хмаро-орієнтованому середовищі постають електронні 
ресурси і сервіси хмарних технологій (Microsoft Office 365: Word, Excel, Power Point, 
Excel-Forms, Site, Blog, OneNote, OneNote Classroom, OneDrive, Skype, Teams).  

Результатом навчання є: підвищення рівня ІКТ компетентності учасників та 
покращення організації навчального процесу. 

Орієнтовні теми тренінгових занять:  
Тема 1. Основні види сервісів в Microsoft Office 365.   
Тема 2. Спільна робота з документами.   
Тема 3. Створення сайтів.   
Тема 4. Організація Skype зв’язку в  Microsoft Office 365.  
Тема 5. Microsoft Teams – згуртованість колективу, командне вирішення 

проблем. 
Можливості реалізації переваг новітніх технологій у якості засобу підтримки 

навчальної та навчально-виховної організаційної діяльності зумовлює необхідність їх 
використання в освітніх установах.  

Офісні додатки (Microsoft Office 365 - Word, Excel, PowerPoint, OneNote 
Classroom, Teams) – це програмне забезпечення, що застосовується для опрацювання 
навчальних, освітніх документів і файлів, підтримування документообігу. У Microsoft 
Office 365 можна створювати папки, опрацьовувати тексти (Word), таблиці (Excel), 
презентації (PowerPoint), доступна спільна робота на полотні та індивідуальний 
контроль над виконанням завдань (OneNote Classroom). Реально також створювати і 
поширювати опитування (Forms, форми Excel) [3, 4, 5]. Отримувати доступ до файлів, 
їх опрацьовувати, скачувати можна у будь-якому місці, у будь-який час, де є доступ до 
Інтернет та сучасний гаджет. Можна також надавати доступ до файлів іншим 
користувачам і опрацьовувати їх спільно.  

Висновки. Однією із основних причин недостатнього поширення, впровадження 
і використання сервісів хмарних обчислень у процесі формування освітньо-
навчального середовища загальноосвітніх закладів є те, що при проектуванні 
середовища недостатньо враховують суттєві теоретичні та методичні засади цього 
процесу. Хмаро-орієнтовані підходи до побудови освітнього середовища навчального 
закладу мають бути спрямовані на розширення доступу користувачів до кращих 
зразків електронних освітніх ресурсів і сервісів, реалізацію принципів відкритої 
освіти, розвиток особистості, потенційне отримання максимально можливих 
результатів застосування ІКТ для досягнення цілей навчання.  

Індикаторами розвитку освітнього-навчального середовища загальноосвітнього 
закладу є: якість і доступність його сервісів, адаптивність, інтеграція, 
повномасштабна інтерактивність ІКТ засобів навчання, мобільність; вільний 
мережний доступ; уніфікація інфраструктури середовища; безпека використання та 
інші, що досягається завдяки використанню хмарних технологій.   

Чинниками сформованості хмаро-орієнтованого середовища педагогічних 
систем є: модернізація освітнього середовища навчальних закладів; об’єднання 
процесів навчання, їх впровадження і використання завдяки єдиній інформаційно-
технологічній платформі; формування інтегральних (галузевих, національних) баз, 
колекцій даних, ресурсів, доступних для різних закладів; створення умов доступу до 
кращих зразків ЕОР у системі освіти засобами хмарних технологій.   

Узагальнюючи все вищезазначене, можемо зробити висновок, що застосування 
хмарних технологій у навчанні вносить суттєві зміни в навчальний процес, місце яких 
значною мірою зумовлюється технологією, що використовується для навчання. До 
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переваг використання хмарних технологій можна віднести наступне: підвищується 
активізація навчальної діяльності учнів та мотивація до навчання; спостерігається 
економія навчального часу – акцент переміщується на відпрацювання практичних 
навичок, розвиток творчого мислення, пам’яті тощо. Використання хмарних сервісів 
створює умови для активної співпраці, забезпечує мобільність суб‘єктів і віртуалізацію 
об‘єктів навчання, розвиток творчості, креативності, уміння розв‘язувати проблеми, 
розвивати комунікативні, співробітницькі, життєві та кар‘єрні навички.  

Сформулюємо рекомендації по впровадженню хмарних технологій надавши 
відповідь на питання Навіщо впроваджувати у школі «хмарні технології»? : 

– віртуальний кабінет та учительська потрібні, як місце збору різноманітних 
документів, списків, графіків, таблиць, анкет;  

– у кожного учня і вчителя формується власне електронне портфоліо;  
– більшість учнів з задоволенням вчаться новим технологіям, розвивають 

інтелектуальні здібності, а вчитель підвищує свій рівень використання інформаційно–
комунікаційних технологій;  

– як вчителі, так і учні мають можливість засобами колаборації створювати 
спільну таблицю або текстовий документ, обговорювати презентації уроків;  

– у школі не вистачає технологій для взаємодії та змістовного спілкування на 
відстані;  

– навички комунікації, колаборації і кооперації формуватимуться у педагогів 
та учнів не тоді, коли хтось зверху поставить таке завдання, а коли для цього є вдалі 
технології;  

– створюються умови для залучення батьків до активної участі у житті 
дитини та вчасного інформування. 

Та основне – це створення інновації форми організації і проведення уроків! 
Отже, хмарні сервіси стають інструментом сучасного вчителя для формування 

креативної та творчої особистості – випускника нової української школи.  
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з проблем медіаосвіти та медіаграмотності 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
Постановка проблеми. Необхідною умовою результативного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі є володіння 
педагогом комп’ютерною грамотністю і компетентністю в даній сфері. У сучасний 
цифровий вік, інформаційна компетенція зазнає значного впливу з боку швидкого 
розвитку технологій. З’являється поняття цифрової грамотності або цифрової 
інформаційної компетенції. 

Нині проблема формування професійної компетентності педагогів знаходить 
віддзеркалення у багатьох працях вітчизняних і закордонних науковців. Зокрема 
поняття цифрової компетентності розглядається у працях знаних науковців: Д. Рікен, 
Д. Букантате, К. Пукеліс, Р. Гуревича, С. Сисоєвої, В. Петрук, А. Макарової,                   
Дж. Равен, Б. Цванефелд, Л. Салганік та інших. 

Мета статті – розкрити особливості розвитку інформаційно-цифрової 
компетентності педагога. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на велику кількість наукових робіт, 
присвячених питанню цифрової компетентності, єдиного терміну для визначення 
професійної компетентності педагога у сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) не існує. Зарубіжними дослідниками використовуються такі 
терміни, як цифрова компетентність (англ. digital competence), цифрова грамотність 
(англ. digital literacy), інформаційно-комунікаційно-технологічна компетентність 
(англ. ICT competence), інформаційно-комунікаційно-технологічна грамотність (англ. 
ICT literacy).  

Так, Європейський парламент та Рада Європейського Союзу у 2006 році 
назвали саме цифрову компетентність ключовою складовою для навчання людини 
протягом всього життя. Згідно з цим, цифрова компетентність передбачає впевнене та 
критичне використання доступних технологій інформаційного суспільства для 
повсякденного спілкування, роботи та відпочинку. Саме поняття цифрової 
компетентності використовується в освітній системі Норвегії, яка стала першою 
країною, що включила до національного навчального плану, а згодом і до загального 
плану педагогічної освіти цифрову компетентність педагога. Норвезький дослідник 
Р. Дж. Крумсвік характеризує цифрову компетентність вчителя як майстерність 
педагога застосовувати ІКТ у своїй професійній діяльності. Вчений додатково 
наголошує, що вчитель має також критично оцінювати подібні ресурси, 
використовувати їх з урахуванням педагогіки та дидактики, а також бути обізнаним із 
цілями використання різних навчальних стратегів та цифрової освіти студентів чи 
учнів. При цьому відбір матеріалів відбувається з урахуванням специфіки 
дисципліни, особливостей групи, а також з урахуванням конкретної теми заняття. 
Дослідники Т. Сабаліускас, Д. Букантате та К. Пукеліс виділили сім окремих сфер 
цифрової компетентності, а саме: базову, технологічну, сферу стратегічного розвитку 



 - 77 - 

ІКТ, етичну, сферу інтеграції ІКТ у конкретний предмет викладання, дидактичну та 
сферу управління навчальним процесом з використанням ІКТ [1]. 

У сучасний цифровий вік, інформаційна компетенція зазнає значного впливу з 
боку швидкого розвитку технологій. З’являється поняття цифрової грамотності або 
цифрової інформаційної компетенції. Девід Боден стверджує, що термін «цифрова 
інформаційна компетенція» є широким та загальним. Цей термін охоплює такі 
компетенції як мережева (network) компетенція, інтернетівська компетенція (internet-
competency), гіпер-компетенція (hyper-competency) та мультимедійна компетенція.  

Десять компетенцій для оволодіння цифровою компетентністю [2]:  
  здатність систематизація й узагальнення інформації знайденої on-line. 

Це є мистецтвом критичного мислення за системою Пола-Елдер; 
  вміння читати та розуміти в динамічному та непослідовному гіпер-

текстуальному середовищі; 
  вміння конструювати інформаційні бази з різних джерел, опираючись на 

здатність зібрати та оцінити факти та судження без упереджень; 
  пошукові вміння, суттєві з Інтернетівським пошуковим сервісом; 
  вміння керувати «мультимедійним потоком», використовуючи 

інформаційні фільтри та агенти; 
  вміння створювати «персональну інформаційну стратегію» та 

здійснювати portfolio-підхід з відбором джерел та механізмів доставки; 
  усвідомлення співпраці з іншими учасниками процесу та здатність 

знаходити контакти з ними для обговорення питань і одержання допомоги; 
  розуміння проблеми та здатність розробити систему запитань, які 

дозволять знайти та одержати необхідну інформацію; 
  розуміння підтримуючих традиційних форм змісту інформації за 

допомогою телекомунікаційних засобів; 
  розуміння відносності суджень щодо законності та значимості 

довідкового матеріалу з гіпертекстовими зв’язками. 
Інформаційна цифрова компетентність може бути визначена як здатність 

розуміти та використовувати інформацію в різних форматах від мережевих 
комп’ютерних джерел та включає навички розшифровки мультимедійних образів, 
звуків і тексту. Необхідно відмітити, базуючись на досвіді багатьох країн, в концепції 
Нової української школи зазначене вітчизняне розуміння інформаційно-цифрової 
компетентності. А саме, інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, 
а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 
просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи 
програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в 
Інтернеті та кібербезпе ці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, 
інтелектуальна власність тощо) [3].  

Досвід розвинених країн свідчить, що з розвитком соціальних мереж, їх 
використання вчителями і учнями збільшується. А це означає, що зростає роль і 
значення формування ІКТ-компетентностей в учнів і вчителів. Формування і 
оцінювання такої компетентності в учнів є певним викликом для українських 
вчителів. За Овчарук О.В., «перед педагогічною громадськістю світу стоїть проблема 
підготовки вчителів, здатних працювати в умовах швидкого розвитку інформаційних і 
комунікаційних технологій» [4].  
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В наукових дослідженнях, які проводяться в Україні, традиційно 
використовується поняття ІКТ-компетентності, яке за більшістю основних ознак 
збігається з прийнятим в країнах Європи поняттям цифрової компетентності. Проте, 
як зазначено в [5] «цифрова компетентність — це не тільки сума 
загальнокористувацьких і професійних знань і умінь, які представлені в різних 
моделях ІКТ-компетентності, а й установка на ефективну діяльність і особисте 
ставлення до неї, засноване на почутті відповідальності». Таким чином, до знань про 
комп'ютерні пристрої і мережі та вмінь їх використовувати, крім ставлення і 
мотивації до використання ІКТ в понятті «цифрова компетентність» додається ще й 
відповідальність за те, що кожен використовує зі світу цифрових технологій і 
пристроїв та за публікацію власних дописів при спілкуванні. З цим поняттям тісно 
пов'язане розуміння прав і обов'язків громадянина цифрового світу. 

Широко використовується також термін «інформаційно-комунікаційна 
компетентність». Вчений В. Браздейкіс тлумачить даний термін як знання, вміння, 
ставлення, цінності, а також індивідуальні риси особистості, які дозволяють їй 
успішно вирисовувати ІКТ в освітній діяльності. Вчений виділяє два рівні освітньої 
інформаційно-комунікаційної компетентності педагога: базову та інтегральну. Базова 
освітня ІКТ компетентність включає в себе три компоненти: соціальний (знання 
етичних та юридичних норм використання ІКТ в освітніх закладах та їх дотримання), 
інформаційний (практичне застосування інформаційних навичок з урахуванням 
специфіки дисципліни) та технологічний (здатність безпосередньо вирисовувати ІКТ-
ресурси). Інтегральна освітня ІКТ-компетентність складається з двох компонентів: 
педагогічна компетентність (застування ІКТ у навчальному процесі та розвиток 
комп’ютерної грамотності студентів) та управлінська (здатність аналізувати та 
планувати освітні процеси з використанням ІКТ). В свою чергу, такі дослідники, як П. 
Кіршнер, І. Воперайс та П. Ван ден Дул розглядають компетентність педагога у сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій, яка складається з наступних компонентів: 
особистий (базові навички при роботі з офісними програмами, пошуком у мережі 
Інтернет, різними типами пошукових систем, засобами комунікацій та ін.), як засіб 
мислення (використання спеціального програмного забезпечення, що сприяє розвитку 
професійного мислення); як засіб навчання (питання ефективного застосування та 
адаптації ІКТ для результативного навчального процесу, виховання, планування 
групової та індивідуальної форм роботи, створення спеціальних навчальних 
матеріалів з використання ІКТ, тощо), як засіб педагогічного та методичного 
застосування ІКТ (вміти використовувати ІКТ як при синхронному (відео, аудіо, чат), 
так і у асинхронному (електронна пошта, форуми) середовищі; як соціальній 
компонент (здатність поширювати знання, розуміти вплив інформаційного 
середовища на освітні процеси) [1]. 

З розвитком і поширенням новітніх технологій, про які ми чуємо на кожному 
кроці, однією зі складових професійної компетентності вчителя є компетентність у 
сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Вчителі повинні вміти 
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею 
відповідно до власних потреб і вимог сучасного інформаційного суспільства. 

Виділення ІК-компетентності як окремої складової професійної компетентності 
педагога обумовлено активним використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності, в 
тому числі і в освіті. 

Вона передбачає: 
·       застосування ІКТ в 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. 
ІК-компетентність заслуговує на особливу увагу тому, що саме вона дає 

можливість особистості бути сучасною, активно діяти в інформаційному середовищі, 
використовувати найновітніші досягнення науки в своїй професійній діяльності. Ця 
компетентність  - обов’язкова складова професійної компетентності педагога. 

       З появою в роботі вчителя комп’ютера та мережі  Інтернет значно 
збільшилися можливості самоосвіти вчителя. Комп’ютер став незамінним 
інструментом в роботі, що значно підвищило її ефективність. Кожен учитель тепер не 
може обійтися без використання інформаційних технологій у власній праці, а також в 
роботі з учнями. 

Перед сучасним учителем постало нове нелегке завдання: навчаючись 
і перебудовуючись під нові вимоги часу самому, вчити і готувати дітей. 
Удосконалення якості навчання та виховання у середній школі сьогодні напряму 
залежить від рівня підготовки педагога. 

Формування інформаційної компетентності  вчителя розглядається, сьогодні, як 
невід’ємна складова реформи системи  педагогічної освіти в цілому. Основна мета 
якої передбачає підготовку освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного 
суспільства, формування необхідних знань, умінь і навичок та формування 
компонентів інформаційної культури. 

Інформаційно-освічений вчитель здатний знайти відповідну інформацію з різних 
джерел. Така особа має бути також наділена необхідною здатністю якісної та 
кількісної оцінки і самооцінки інформації з тим, щоб виявити спірні питання 
закладені в інформації. Інформаційно-освічений вчитель може використати та 
застосувати інформацію відповідно в багатьох фахових ситуаціях. Такі ситуації, 
потенційно призводять до прийняття нешаблонних рішень, розв’язку творчих 
завдань, тобто призводить до розвитку нових знань. Таким чином, відбувається 
процес навчання на основі приведення в дію інформаційної компетентності. 

Інформаційна компетентність вчителя - це уміння творчо мислити і передбачати 
наявність аналітичних, прогностичних умінь в засвоєнні та застосування інформації в 
педагогічній діяльності. Крім того, ІК є складовою частиною інформаційної культури 
вчителя, виконує інтеграційні функції, служить сполучною ланкою загально 
педагогічних і спеціальних знань і умінь. 

Основними елементами процесу формування ІК є: 
·   уміння застосовувати інформаційні технології для демонстрації наочності  на 

уроці; 
·   уміння використовувати інформаційні технології для демонстрації аудіо- і 

відеоматеріалів на уроці; 
·   уміння створювати презентації; 
·   уміння систематизувати і обробляти дані за допомогою таблиць; 
·   уміння будувати порівняльні таблиці і виявляти закономірності за допомогою 

комп'ютера; 
·   уміння застосовувати інформаційні технології для моделювання процесів і 

об'єктів, виконання рисунків та ескізів; 
·   уміння використовувати комп'ютерне тестування; 
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·   уміння використовувати мережу Інтернет для вирішення педагогічних питань, 
збору інформації, участі в телеконференціях, доступу до наукових, педагогічних, 
методичних даних. 

Інформаційна компетентність вчителя передбачає широке використання 
комп'ютерної техніки, електронних варіантів навчальних матеріалів, навчальних 
програм, педагогічних технологій творчого характеру. Вчитель повинен володіти 
необхідною підготовкою для конкретної диференціації можливостей учнів залежно 
від індивідуальних особливостей, мотивації, вікових і психологічних особливостей. 

ІК – одна з основних компетентностей сучасного педагога, що має об'єктивну і 
суб'єктивну сторони. Об'єктивна сторона виражається у вимогах, які суспільство 
пред'являє до професійної діяльності педагога. Суб'єктивна сторона ІК визначається 
індивідуальністю вчителя, його професійною діяльністю, особливостями мотивації у 
вдосконаленні і розвитку педагогічної майстерності. 

Формування ІК вчителя передбачає: 
·   освоєння ними знань і умінь в області  мистецтва; 
·   розвиток комунікативних здібностей вчителя; 
·   уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати інформацію, 

здійснювати рефлексію своєї діяльності і її результатів. 
У сучасних умовах засоби ІКТ виступають основним важелем при формуванні 

інформаційної компетентності вчителя. Формування інформаційної компетентності 
засобами ІКТ дозволяє використовувати в педагогічній діяльності знання, уміння і 
навички в напрямку інформаційних і комунікаційних технологій, що є критерієм 
професійної придатності вчителя мистецьких предметів для підвищення якості освіти. 

 Висновки. Згідно результатів дослідження, на сьогоднішній день у світовому 
освітньому просторі не існує єдиного терміну для чіткого означення цифрової 
компетентності вчителя та його умінь і навичок у сфері інформаційно-
комунікаційних технологій. Водночас, визначення компетентності вчителя у даній 
сфері, що даються вченими різних країн, перетинаються між собою, відрізняючись, 
при цьому, своєю наповненістю та широтою. Зокрема, дослідники різних країн 
притримуються однієї думки в тому, що для педагога є недостатнім володіння лише 
базовими технічними навичками у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, 
насамперед, важливою є здатність вчителя аналізувати, критично оцінювати наявні 
ресурси, освоювати нові ІКТ та доцільно використовувати їх у навчально-виховному 
процесі та у своєму індивідуальному професійному розвитку. 
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НАВЧАННЯ КІБЕРБЕЗПЕЦІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 Хто володіє інформацією, той володіє світом! 
     Натан Ротшильд 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку науки і техніки 
кібербезпека кожної  розвинутої держави перетворюється на одну з найважливіших 
галузей високотехнологічного суспільства.  

Проблеми забезпечення інформаційної безпекив даний час стали 
інтернаціональними. При цьому кожна країна, підтримуючи національну безпеку, 
вирішує питання боротьби з кіберзлочинністю своїми засобами. У сучасних умовах 
комплексний підхід до вирішення завдань забезпечення інформаційної безпеки в 
різних організаціях потребує наявності не стільки технологій, методів, засобів і 
систем захисту, включаючи процес забезпечення інформаційної безпеки і управління 
ним, скільки самих спеціалістів з відповідними знаннями та вміннями [1]. 

У Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 
термін «кібербезпека»  викладено у такій редакції: «Кібербезпека -це захищеність 
життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави під час 
використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток інформаційного 
суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці 
України у кіберпросторі» [3]. 

Україні потрібні фахівці, яі зможуть боротися з кіберзлочинцями в умовах, що 
постійно змінюються. 

Мета статті – розкрити особливості професійної підготовки кваліфікованих 
робітників у галузі кібербезпеки за новою професією широких кваліфікацій «Майстер 
з кібербезпеки». 
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Виклад основного матеріалу. Питання реалізації життєво важливих інтересів 
особи, суспільства, держави у кібернетичному просторі тісно пов’язані із 
забезпеченням їх кібербезпеки, під якою розуміють стан їх захищеності від зовнішніх 
і внутрішніх загроз, пов’язаних з використанням кібернетичного впливу на 
інформаційно-телекомунікаційні системи, що забезпечують реалізацію таких 
інтересів.  

В умовах розвитку інформаційних технологій, глобалізації світової економіки, 
модернізації виробництва, динамічні зміни на ринку праці зумовлюють потребу  у 
професіях широких кваліфікацій та ставлять принципово нові вимоги до змісту та 
процесу навчання. 

Аналіз наукових статей та публікацій А. Пазюка, О. Домотенко,                                  
М. Присяжнюк, В. Хорошка, О. Черних, О. Мельник, В. Петровича, О. Бондаренка,  
А. Букач, С. Дзюби показав, що всі тлумачать поняття «кібербезпека» по-різному [1; 
4; 5; 6]. 

Кібербезпека – це безпека інформації та інфраструктури в цифровому 
середовищі, що її забезпечує. Кібербезпека передбачає досягнення і збереження 
властивостей безпеки в ресурсах організації або користувачів, що спрямовані на 
запобігання відповідним кіберзагрозам. 

Реалії свідчать про ряд проблем, що заважають ефективно працювати у 
напрямку кібербезпеки. Кіберзагрози існують повсюди, де застосовуються 
інформаційні технології.  

«Ми вже сьогодні маємо робити те, про що інші завтра будуть лише мріяти!» - 
професійне кредо директора Київського професійного коледжу Василя Петровича. 
Він звертає увагу на важливість здійснення професійної підготовки з кібербезпеки на 
всіх рівнях Національної рамки кваліфікацій та розроблення наскрізних мобільних 
освітніх програм для забезпечення ступеневої професійної підготовки фахівців в 
галузі кібербезпеки на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях: від кваліфікованого 
робітника до магістра.  

Олег Бондаренко зазначив, що актуальність підготовки майстрів з кібербезпеки 
дозволить подолати прірву, що існує сьогодні між потребами роботодавців і 
професійною підготовкою випускників закладів професійної освіти, та сприятиме 
їхньому успішному працевлаштуванню. 

Вивчення наукових здобутків та передового досвіду підготовки майстрів з 
кібербезпеки у США дозволяє обрати передовий американський досвід за модель для 
визначити завдань та шляхів подальшого удосконалення системи підготовки фахівців 
даної галузі української освіти; наповнення новим змістом навчальних планів та 
програм; внесення змін, пов’язаних з інтеграцією прогресивного досвіду в освіту 
України. Існує думка, що особливим завданням є забезпечення рівноваги між цілями 
та результатами освіти, внутрішньої гармонії суб’єктів навчання. 

Вивчення наукових джерел, законодавчо-нормативних актів та міжнародних 
документів, аналіз теоретичного і практичного зарубіжного досвіду професійної 
підготовки майстрів з кібербезпеки в системі   освіти засвідчили, що розв’язання 
зазначених вище проблем в Україні гальмується низкою суперечностей між:  

– об’єктивною потребою ґрунтовного аналізу прогресивних ідей зарубіжного 
досвіду професійної підготовки майстрів з кібербезпеки у системі освіти та 
відсутністю його системного вивчення й узагальнення у вітчизняній педагогічній 
теорії і практиці; 
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– стрімким світовим розвитком інформаційних технологій і недостатнім рівнем 
готовності вітчизняних ВНЗ до організації професійної підготовки майстрів з 
кібербезпеки; 

– традиційним навчанням майстрів та об’єктивною необхідністю використання 
інноваційних інформаційних технологій навчання у системі   освіти. 

Усунення зазначених суперечностей зумовлює необхідність теоретичного 
обґрунтування концептуальних засад щодо здійснення професійної підготовки 
майстрів з кібербезпеки у системі освіти України на основі вивчення та творчого 
використання прогресивних ідей зарубіжного досвіду. У цьому аспекті значний 
інтерес становить досвід США, де професійна освіта має давню історію і багаті 
традиції. Звернення до досвіду цієї країни зумовлено поглибленням міжнародної 
співпраці в галузі освіти, високим рівнем економічного розвитку, лідерською 
позицією у світі з розвитку ІТ- індустрії; гнучкістю освітньо-професійних програм 
для різних кваліфікаційних рівнів, у тому числі майстрів. Важливість вивчення 
досвіду США підтверджується тим фактом, що у багатьох європейських країнах у 
процесі формування національних систем освіти було використано саме 
американську модель підготовки фахівців з кібербезпеки. 

Внаслідок надзвичайно широкого використання сучасних інформаційних 
технологій в усіх сферах свого існування суспільство стало вразливим від незначних 
кібернетичних впливів, поширюються випадки незаконного використання 
персональних даних та фінансових операцій, шахрайства, крадіжок у мережі Інтернет 
та інш., які все частіше стають ефективним інструментом на шляху досягнення мети 
щодо несилового контролю та управління як об’єктами критичної інфраструктури 
держави, підприємств, так і окремо взятими громадянами, їх об’єднаннями. Потоки 
інформації, що передаються, зберігаються та обробляються в кіберпросторі постійно 
зростають, що вимагає їх належного захисту від несанкціонованого доступу зі 
злочинною метою. Тому потреба у кваліфікованих робітниках широких кваліфікацій  
з кібербезпеки є актуальною. У підготовці таких фахівців зацікавлені підприємства та 
організації України.  

Попереднє дослідження більше ста навчальних планів та програм з підготовки 
майстрів у галузі кібербезпеки доступних на веб-сайтах вищих навчальних закладів 
США, що проводять професійну підготовку фахівців в галузі інформаційної безпеки, 
захисту інформації та кібербезпеки підтверджує правильність вибору об’єкту 
дослідження. При дослідженні навчальних планів та програм керувалися показниками 
рейтингу навчального закладу та його популярністю серед студентів, цінністю 
програмного забезпечення підготовки, кінцевим результатом підготовки, а також 
рівнем оплати за навчання, тощо. Цікавим напрямом, який слід дослідити для 
використання у подальшому реформуванні української освіти, це диверсифіковані 
шляхи набуття необхідних навичок. З досліджень вітчизняних науковців в США 
освіта та підготовка здійснюється за великою кількістю програм, що передбачають 
навчання як з набуттям сертифікатів так і програми, що передбачають одержання 
освітньо-кваліфікаційного рівня на базі середніх спеціальних або професійних 
закладів підготовки, а також програми, що пропонуються працедавцями, інтернатура, 
учнівство тощо [2; 7]. 

Концептуальні ідеї системи української освіти з професійної підготовки 
фахівців у галузі кібербезпеки та кіберзахисту ґрунтуються на законах та 
нормативних актах України: Конституції України, "Про Стратегію кібербезпеки 
України"(2017), Законів України «Про вищу освіту» (2014), «Про Національну 
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програму інформатизації» (2012), «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007 – 2015роки» (2007),  а також Стратегії сталого розвитку 
«Україна – 2020 року (2013) та інших документах, в яких визначено та обґрунтовано 
основні напрями ІТ- освіти в Україні  

Незважаючи на суттєві теоретичні дослідження з проблем професійної 
підготовки майстрів з кібербезпеки, окремі її аспекти залишаються висвітленими не 
повною мірою, зокрема: розробка галузевого стандарту освіти для майстрів з 
кібербезпеки; дослідження кваліфікаційних напрямів підготовки майстрів в галузі 
кібербезпеки; науково-методичний супровід та кадрове забезпечення навчання 
майстрів тощо. За таких умов проблема професійної підготовки майстрів з 
кібербезпеки набуде особливої актуальності, а її розв’язання потребує корінних змін у 
вітчизняній системі освіти. 

У ході аналізу з'ясовано, що перш за все потрібно підготувати фахівців, які 
зможуть проводити навчання за новою спеціальністю «Майстер з кібербезпеки». 

Здійснивши моніторинг сайтів пошуку роботи, інтернет оголошень провідних 
компаній різногалузевого спрямування, потреб державних структур, підприємств ІТ-
індустрії та сфери послуг, організацій та установ діяльність яких пов’язана з 
використанням та/або виробленням інформації розроблено концепцію нової професії 
« Майстер з кібербезпеки» та проект її кваліфікаційної характеристики. 

За задумом розробників майстер з кібербезпеки повинен налагоджувати 
програмні та апаратні засоби комп’ютерної й мережевої безпеки, виявляти, усувати та 
нейтралізувати віртуальні загрози в комп’ютерних системах організацій,  виконувати 
професійні завдання пов’язані із захистом інформації,  підтримкою цілісності даних, 
оцінкою загроз та вразливостей комп’ютерної системи, організацією систем 
управління доступом на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності 
та сфер діяльності тобто.  

Розроблена характеристика з професії «Майстер з кібербезпеки» містить 
необхідні звання, вміння, навички та відображає сучасні виробничі функції нового 
робітника, їх відповідність вимогам підприємств-замовників кадрів у сфері ІТ-
індустрії. Висуваються достатньо високі вимоги до рівня підготовки оволодіння 
англійською мови для виконання професійних завдань і прийняття професійних 
рішень. 

Починаючи з серпня 2018 році у ДНЗ «Київський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною підготовкою» розпочато новий освітній проект у 
галузі кібербезпеки. Ініціатором даного напрямку виступили ГО «Українська 
академія кібербезпеки» за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в 
Україні, Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти», представництво компанії Cisco в Україні. 

Метою проекту є знайомство із досвідом роботи з кібербезпеки провідних 
закладів США, отримання знань та навичок з кібербезпеки, а саме: місце кібербезпеки 
в сучасному світі, атаки: концепції і методи реалізації, захист даних та 
конфіденційність, захист організації, безпечну поведінку в Інтернеті та соціальних 
мережах. 

Основна ідея проекту – започаткування професійної підготовки кваліфікованих 
робітників у галузі кібербезпеки за новою професією широких кваліфікацій «Майстер 
з кібербезпеки»; розроблення професійного та освітнього стандартів.  

Умови реалізації проекту:  
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- участь учнівської молоді у різноманітних заходах на рівні коледжу, міста 
держави,; 

- залучення для вдалої реалізації проекту різноманітних структур, які 
мають відношення до новітніх інноваційних технологій; 

- активність з боку педагогічного колективу щодо пропозицій реалізації 
проекту й власного позитивного прикладу та залучення до виховного процесу осіб, 
що мають відношення до цієї теми.  

Учасники та виконавці проекту: 
- здобувачі освіти; 
- педагогічний колектив; 
- адміністративний склад коледжу; 
- допоміжні структури (громадські та державні організації), які є дотичними до 

застосування новітніх інноваційних технологій.  
Очікувані результати:  
- подальша активна реалізація проекту в дії; 
- створення навчальної  бази для підготовки робітників з професії 

«Майстер з кібербезпеки»; 
- підготовка завдань та обов’язків кваліфікаційної характеристики та 

професійних профільних компетентностей «Майстер з кібербезпеки». 
Приємно, що зазначений проект підтримано урядовими освітніми органами та 

профільними об’єднаннями, науковими та освітніми установами, підприємствами ІТ-
індустрії. 

Розроблений проект кваліфікаційної характеристики/професійного стандарту 
обговорюється та вже отримав схвальні відгуки від  факультету міжнародних 
відносин Національного авіаційного університету та Інституту  комп’ютерних 
технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 

Висновки. Оскільки метою подальшого розвитку української освіти з 
професійної  підготовки майстрів з кібербезпеки є створення такої системи освіти, яка 
на основі передових надбань та усталених міжнародних традицій США в галузі 
підготовки майстрів з кібербезпеки, буде здатною здійснювати висококваліфіковану 
професійну діяльність.  

Таким чином, реалізація проекту з кібербезпеки, враховуючи досвід та 
підтримку США дала поштовх розробки та впровадження нової професії «Майстер з 
кібербезпеки». 

Нами розроблена концепція нової професії та проект кваліфікаційної 
характеристики, який відповідає інтересам громадян України та роботодавців 

Перспективи подальших досліджень. У підготовці фахівців з кібербезпеки 
зацікавлені підприємства та організації України. Ефективність їх підготовки потребує 
належної технологічної оснащеності вищого навчального закладу, залучення 
висококваліфікованих спеціалістів і, очевидно, реформувань системи освіти в Україні 
на всіх рівнях. Абсолютно очевидно, що задовольнити потребу в 
висококваліфікованих фахівцях в області забезпечення захисту інформації можна 
тільки на основі комплексного використання всіх можливостей середньої, та 
альтернативної професійної освіти.   

Таким чином, в світлі реалізації положень доктрини інформаційної безпеки і 
стратегії розвитку актуальним є необхідність дослідження професійної підготовки 
майстрів з кібербезпеки в США з чітко визначеними його метою, предметом та 
об’єктом для подальшої інтеграції  його результатів у розвиток української 
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професійної освіти з підготовки майстрів у галузі кібербезпеки. Завдяки своїй новизні 
дослідження має перспективу продовження на шляху удосконалення системи 
української освіти за американськими моделями.   
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В умовах сьогодення перед сучасним науковцем, викладачем, педагогом стоять 

нові виклики, зумовлені, насамперед, глобальною трансформацією освіти та 
освітніми реформами в Україні. Серед дев’яти ключових компонентів, з яких 
складається формула нової школи, є: по-перше, новий зміст освіти, заснований на 
формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві та, 
по-друге, сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і 
технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального 
закладу. А серед 10-ти ключових компетентностей, які мають набути діти під час 
вивчення різних предметів на всіх етапах освіти є інформаційно-цифрова 
компетентність, яка передбачає впевнене, а водночас критичне застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, 
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обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні… 
Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність 
тощо) [3].  

Щоб використання цифрових інструментів для організації професійної 
діяльності педагога стало звичним, йому варто практикувати застосування цифрових 
засобів на своїх заняттях. 

Метою статті є огляд особливостей організації освітнього процесу в 
навчальних закладах з урахуванням активного використання сучасних цифрових 
технологій. 

Інформатизація освіти спричинила активне використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), що позитивно позначилося на ефективності 
освітнього процесу на всіх рівнях і сприяє формуванню комплексу компетентностей. 
Поряд із цим, фахівці-педагоги дедалі частіше фіксують ряд труднощів з організацією 
освітнього процесу для учнівської молоді нового покоління. Кліпове мислення, 
невміння зосередитись і постійне відволікання – ось лише кілька найпоширеніших 
ознак сучасних школярів, які змушують освітян шукати відповіді на питання: як 
захопити увагу «цифрового» покоління в умовах навчального закладу? Сьогоднішнім 
школярам важко впоратися з одним завданням. Вони так звикли до постійних 
стимулів від смартфонів та інтернету, що не можуть зосередитися на звичайному 
шкільному уроці. Покоління Z (10-24 років) та Альфа (0-9 років) народилися у світі, в 
якому алгоритми постійно змушують їх натискати, скролити і свайпати з шаленою 
швидкістю. Перед сучасною системою освіти постало завдання пристосувати 
традиційну навчальну програму до учнів, вихованих технологіями. 

Ранній розвиток мозку – тема складна, але протягом останніх кількох років 
дослідники в усьому світі одностайно висловили занепокоєння впливом смартфонів і 
мультимедійних засобів на здатність до зосередження. З’являється дедалі більше 
підтверджень того, що технології, соціальні медіа і безпосередній доступ до інтернету 
та смартфонів погано впливають на здатність дітей зосереджувати увагу. Однак 
здатність зосереджуватися на уроці не самоціль, вона є кроком до більш складних 
форм навчання. Мислення дітей і розвиток їхнього мозку змінюються 
фундаментально [2].  

І вчителі це помітили. Хоча той факт, що смартфони впливають на розвиток 
мозку учнів, є широко визнаним, методики, як працювати з цим новим поколінням, 
бракує. 

Вплив технологій є найпомітнішим у таких традиційних шкільних завданнях, 
як читання. Насамперед – коли діти переходять з текстових цифрових медіа на 
додатки, що базуються переважно на зображеннях, як-от Instagram та Snapchat. Не 
оволодівши навичками зосередження, учні не зможуть в подальшому аналізувати 
інформацію. Перенесення тексту на гаджет також не допомагає, адже проблема 
полягає не в різниці між екраном і друкованою сторінкою. Здатність зосереджуватися 
є кроком до складніших форм навчання, насамперед запам’ятовування, що в свою 
чергу дозволяє глибше зрозуміти матеріал. Не вміючи зосереджуватися, діти не 
зможуть обробляти інформацію. Вони не зможуть зберігати її в пам'яті, а значить, не 
зможуть інтерпретувати, аналізувати, синтезувати, критикувати і формувати думку 
щодо інформації [2].  

Як варіант вирішення даної проблеми, можна подавати навчальний матеріал 
уроку фрагментарно, розпочинати із вправ на уважність або перенести навчання до 
місць, де тепер мешкають діти, створюючи уроки в YouTube та Instagram з метою їх 



 - 88 - 

подальшого використання у класі як ілюстрації до начального матеріалу підручника. 
Групи в різноманітних месенджерах доцільно використовувати для консультації щодо 
виконання домашніх завдань, наприклад. Коли завдання відповідають інтересам 
учнів, вони здатні помітно довше утримувати їхню увагу.  

До стандартної шкільної програми треба вносити речі, які є зрозумілими і 
важливими для сучасних учнів. Якщо ви зможете їм пояснити, як урок стосується 
їхнього життя тут і зараз, ви здобудете їхню увагу. Спеціалізовані навчальні 
платформи, як-от Flipgrid, які дозволяють школярам ділитися відео своїх презентацій, 
допомагають залучити учнів до навчання у звичному для них середовищі. 

Дослідження видавництва Pearson 2018 року виявило, що учні покоління Z 
замість паперових підручників надають перевагу навчальним відео. Як джерело знань 
відео посідає друге місце після вчителя [1].  

Робота з дітьми там, де вони активно проводять час і створюють щось своє, 
допомагає краще залучити їхню увагу. З цією метою доцільним є використання 
цифрових платформ, як-от Google Classroom. Це дозволяє учням та їхнім батькам 
контролювати оцінки та домашні завдання, а також вчасно побачити, де є проблеми в 
навчанні. 

Технології навіть допомагають компенсувати й ту шкоду, якої вони завдали 
читанню. Як приклад, використання платформи для читання Lexia, яка мотивує учнів 
до навчання за допомогою ігор. Платформа також застосовує індивідуальний підхід, 
надаючи успішним учням складніші завдання, тоді як ті, хто ще не засвоїв матеріал, 
можуть практикуватися довше. 

Хоча деякі педагоги почали активно використовувати новітні технології в 
класі, численні дослідження свідчать, що традиційне навчання є більш успішним. 
Дослідження, проведене Лондонською школою економіки в 2015 році, показало, що 
коли в школах Бірмінгема, Лондона, Лестера і Манчестера заборонили смартфони, 
результати іспитів GCSE (випускних шкільних іспитів) помітно покращилися [1].  

Нейробіолог Вільям Клемм, автор «Циклу навчальних навичок», зазначає, що 
конспект, зроблений ручкою на папері, допомагає студентам краще запам'ятати 
інформацію, ніж ноутбук. Клемм також вважає, що поділ лекції на короткі уривки 
може заважати зрозуміти основну суть матеріалу [1].  

Навіть ті вчителі, хто обстоює використання технологій в класі, не зменшують 
важливості традиційних форм навчання. Багато хто пропонує «змішаний підхід». 
Однак основною метою освіти залишається навчити учнів мислити. Педагоги загалом 
погоджуються, що авторитет вчителя залишається недоторканним. Роль вчителя у 
викладанні ніщо і ніколи не замінить. 

Особиста взаємодія з вчителем залишається найважливішим компонентом 
навчання, а технології відграють важливу роль у самостійному навчанні вдома. 

Хоча технології, можливо, й руйнують деякі аспекти традиційної освіти, однак 
вони мають безсумнівний мотиваційний потенціал. Наприклад, учні з їх допомогою 
можуть шукати відповідь самостійно ще до того, як вчитель встигне пояснити 
матеріал. Але ж це і є мета освіти – навчити учнів ставити нові питання і шукати нові 
відповіді. 

Оскільки тепер майже кожен має доступ до будь-якої інформації, успіх більше 
не пов’язаний просто зі знаннями. 

Натомість, величезного значення набуває здатність критично і творчо мислити, 
але, як не парадоксально, розвитку саме цих вмінь і заважають технології. Народжені 
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у цифрову добу будуть активно опановувати нові цифрові інструменти. І вчителям 
нічого не залишається, як прийняти цей факт. 

Їм доведеться винаходити нові методи навчання, які не лише 
застосовуватимуть технології, але й зможуть дати освіту дітям, яких постійно 
відволікає навколишній цифровий світ. 
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Актуальність дослідження. На етапі реформування освітньої галузі важливо 

здійснити оновлення змісту, форм та методів організації освітнього процесу 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, створюючи умови для їх 
неперервного професійного розвитку в умовах андрагогічного циклу на засадах 
випереджальності, адаптивності та гнучкості, відкритості та доступності освітнього 
процесу. Цьому сприятиме організація процесу підвищення кваліфікації слухачів з 
використанням відкритого навчального середовища закладу освіти.  

Метою статті є опис практики організації відкритого навчального середовища 
закладу післядипломної педагогічної освіти для забезпечення процесу підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників з використанням додатку Google Classroom на 
прикладі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Питання використання відкритого навчального 
середовища закладу післядипломної освіти досліджують науковці В.Биков, 
Н.Гущина, К.Колос, С.Литвинова, Л.Ляхоцька, В.Олійник, О.Співаковський О.Спірін 
та ін. Зокрема, В. Олійник серед головних завдань, що стоять перед післядипломною 
педагогічною освітою в умовах трансформації суспільства, виокремлює побудову 
процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників з гнучкою адаптацією до 
змін як соціальних, так і науково-технічних, формування відкритого інформаційного 
простору, перехід від традиційної (очної) форми навчання слухачів до очно-
дистанційної [3, с.6]. В.Биков, говорячи про відкрите навчальне середовище, зазначає: 
«Доступна для учасників навчально-виховного процесу якісна і кількісна 
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різноманітність компонент навчального середовища визначають його потенційний 
дидактичний простір» [1, с.3].  

У зв’язку з цим усе більшої популярності набувають системи управління 
навчанням (Learning Management System або LMS) . На нашу думку, оптимально 
відповідає потребам закладів освіти для створення віртуальних класних кімнат 
достатньо новий сервіс — додаток Google Classroom.   

У Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти для 
організації відкритого навчального середовища на курсах підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників під час вивчення теми «Цифрова культура педагога» 
використовуємо Google Classroom, створюючи віртуальні кімнати слухачів курсів, так 
само вчителі мають можливість випробовувати дану технологію як у ролі учнів, так і  
створюючи власний віртуальний клас, додаючи інших слухачів у ролі учнів.  Для 
навчання педагогів на дистанційних пролонгованих тренінгах поєднуємо платформу 
Google Classroom з платформою для проведення вебінарів Adobe Connect Pro (Рис.1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Це допомагає покращити якість освітнього процесу, економить час та кошти 

викладача та слухачів, адже учасники можуть переглядати відеозаписи вебінарів, 
розміщені у класі, у будь-який зручний час, вибудовуючи власну траєкторію 
навчання. Платформа для проведення вебінарів добре також зарекомендувала себе під 
час проведення ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, тренінгів з 
підготовки учнів з вивчення мов програмування, розбору олімпіадних задач, 
проведення вебінарів для вчителів та методистів, всеукраїнських заходів та ін. 

Розглянемо можливості, які пропонуються у додатку Google Classroom для 
організації класної роботи: 

- створення віртуальної класної кімнати для кожного класу з кодом, за 
яким учні можуть приєднатись до класу; 

- необмежена кількість учнів та класів (Рис.2); 
- можливість залучення до викладання курсу кількох викладачів; 

 
 
 
 
 

Рис.1. Один з вебінарів прологнованого дистанційного тренінгу для вчителів 
інформатики з вивчення мов програмування 
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- інтеграція з Google диском. У викладача та учнів на Google диску 
автоматично  створюється папка з матеріалами курсу;  

- зручне управління навчальним контентом – додавання, редагування 
навчальних матеріалів з можливістю об’єднання їх за темами (Рис.3), встановлення 
строків виконання роботи, можливість архівації курсів наприкінці семестру або року; 

- створення  звітів з оцінками, можливість створення як загального звіту 
по виконаних роботах, так і перегляд усіх результатів кожного слухача; 

- вбудований календар класу; 
- можливість слухачеві здавати домашню роботу до класу як у вигляді 

Рис.3. Матеріали одного з курсів у віртуальній класній кімнаті Google Classroom 

Рис.2. Інформація про виконання завдань слухачами дистанційного тренінгу «ІК-
компетентність методиста. Базовий рівень» 
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файлів, так і матеріалів гул-диску; вчитель також може оцінити учнів за допомогою 
вбудованої системи тестування; 

- наявність мобільного додатку, який дозволяє викладачеві перевіряти 
роботи та розміщувати матеріали курсу (Рис.3), а учням переглядати завдання та 
оцінки  та працювати в офлайн-режимі; 

- зв’язок викладача та учнів. Про розміщення нових завдань, оголошень, 
інших  матеріалів курсу інформація надсилається на пошту Google; у середовищі 
також є можливості коментування завдань вчителями та учнями; 

- наявність україномовного інтерфейсу та ін. 
Отже, вважаємо, що використання платформи Google Classroom для організації 

дистанційного навчання у процесі підвищення кваліфікації працівників методичних 
служб сприятиме їхньому безперервному фаховому зростанню, самореалізації, 
надасть можливість вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання, дозволить 
забезпечити задоволення потреб слухачів кусів у здобутті ними тих знань, які є 
важливими саме для них, що сприятиме  розвитку інформаційно-комунікаційної 
компетентності не лише методичних працівників, але й усіх учасників освітнього 
процесу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Мобільний додаток Google Classroom 
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Актуальність. XXI століття – епоха домінування єдиного світового 
інформаційного простору.  

Єдине інформаційно-освітнє середовище – це зміна мислення, способів 
діяльності, управління, використання можливостей для міжособистісної та 
колективної взаємодії, компетентність і вільна орієнтація у сфері 
інформаційних технологій, гнучкість і адаптивність мислення [2].  

Запорукою підвищення якості освіти та забезпечення конкурентоспроможності 
випускників вищих освітніх закладів на ринку праці є створення інформаційно-
освітнього середовища розвитку в тому числі і всередині освітнього закладу. 

Створення єдиного інформаційно-освітнього середовища, з однієї сторони, є 
головним напрямом модернізації і підвищення якості професійної освіти, а з іншої – 
серцевиною сучасного інноваційного управління освітою.  

Мета статті – розкрити специфіку функціонування комп’ютерної програми 
«lСloud» як цілісного інформаційно освітнього простору комунального закладу 
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«Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради, що створює 
умови для покращення взаємодії, прискорення обміну інформації та спонукає 
студентів і викладачів до безперервного професійного самовдосконалення. 

Впровадження комп’ютерної програми «lСloud» (ɛl klaʊd) з використанням 
методології PDCA дозволяє ефективно керувати якістю освіти на системній основі. 
Цикл Шухарта-Демінга (Цикл PDCA, часто використовується назва Цикл Демінга) –
 модель безперервного поліпшення процесів, цикл PDCA – плануй (Google календар 
коледжу) (Plan), роби (тестування, анкетування, звітування) (Do), перевіряй (швидке 
визначення прогалин) (Check), впливай (корекція своїх дії відповідно до виявлених 
прогалин) (Act) [3] зображений на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Функціонування циклу Шухарта-Демінга у КЗ «Новоград-Волинський 

медичний коледж» Житомирської обласної ради 
 
Так, комп’ютерна програма «lСloud» являє собою сучасний інтернет-сервіс, що 

дозволяє упорядкувати документообіг освітнього закладу будь-якого освітньо-
кваліфікаційного рівня, застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, 
здійснювати контроль та перевірку знань, залучати учасників освітнього процесу до 
опрацювання навчального матеріалу через використання хмарних технологій у 
зручний для них час.  

 «lСloud» доцільно використовувати для розв’язання конкретно визначених 
завдань освітнього процесу, що передбачають роботу онлайн, а саме: 
− управління розкладом занять, графіком позааудиторних заходів; 
− створення електронного ресурсу навчально-методичних матеріалів з усіх 
навчальних дисциплін закладу освіти;  
− створення єдиного комплексу навчально-методичного забезпечення; 
− розвиток інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу; 
− створення типових портфоліо педагогічного та наукового складу; 
− створення єдиної бази тестових завдань різних рівнів складності та проведення 
тестування; 
− ведення індивідуального плану роботи викладача; 
− контроль за відвідуванням занять; 
− створення журналу успішності та ін. 

Компоненти «lСloud» використовуються відповідно до поставлених завдань, 
враховуючи особливості закладів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.  

 
1. Компонент управління розкладом занять в «lСloud», що відображений 

на рисунку 2, розставляє заняття, проводить контроль проведених занять, при цьому 
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розклад автоматично публікується в Google календарі. Учасники освітнього процесу 
мають можливість переглядати особистий розклад занять та виховних заходів 
протягом дня на тиждень, місяць, використовуючи телефон, планшет, ноутбук або 
персональний комп’ютер. 

 
Рис. 2. Інтерфейс розкладу занять в «lСloud» у КЗ «Новоград-Волинський медичний 
коледж» Житомирської обласної ради 

2. Функціонування єдиного комплексу навчально-методичного 
забезпечення, що відображено на рисунку 3, передбачає створення  
− робочої навчальної програми з формуванням тематичного плану занять, 
структури проведення окремого заняття. Створення електронного ресурсу навчально-
методичних матеріалів з усіх навчальних дисциплін закладу освіти;  
− єдиного  комплексу навчально-методичного забезпечення. 

 У цьому компоненті є можливість завантажити матеріали для додаткового 
опрацювання (відео-, аудіо-, фото- матеріали, інструкції, рекомендації, уривки творів, 
матеріали лекцій тощо), що є доступними учасникам освітнього процесу. 

Доступ до формування навчально-методичного комплексу надається відповідно 
до педагогічного навантаження та передбачає співпрацю декількох  педагогів 
однакових дисциплін. 

 
Рис. 3. Інтерфейс функціонування єдиного комплексу навчально-методичного 
забезпечення в «lСloud» у КЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» 
Житомирської обласної ради 
 

3. Портфоліо педагогічного працівника, що продемонстровано на рисунку 
4, формується автоматично для кожного педагога, внесеного до бази даних. У 
портфоліо відображена інформація про результати останньої атестації, проведені 
заходи та наукові публікації, відсоток заповнення єдиного навчально-методичного 
комплексу та ін. 
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Рис. 4. Інтерфейс портфоліо педагогічного працівника  та системи тестового 
контролю в «lСloud» у КЗ «Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської 
обласної ради 
 

4. Тестові завдання є складовою робочої навчальної програми та входять у 
комплекс єдиного навчально-методичного забезпечення. Створення тестових завдань 
передбачає взаємодію декількох педагогів, що викладають однакові дисципліни: 
одночасне створення та використання спільно та окремо розроблених тестових 
завдань. Педагоги визначають надання доступу до проходження тестування з 
визначенням режиму тестування (час на проходження та кількість питань), групи, 
окремих осіб, часу початку і завершення визначеної кількості спроб. Інтерфейс 
системи тестового контролю зображено на рисунку 4, 5. 

 
 

Рис. 5. Інтерфейс системи тестового контролю в «lСloud» у КЗ «Новоград-
Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради 
 

5. Індивідуальний план роботи на навчальний рік заповнюється 
педагогічним працівником з розподілом на види діяльності на підставі Норм часу для 
планування та обліку науково-педагогічної діяльності, що включають навчальну, 
наукову, методичну, організаційну та виховну роботу. Сформований зведений план 
роботи педагогічних працівників з можливістю сегментації за видами робіт 
доступний миттєво. 
На основі індивідуального плану педагогічний працівник формує звіт про виконану 
роботу.  Зведений звіт роботи доступний відразу. 

6. Журнал та рейтинг успішності, що відображені на рисунку 6, дає 
можливість виставляти поточні оцінки та пропуски занять. Педагог миттєво отримує 
доступ до плану заняття, до тестового завдання, визначеного у програмі. 
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Рис. 6. Інтерфейс рейтингу успішності в «lСloud» у КЗ «Новоград-Волинський 
медичний коледж» Житомирської обласної ради 
 

Отже, значні переваги у підвищення якості надання освітньої послуги саме 
цієї комп’ютерної  програми полягають у: 
− створенні єдиного інформаційного середовища закладу освіти; підвищення рівня 
методичного забезпечення для дистанційного навчання, на заняттях та під час 
самостійної роботи; 
− наявності у кожного учасника освітнього процесу особистого електронного 
кабінету;  
− вирівнюванні можливостей отримання освітньої послуги з урахуванням 
індивідуальних темпів засвоєння інформації; 
−  залучення всіх учасників освітнього процесу до опрацювання основного та 
додаткового навчального матеріалу у зручний для них час; 
− прискоренні комунікації між усіма учасниками та структурними підрозділами 
освітнього процесу; 
− здійсненні онлайн контролю знань (проведення тестування та виконання 
різноманітних за формою та призначенням завдань у зручний для студентів час); 
− випереджуючому для студентів та підтримуючому навчанні для практикуючих 
медсестер; 
− різні права доступу до інформації кожного учасника освітнього процесу: 
адміністрація та викладачі – відповідно до виконання функціональних  обов’язків; 
студенти – необхідні навчально-методичні матеріали та доступ до індивідуальних 
даних (успішність, пропуски, рейтинг). Інтерфейси блоків у системах «викладач – 
студент» продемонстровано на рисунках 7 та 8. 
− оперативність донесення адміністративних рішень; 
− упорядкування документообігу освітнього закладу.  
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Рис. 7, 8. Інтерфейс блоків у системах «викладач – студент» в «lСloud» у КЗ 

«Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради 
 

Вищевикладені особливості застосування комп’ютерної програми «lСloud» 
доводять її ефективність, але разом з тим дозволяють її удосконалювати, 
поглиблювати, видозмінювати відповідно до перспектив розвитку освітніх потреб. На 
нашу думку, перспективними можуть бути такими напрями: 
− створення повної єдиної внутрішньої управлінської системи з можливим 
формуванням різнопланових звітів, контрольних зрізів та аналітичних таблиць; 
− координація роботи та обмін інформацією між усіма структурними підрозділами 
коледжу; 
− симуляційне навчання на ґаджетах із результатами контролю; 
− відпрацювання теоретичного матеріалу дистанційно; 
− створення портфоліо студентів на якісно новому рівні, що сприятиме підвищенню 
рівня особистого контролю за траєкторією власного розвитку; 
− удосконалення безперервної системи контролю за якістю освітньої послуги. 

Технологія реалізації використання програми «lСloud» має ґрунтуватися на 
розуміння сутності інновації як системи, процесу, діяльності та результату – змін у 
педагогічній системі та її виходу на якісно новий рівень функціонування й досягнень 
[1]. 

Таким чином, створення інформаційно-освітнього середовища відповідає 
актуальним загальносвітовим тенденціям модернізації вищого освітнього закладу.  

Упровадження «lСloud» у систему підготовки молодшого спеціаліста у КЗ 
«Новоград-Волинський медичний коледж» Житомирської обласної ради є 
визначальною інформаційною і комунікаційною основою розвитку, що дозволяє 
підвищити якість підготовки фахівців, вдосконалити та оновити організаційну 
структуру, покращити ефективність всіх форм освітнього процесу, піднімаючи її до 
рівня міжнародних стандартів. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У РОБОТІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРУ: ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА 
Актуальність дослідження. Реформування освіти в Україні та прагнення 

постійної оптимізації освітнього процесу зумовило появу нових і удосконалення вже 
використовуваних педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової 
спрямованості. Подальший їх розвиток пов'язаний з орієнтацією на 
реалізаціюсучаснихконцепцій освіти. Так, відповідно до Закону України «Про освіту» 
створено інклюзивно-ресурсні центри. 

Мета статті – розкрити особливості створення та специфіку функціонування 
інклюзивно-ресурсного центру. 

Виклад основного матеріалу. Інклюзивно-ресурсний центрє установою, що 
утворилася з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 
віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому 
числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, 
які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення 
комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-
педагогічних і корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного 
кваліфікованого супроводу. 

Відповідно до Положення «Про інклюзивно-ресурсний центр», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017  р. № 545, та Постанови «Про 
внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах від 09.08.2017 р. № 588, метою діяльності інклюзивно-
ресурсного центру є проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 
дитини, надання психолого-педагогічних і корекційно-розвитковихпослуг; 
забезпечення системного кваліфікованого супроводження; науково-методичне 
забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, 
організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації професійного рівня 
педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладів 
освіти,  розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період. 

Таким чином, функціями інклюзивно-ресурсного центру є: підтримка батьків 
дітей з особливими освітніми потребами у визначенні та отриманні доступу до 
існуючих послуг для забезпечення соціальних, емоційних та освітніх потреб своїх 
дітей; забезпечення інформаційними ресурсами щодо додаткової підтримки дітей з 
особливими освітніми потребами батьків, педагогів та інших зацікавлених осіб; 
надання рекомендацій про визначення належних навчальних матеріалів, ресурсів та 
обладнання для сприяння процесам навчання й викладання; забезпечення підтримки 
батькам та іншим зацікавленим особам у відстоюванні прав дітей з особливими 
освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти. 

Отже, діяльність інклюзивно-ресурсного центру здійснюється за такими 
основними напрямами: 

- науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої 
освіти з питань організації інклюзивного навчання; 

- організація проведення комплексної оцінки; 
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- інформаційно-методичний супровід педагогічних  працівників закладів освіти 
з проблем сучасного розвитку  освіти, організації освітнього процесу, досягнень 
психолого-педагогічних наук з питань організації інклюзивного навчання. 

Зазначимо,  що організація діяльності інклюзивно-ресурсного центру 
ґрунтується на таких принципах:повага та сприйняття індивідуальних особливостей 
дітей,дотримання найкращих інтересів дитини,недопущення дискримінації та 
порушення прав дитини,конфіденційність,доступність освітніх послуг з раннього 
віку,міжвідомча співпраця. 

Батьки  або законні представники після звернення до інклюзивно-ресурсного  
центруз метою  проведення комплексної  оцінки  розвитку  дитини,  отримують 
висновок з  рекомендаціями щодо подальшого планування корекційно-розвиткової 
діяльності дитини з особливими освітніми потребами. Відповідний психолого-
педагогічний супровід, психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові послуги 
дитина може отримувати у закладі освіти,  який вона відвідує,  або,  безпосередньо,  в 
інклюзивно-ресурсному центрі. 

Аналіз  спеціальної літератури  доводить,  що корекційно-розвиткові послуги – це 
комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами 
у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку 
особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. 

Розробки теоретичних підходів до вирішення питань розвитку дітей з 
особливими освітніми потребами і практичний досвід показують, що завдяки 
своєчасній комплексній корекційно-розвитковій роботі, у всіх дітей спостерігаються 
позитивні зміни у пізнавальній та емоційно-вольовій сферах. Тільки за умови 
раннього включення у процес систематичної корекційно-розвиткової роботи дитина 
може досягти оптимального для неї розвитку, подолати труднощі оволодіння 
знаннями, вміннями і навичками, що сприяє успішній реабілітації і соціальній 
адаптації. Така робота повинна носити індивідуально-диференційований характер, 
охоплювати всі лінії психофізичного розвитку дитини, враховувати ступінь тяжкості 
порушення, стан здоров'я, індивідуально-типологічні особливості нервової системи. 

Зазначимо, що великого значення набуває предметно-практична діяльність 
дитини з особливими освітніми потребами. Розвивальна роль предметно-практичної 
діяльності полягає у тому, що вона є конкретною формою практики дитини. У ній 
вправляються, а отже й розвиваються фізичні і психічні сили, здібності, риси 
характеру, потрібні для даної діяльності. Вірно організована пізнавальна предметно-
практична діяльність сприяє розвиткові активного мислення: аналізу, узагальнення, 
порівняння нового зі старим, конкретизації відомих правил та операцій, розвиткові 
пам'яті, збагачує і вправляє уяву дитини. Під час виконання предметно-практичних 
дій формуються дисциплінованість і самостійність, творча активність і вміння 
виконувати вимоги педагога, тобто вольові якості дитини.Завдяки державній 
підтримці, інклюзивно-ресурсні центри оснащені сучасними методика для 
комплексної оцінки розвитку дітей; різноманітнимидидактичнимиматеріалами,  
іграми, новітніми методиками та технологіями, що, в свою чергу, сприяє можливій 
пізнавальній предметно-практичній діяльності  дитини. 

Успішність психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг 
забезпечується дотриманням ряду педагогічних умов:врахування психофізичних 
особливостей, пізнавальних можливостей та попереднього досвіду кожної 
дитини;застосування в процесі корекційно-розвиткових занять індивідуального та 
диференційованого підходів (навчання і викладання);введення в корекційно-



 - 101 - 

розвитковий процес на всіх його основних етапах предметно-практичної діяльності 
або її елементів;використання демонстраційного матеріалу (наочного, натурального) 
в процесі конкретизації уявлень дітей;вербальність всіх видів діяльності учнів та 
інтенсифікація їх мовленнєвого розвитку; організація корекційно-розвиткового 
процесу на рівні міжпредметних зв'язків. 

Таким чином, вчасно пройшовши комплекну оцінку розвитку, дитина  з 
особливими освітніми потребами матиме можливість на правильно сплановану 
освітню, корекційно-розвиткову діяльність, що, в свою чергу, сприятиме її розвитку. 
Важливим є системна, цілеспрямована співпраця фахівців інклюзивно-ресурсного 
центру,  педагогічних працівників та батьків,  які виховують дитину  з особливими 
освітніми потребами. 

Висновки.Отже, створення інклюзивно-ресурсних центрів сприяє проведенню 
комплексної оцінки розвитку дитини і виявленню її особливостей і потреб; 
можливості індивідуального підходу до кожної дитини  з  особливими освітніми 
потребами,  її  постійного супроводу; надання психолого-педагогічний і корекційно-
розвитковихпослуг таким дітям; надання методичної допомоги педагогічним 
працівникам закладів освіти, батькам або законним представникам дітей з 
особливими освітніми потребами щодо особливостей таких дітей  та з питань 
організації інклюзивного навчання. 
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ТОВ “НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН” 
ГОТОВІ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРИ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
Найважливіша зміна в освіті – це орієнтація на індивідуальні потреби дитини, а 

не пристосування кожного школяра до єдиної навчальної системи. З 2016 року в 
Україні провадиться довгоочікуваний проект “Нова українська школа” – ключова 
реформа Міністерства освіти і науки України. Головна мета – створити школу, у якій 
буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння 
застосовувати їх у житті. Сучасні діти зовсім по-іншому сприймають інформацію, 
учні не повинні тільки “слухати і повторювати”, натомість на перший план виходить 
отримання соціальних навичок: вміння працювати в команді, висловлювати свої 
емоції і думки, знаходити рішення для складних завдань. 

Сучасні учні, а відтак і їх батьки наполягають на індивідуальному підході у 
всьому. Потужний потік нової інформації, застосування комп'ютерних технологій, 
розповсюдження електронних іграшок розширюють сприйняття навколишнього світу. 
Істотно змінюється і характер попиту на комп’ютерну техніку. Якщо раніше 
персональний комп’ютер розглядався лише як засіб отримання додаткової інформації 
та підготовки домашніх завдань, то сучасне покоління вимагає щоб комп’ютер став 
повноцінним партнером дитини, здатним тонко реагувати на її дії і запити, оцінювати 
здібності і знання, зрозуміти, спонукати шукати нові, нетрадиційні форми і методи 
навчання. 

Компанія “НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН” впродовж усього часу існування 
вбачає соціальну відповідальність бізнесу у тому, щоб активно сприяти поширенню 
сучасних технологій та робити їх доступними для українців.  

Ми займаємо чітку позицію – бізнес має сприяти розвитку освітньої галузі, тож 
вдосконалення якості освіти стало закономірним напрямом розвитку компанії. Нині 
інформатизапція навчального процесу розглядається як один з найбільш 
перспективних напрямів підвищення якості освіти. Сучасний випускник школи 
повинен мати компетенцію використання інформаційних технологій, тобто 
технологій, що проектуються сучасною індустрією як в освіті, так і в повсякденному 
житті. Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних 
джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові 
можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних 
навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.  

Важливим напрямом соціальної діяльності є сприяння розвитку і 
вдосконаленню якості освіти, починаючи від початкової і закінчуючи провідними 
ВНЗ України. Яскравим прикладом проекту, що успішно впроваджується в Україні, є 
педагогічний експеримент “Розумна дитина” ініційований в 2014 році 
мультимедійним видавництвом “Розумники” та партнерами – “НАВІГАТОР 
КОРПОРЕЙШН”, Intel, Microsoft, що реалізується в початкових школах по всій 
Україні. Цей проект дозволяє створити в шкільних класах унікальне IT-середовище і 
залучити в освітній процес сучасні технологічні рішення. 

Компанія “НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН” пропонує широкий спектр 
інноваційних та доступних технологічних рішень для виконання актуальних завдань 
сучасного освітнього процесу в установах будь-якого масштабу та профілю. Окрім 
розробки, продажу та постачання бюджетних та спеціалізованих комп’ютерів для 
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освітян, ми постачаємо комплексні рішення. Найкраще підібрані досвідом пропозиції 
для освітян, від першачків до професорів, базуються на комп’ютерній техніці під 
власною ТМ Impression Electronics: десктопи, моноблоки, ноутбуки, сервери, 
інтерактивні панелі. 

Для побудови сучасного шкільного інформаційно-комунікаційного середовища 
розроблено рішення, яке забезпечує функціонування всіх необхідних сервісів на 
серверному обладнанні. Економічність та зручність даного комплексного підходу 
полягає в тому, що на одному високопродуктивному фізичному сервері можуть 
працювати від одного до декількох сервісів одночасно. Так забезпечується виконання 
будь-яких функціональних завдань сучасного навчального закладу починаючи від 
систем безпеки та дистрибуції електронного навчального контенту, закінчуючи 
адміністративними та бібліотечними системами. Рішення просто і легко інтегрується 
до існуючої системи. 

Важливим фактором у виборі сучасної комп’ютерної техніки стає її 
безпечність. Віковий діапазон осіб, які користуються комп’ютерними засобами 
щороку розширюється. Тому сучасне суспільство вимагає безпечних ґаджетів 
незалежно від того, в якій сфері життя вони використовуються. Наказом Міністерства 
освіти і науки України від 02.11.2017 № 1440 затверджено Типовий перелік 
комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти 
(далі – Перелік). Відповідно до Переліку корпус планшетного ПК має бути 
пиловологостійким та мати відповідність класу захисту не менше ніж IP41. Компанія 
“НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН” одна із перших почала поставляти на освітній ринок 
планшети учнів необхідного зразка, навіть пішла далі. Персональні планшети учнів 
Impression 110ES та Impression 110ES v2 мають коефіцієнт захисту IP52, більше того 
планшети є ударостійкими та з підвищеним захистом екрану від подряпин. Всі ці 
характеристики дають змогу використовувати подібні продукти наймолодшим учням 
та дошкільнятам. 

Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” всі закупівлі повинні 
здійснюватися через електронну систему закупівель. Замовник може використовувати 
систему Prozorro для проведення допорогових закупівель вартістю від 3 тис. грн. 

З появою системи Prozorro в тендерній сфері запанував принцип «всі бачать 
все». Відтоді будь-хто може перевірити роботу організацій-учасників, що створює 
сприятливе середовище для бізнесів, цінностями яких є відкритість, чесна 
конкуренція, рівний доступ до інформації. Відкритість, яку забезпечує система 
державних закупівель. Платформа Prozorro щодня доводить свою ефективність. Такий 
підхід дозволяє замовникам отримати якісніші послуги від перевірених 
постачальників, чия спроможність не лише перемогти, а й забезпечити всі умови 
подальшої угоди підтверджена відповідними документами та репутацією на ринку. 
Для постачальників, в свою чергу, додаткові вимоги до якості стають стимулом 
формувати більш реалістичні пропозиції і проводити перспективну політику. Це 
унікальна можливість для бізнесу і державного сектору створити вільне від корупції 
бізнес-середовище. 

Проте технологічні досягнення нічого не варті, якщо вчителі не вміють ними 
ефективно користуватися. Тож “НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН” провадить широку 
просвітницьку діяльність серед освітян. Ми організовуємо велику кількість зустрічей, 
консультацій, презентацій спрямованих на ознайомлення працівників навчальної 
сфери з новинками технологічного світу на прикладі продуктів. 



 - 104 - 

У 2018 році нашою компанією розпочато створення окремих тренінг-центрів 
спрямованих на розвиток комп’ютерної грамотності учителів та керівників 
навчальних закладів, поглиблення усвідомлення переваг використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі. Нам необхідно дати учням те, що їм потрібно для 
успіху у майбутньому. Нам необхідно дати те саме і вчителям для того, щоб вони 
могли стати лідерами у реформуванні освіти. Технології надають можливість 
поділитися своїми успіхами зі світом, іншим дізнатися про їх досягнення. Але 
технології – лише засіб, інструмент. Саме вчителі взмозі змінити освіту на краще 
(Крейг Барретт, Голова ради директорів корпорації Intel). 

Метою діяльності ІТ-компаній у освітній галузі України є створення 
можливості організації єдиного освітнього простору, який буде об’єднувати усіх 
учасників навчального процесу, починаючи від батьків, які віддають свою дитину в 
дитячий садок і закінчуючи директорами вищих навчальних закладів. Розробка 
модульних рішень та інноваційних продуктів для модернізації інститутів освіти як 
інструментів соціального розвитку і забезпечення інноваційного характеру освіти. 

Розвиток у освітній сфері спрямовано в трьох основних напрямах: 
інтерактивне навчання – інтерактивні мобільні та стаціонарні комп’ютерні класи, 
природничо-наукові лабораторні комп’ютерні класи, віртуальні лабораторії, класи 
дошкільної та початкової освіти, модуль додаткової освіти; 
високопродуктивні рішення для спільної роботи – електронні бібліотеки, 
інформаційні панелі, портали закладів освіти, створення та підтримка єдиного 
інформаційного середовища закладу; 
безпека і захист персональних даних на найвищому рівні – система контролю доступу 
та відеонагляду, підконтрольний і захищений доступ в мережу Інтернет, серверне 
ядро шкільних інформаційних систем і надійне сховище електронних освітніх 
ресурсів. 

Ми прагнемо до комплексного підвищення ефективності процесу 
інформатизації закладів освіти, за рахунок переходу на нові високотехнологічні 
методи роботи. Розвиток і вдосконалення готових компонентів та впровадження 
новітніх технологій. 
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Електронний ресурс: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 

6. Міністерство освіти і науки України. Нова Українська Школа. 
Концептуальні засади реформування середньої школи. Електронний ресурс: 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf 

7. Навігатор Корпорейшн. Рішення Education. Електронний ресурс: 
https://navigator.ua/solutions/education/ 

8. Видавництво “Розумники”. Сім кроків до участі навчального закладу в 
експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою “Технологія навчання учнів 
початкової школи ”Розумники” (Smart Kids)”. Електронний ресурс: 
http://rozumniki.net/smart-kids/ 

9. Тетяна Нанаєва. Освітня програма Intel “Навчання для майбутнього”. 
Електронний ресурс: www.ippo.org.ua/files/новини/intel/intel.ppt . 

 
 
 

Шевченко Тетяна Олександрівна, 
старший викладач кафедри 

освітніх та інформаційних технологій  
Комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти 
ЦИФРОВА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ЯК СКЛАДОВА  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
У статті розглянуті теоретичні підходи щодо формування цифрової культури 

педагога в умовах безперервного розвитку йнформаційно – цифрових технологій в 
освітньому процесі. 

Важливим завданням освіти у ХХІ столітті є формування нових професійних 
компетентностей педагогів, пов'язаних зі стрімким розвитком цифрового суспільства. 
володіння сучасними технологіями ІКТ забезпечує високий рівень інформаційної 
культури, дає можливість застосовувати їх для навчання та роботи, у щоденному 
житті. У проекті «Цифрова адженда – 2020» зазначено: «Швидкі та глибинні наслідки 
від переходу на «цифру» будуть можливими лише тоді, коли «цифрова» 
трансформація стане основою життєдіяльності українського суспільства, бізнесу та 
державних установ, стане звичним та повсякденним явищем, стане нашим ДНК, 
нашою ключовою аджендою на шляху до процвітання, стане основою добробуту 
України»[1]. 

Цифрова культура - це в першу чергу розуміння сучасних інформаційних 
технологій, їх функціоналу, а також можливість грамотно використовувати їх в роботі 
або побуті. Це відноситься до таких інструментів, як робота з базами даних, машинне 
навчання, комп'ютерне моделювання, статистичний аналіз, робота з графічними 
редакторами та багато іншого. 

Педагог, який володіє навичками в області цифрової культури, знає, як 
використовувати інструменти, пропоновані сучасними інформаційними технологіями. 
Більш того, цифрова культура має на увазі, що педагог дотримується так звану 
цифрову етику. Це означає, що він знає, як будувати спілкування з іншими 
користувачами, як подавати інформацію про себе, які дані є публічними, а які - ні, як 
забезпечити інформаційну безпеку, яке законодавство існує в його країні в області 
роботи з даними. Іншими словами, усвідомлює, як правильно позиціонувати себе в 



 - 106 - 

інформаційному просторі і які кордони не можна переступати, коли знаходишся в 
ньому. 

Практично постійно в своїй педагогічної діяльності ми стикаємося з 
необхідністю зберігати, шукати і аналізувати великі обсяги інформації. Щоб уміти це 
робити, тобто грамотно поводитися з навколишнього нас інформаційного оточення і 
при цьому отримувати осмислені результати, і потрібна цифрова культура. Тобто 
педагог, володіючи певними знаннями, розуміє, які алгоритми підходять для обробки 
і аналізу даних, які завдання можна ставити в області даних, які технології підходять 
для вирішення цих завдань і яким результам можна довіряти. При цьому цифрова 
культура сьогодні потрібна абсолютно всім фахівцям як в технічних, так і в 
гуманітарних професійних розгалуженнях освітнього простору [6,с.102]. 

Виокремити компоненти цифрової культури не так просто, адже поняття 
“культура” дуже суб’єктивне та досить широке. Можна знайти багато різних 
тлумачень. Цифрова культура – це система правил поведінки людини, яких вона 
дотримується під час використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Поняття «цифрової культури» було представлено до обігу в 2000-х роках (2004 
р., Т. О’Рейлі) у зв’язку з виникненням технологій Web 2.0 – другого покоління 
мережевих сервісів Інтернету з якісно інноваційним підходом до використання Web-
ресурсів.  

Переважна більшість досліджень акцентує культурологічний та 
соціокультурний аспекти цифрової культури. Так Д. Галкін [5,с.12] розглядає 
цифрову культуру на декількох рівнях: 

- матеріальному (технічні системи сучасних цифрових пристроїв: 
комп’ютери, смартфони, цифрові фотокамери з відповідним ПЗ); 

- функціональному (соціальному): забезпечення діяльності інститутів, які 
визначають спосіб повсякденного життя, форми взаємодії, ритуали і традиції різних 
груп населення (від ведення електронної документації до творів технологічного 
мистецтва); 

- символічному, оскільки символічна природа цифрової культури, яка 
формується в логіці цифрового кодування і розвитку мов програмування, не викликає 
сумнівів; 

- ментальному, який стосується вкоріненості культури в психічне життя 
людей (цей рівень цифрової культури торкається дискусійних питань прийняття чи 
відкидання технологічного імперативу, нових звичок роботи з інформаційними 
даними тощо); 

- духовно-ціннісному, що вміщує цінності цифрової культури в 
національному, міжнаціональному, релігійному, соціально-політичному, 
метафізичному контекстах [5,с.13].  

Інші аспекти цифрової культури акцентує К. Літвінова (К. Litvinova) у 
власному DigitleBlog, розуміючи її як систему правил поведінки людини, яких вона 
дотримується під час використання інформаційно-комунікаційних технологій [7]. До 
компонентів цифрової культури відносяться: 

- раціональне споживання інформації; 
- критичне мислення, що стосується кількості та якості сприйнятої 

інформації і вміщує пошук (вибір достовірних та надійних інформаційних джерел), 
інтерпретацію (надання переваги фактам, ніж думкам), дослідження (глибокий аналіз 
інформації для формування висновків) й оцінку (погляд на інформаційне 
повідомлення з різних аспектів); 
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- цифрову грамотність, тобто вміння користуватись сучасними ІТ та 
програмним забезпеченням, особливо у професійній діяльності; 

- ІТ-волонтерство – використання ІКТ не лише для власних потреб, але й 
для вдосконалення оточуючого світу; 

- «зелене» використання інформаційних технологій («Greening IT»), участь 
у вирішенні екологічних проблем, спричинених інформаційним прогресом [7]. 

Поняття «цифрова культура педагога» у науковій і методичній літературі 
використовується переважно як синонім цифрової грамотності, приміром, В. Ребрина 
[8] визначає цей освітній феномен як уміння працювати із сучасною цифровою 
технікою і володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та 
виокремлює такі його складники: комп’ютерна грамотність, інформаційна 
грамотність (інформаційна культура), мультимедійна грамотність та грамотність 
комп’ютерної комунікації. Цифрова культура як система механізмів соціальної 
інтеграції та виробництва культурних благ, заснованої на використанні цифрових 
технологій, що визначає спосіб життя і ціннісно-нормативні орієнтири педагогів. 

До феноменів цифрової культури відносяться: персональний комп'ютер і його 
модифікації у вигляді мобільних пристроїв; всесвітню комп'ютерну мережу Інтернет; 
технології штучного інтелекту; програмні засоби і додатки; імерсійні середовища 
віртуальної реальності (включаючи 3D); відеоігри і мультимедійні системи; 
інструменти комп'ютерної графіки та візуалізації (CGI); цифрові формати 
традиційних засобів комунікації (книги, фотографії, аудіо- та відеозаписи, цифрове 
ТБ); сучасне технологічне мистецтво; суперкомп'ютери [4]. 

Таким чином інформаційна культура, компонент професійної діяльності, що 
сприяє розвитку професійної діяльності спілкування з медіа, творчих та 
комунікативних здібностей, критичного мислення, вміння повноцінно сприймати та 
інтерпретувати медіадискурс.  

У період переходу до інформаційного суспільства розвиток цифрової культури 
педагога підготує його до швидкого сприйняття та опрацювання великих об’ємів 
інформації, оволодіння сучасними засобами, методами та технологією роботи з 
інформаційними ресурсами. Сьогодні цифрова культура як суспільний феномен 
створює нове середовище існування, нову реальність. Вона тісно перетинається з 
медіа-культурою та дає можливість педагогу бути сучасним, активно діяти в 
інформаційному освітньому середовищі, використовувати найновітніші досягнення 
техніки. Вона змінює світ людських відносин, вносить специфічні риси в його 
свідомість [6,с.605]. 

Звичайно, запропонований аналіз не вичерпує актуальних питань 
досліджуваної проблеми. Актуальне на сьогодні питання щодо професійного 
розвитку вчителів, які органічно пов'язуються із забезпеченням їх повноцінної 
підготовки до використання засобів йнформаційно – цифрових технологій в 
професійній діяльності. Саме тому одним із шляхів його вирішення є цілеспрямоване 
формування цифрової культури педагога.  
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Сумської області 
ТОП-10 СУЧАСНИХ ФОРМ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ҐАДЖЕТІВ НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Зміни, що відбуваються в суспільстві, спричинюють стрімке впровадження в 

систему навчання різних інновацій. Світ навколо нас постійно вимагає активності, 
креативності, прийняття рішень. Саме тому в усьому світі постійно росте 
зацікавленість ефективністю навчання. Сучасний учитель працює не для того, щоб 
подавати учню готові знання, а для того, щоб спонукати його до мислення.  

Школа не повинна бути однаковою весь час, вона має реагувати на виклики 
сучасності й навчати дітей жити в ритмі постійних змін і перетворень. Цивілізація 
постійно прискорює темп нашого життя, наступні покоління живуть щораз 
інтенсивніше, тому освіта має пристосовуватися до їхніх потреб і готувати 
креативних лідерів. 

На багатьох посадах сьогодні працівники повинні вміти, перш за все, творити 
ідеї, вирішувати складні питання, швидко приймати самостійні рішення. Гарної 
пам’яті, логічного мислення та інтелекту вже не достатньо – потрібне творче 
мислення. Лише ті учні матимуть шанс на успіх, які усвідомлять, що потрібно 
відкрити в собі талант і навчитися його вміло демонструвати іншим. 
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Організовуючи процес навчання, учитель визначає цілі й тематику, передбачає 
наслідки, оцінює досягнення учнів. Для реалізації цього він вибирає відповідні форми 
та методи навчання. Доведено, що найкраще сприймається інформація, яка 
підтверджена візуалізацією. Це розвиває дитячу творчість, уміння критично мислити, 
навчає школярів здобувати інформацію з різних джерел, легше її засвоювати й 
оцінювати, формувати необхідні життєві компетенції. 

Сьогодні школярі мало відрізняються від дорослих у плані комп’ютерної 
компетентності, бо часто мають останні новинки зі світу ґаджетів. Вони їх практично 
не випускають із рук. Зараз нікого не здивує те, що за столиком у кафе чи на якійсь 
зустрічі важко заволодіти увагою співрозмовника, адже він повністю зосереджений 
на екрані свого девайсу. Таке явище має спеціальну назву «фаббінг», що походить від 
англійських слів phone (телефон) і subbing (ігнорування співрозмовника). Оскільки 
часто в школах заборонено користуватися ґаджетами, вони ще дужче ваблять дітей, 
адже заборонений плід завжди солодший. 

Саме тому метою статті є зібрання матеріалів про те, коли сучасні технології 
не відволікають школярів від навчання, а навпаки допомагають їм оволодіти певними 
знаннями чи навичками, проявити свою творчість чи креатив, що є актуальним на 
сьогодні. Використання ґаджетів не заважає, а навпаки сприяє оптимізації 
навчального процесу. Такий підхід до організації роботи з учнями вносить своєрідний 
ефект новизни, а це привертає увагу сучасного школяра. 

Розглянемо на прикладах, як можна зацікавити учня сучасними формами 
подачі інформації: 

1. Інтерактивні книги. Це осучаснена література, що стала популярною 
останнім часом. У таких підручниках текст доповнюється 3D-моделями, анімаціями, 
аудіо чи відеоматеріалами. Часто такі книги побудовані як відеоігри чи квести. Вибір 
сюжету чи завдань відбувається за рахунок гіперпосилань або полів уведення тексту. 
Буває, що вибір може бути випадковим, тоді для такої гри потрібно користуватися 
гральними кубиками чи іншими генераторами випадкових значень. 

2. Інтернет-меми. Це будь-яка інформація, що подана досить лаконічно й 
дотепно. Саме цим вона привертає увагу користувачів Інтернету. Меми відтворюють 
певне ставлення до інформації, яку описують. Найбільш популярні меми – це 
зображення із влучним коротким жартівливим підписом. Довгий час вважалося, що 
вони використовуються лише заради розваги, проте на сьогодні доведено, що 
Інтернет-меми можна використовувати з навчальною метою, якщо створювати їх 
відповідно до тем шкільного курсу. Меми на уроках української літератури можна 
використовувати для запам’ятовування біографії автора чи для аналізу сюжету. 
Також у меми можна закодувати літературні поняття. 

3. Хмари слів. Це візуальне відтворення списку слів на єдиному 
спільному зображенні. Якщо зібрати такі слова з певної теми, підібрати відповідне 
тематичне зображення, то за допомогою цього можна закріпити чи повторити 
вивчений матеріал з певного шкільного предмета. Хмару слів можна легко 
згенерувати власноруч. В сучасному світі існує безліч Інтернет-ресурсів для 
створення хмари слів. Вони бувають як безкоштовними, так і на платній основі. 
Робота над таким завданням складається з певних етапів: введення поняття, 
визначення базових слів, підбір зображення, створення самої хмари, яка також може 
бути інтерактивною та містити посилання на інші сайти. 

4. Гіфки. Слово GIF – це абревіатура з англійської мови Graphics 
Interchange Format, що означає формат обміну зображення. Такий формат зображень 
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популярний у мережі Інтернет, адже простий та мобільний. Часто гіфки бувають 
анімаційними, бо складаються послідовно з кількох статичних кадрів. Такі 
зображення показуються в кадрі як маленький фільм. Крім того, вони можуть 
змінювати розмір і можуть бути розміщені в різній позиції на екрані. Часто GIF-
зображення використовують у презентаціях PowerPoint із різних шкільних предметів. 
За допомогою спеціальних програм можна самим створювати тематичні гіфки чи 
емодзі. 

5. Соціальні мережі. Це оригінальний спосіб осучаснити образи класиків 
літератури. Можна створити профіль митця в соцмережі, поширюючи там його 
творчість. Також можна скласти уявне онлайн-листування двох письменників. Якщо 
проводити такі завдання на уроках, це дуже зацікавлює сучасних школярів, розвиває 
їхню творчість та креативність, а відомі люди з підручника стають трішки ближчими 
та зрозумілішими. 

6. Селфі з письменником. Це світлини, на яких учень зображений поряд 
із відомою людиною. Така форма роботи не лише розвиває комп’ютерні навички 
школяра, а й сприяє його запам’ятовуванню портрета автора. Надзвичайно цікаво 
дітям створювати селфі з письменником, коли за допомогою програми Photoshop учні 
створюють спільне фото з класиком літератури. Далі можна організувати виставку 
цих робіт чи вікторину з визначенням кращого знавця портретів письменників. 

7. GR-код. Це своєрідний двовимірний штрих-код, який легко 
розпізнається скандувальним обладнанням, зокрема камерою мобільного телефона.  

GR-код набув швидкого поширення у сфері освіти, адже може містити як 
текстову інформацію, так і графічне зображення. Установивши на свій ґаджет 
програму-розпізнавач, користувач може моментально заносити у свій пристрій 
текстову інформацію, додавати контакти в адресну книгу, переходити на web-
посилання, відправляти SMS-повідомлення. 

В методиці вивчення української літератури GR-код може використовуватися 
як завдання до вправ із певної теми, для швидкого переходу на web-посилання з відео 
чи аудіозаписом літературного твору або фільму про автора. 

8. Буктрейлери. Це короткі відеоролики, своєрідні реклами на книги. 
Розповідь у них ведеться в довільній формі, проте текстом потрібно зацікавити до 
прочитання книги. Буктрейлери створюються за аналогією до трейлерів на фільми. 
Важливо, що буктрейлери можуть робити як учитель, так і учні. Можна 
використовувати зображення чи відео, які є у вільному доступі в Інтернеті. Інший 
варіант – створення власних ілюстрацій до тексту, а потім монтування 
відеопрезентації. Можна знімати свій відеоряд та прилаштовувати його до тексту 
буктрейлера. Такі роботи набагато цікавіші, адже діти відчувають себе акторами, 
режисерами, звукооператорами й розвивають свої таланти. 

9. Скрайбінг. Це один із цікавих методів розповіді, коли пояснення 
доповнюється паралельним ілюструванням. Скрайбінг можна створити як за 
допомогою певних комп’ютерних програм, так і за допомогою сучасний девайсів, які 
можуть зняти відеоряд. Далі обов’язково в будь-якому відеоредакторі проводиться 
запис тексту й вибирається потрібна швидкість відео, яка збігається із зображенням. 
Завдяки скрайбінгу більше сприймається подана інформація, а якщо таку роботу 
виконує сам учень, то це, безумовно, розвиває його творче мислення й талант. 
Скрайбінг можна застосувати і при створенні буктрейлера. 

10. Створення мультфільмів. Це кропітка, але цікава робота – створення 
мультфільму за мотивами твору української літератури. Діти самі обирають твір. Це 
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може бути як програмовий, так і позапрограмовий, головне – пристосований до 
дитячої аудиторії. Далі школярі аналізують зміст і створюють своєрідний сценарій 
розвитку подій. Наступний етап – виготовлення героїв та реквізиту. Героїв можна 
малювати, але це займе багато часу. Краще використовувати фігурки з пластиліну. 
Для того, щоб фігури рухалися, потрібно зробити безліч поетапних знімків. Далі за 
допомогою будь-якого відеоредактора створюється відеоряд, озвучується, додається 
текст і формується пластиліновий мультфільм. Результат обов’язково демонструється 
широкому загалу, що допоможе не лише дітям підняти свою самооцінку й розвинути 
творчість, а й поширити твори української літератури у світі. 

Висновки. Перелічені форми роботи на уроках української літератури тісно 
пов’язані з навчальною мобільністю в тому сенсі, що школярі можуть брати участь у 
освітніх заходах без обмежень у просторі та часі. Звичайно, таких форм роботи зі 
школярами більше ніж десять, у цій статті зібрано лише найбільш популярні способи 
перетворити учнівський ґаджет на помічника вчителя. 

Існує багато безкоштовних Інтернет-сервісів, що мають набори візуальних 
дидактичних засобів навчання, або дозволяють учителеві самому їх створювати. Такі 
сервіси зрозумілі та прості у використанні. Найпопулярніші: LearningApps, BrainFlips, 
Wixie, ClassTools, Educaplay, PowToon. Їх використання дозволяє вирішити одну з 
головних проблем сучасної освіти – стимулювання цікавості до навчання й розвиток 
пізнавального інтересу. 

У сучасному інформаційному світі головною тенденцією життя людини є 
можливість навчатися в будь-якому місці та в будь-який час. Для цього й можна 
використовувати девайси, що роблять процес навчання ефективнішим та цікавішим. 

Отже, з розвитком Інтернету учні не лише отримують необмежений доступ до 
наукових матеріалів, а й навчаються по-новому. Сам процес навчання змінюється, 
адже отримання знань, їх осмислення й перевірка стають інтерактивними й цікавими. 
Проте варто зазначити, що будь-яке нововведення в освіті ще потребує аналізу, 
проектування й розвитку. Тому для використання новітніх можливостей навчання за 
допомогою ґаджетів необхідна організаційна, дослідницька та методична робота. 
Тільки за таких умов можна організувати ефективне навчання. 
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ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО 

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
У статті розглядається впровадження ІКТ в навчально-виховний процес, що 

тягне за собою необхідність формування ІКТ-компетентності вчителів, що є їх 
професійною характеристикою, складовою педагогічної майстерності. 

Ключові слова: компетентність, інформаційна  компетентність, ІКТ, 
інформатизація освіти, педагогіка,  інновації, педагогічна майстерність. 

Постановка проблеми. Сьогодні ми переживаємо час, коли зміни у 
виробничій і суспільній сферах життя, науково-технічний прогрес і інформаційна 
революція якісно змінюють соціальне замовлення до змісту освіти і методів навчання 
в навчальних закладах. Ці зміни створили передумови для оновлення та 
вдосконалення системи загальної та професійної освіти, спрямовані на формування 
глибоких і міцних знань, а також творчого підходу до вирішення питань в будь-яких 
сферах професійної і громадської діяльності. 

Завданнями професійної освіти сьогодні стають виховання 
конкурентоспроможного, компетентного сучасного робітника, фахівця середньої 
ланки, а також всебічно розвиненої особистості. Сучасні реалії диктують необхідність 
впровадження ІКТ в навчально-виховний процес, що тягне за собою необхідність 
формування ІКТ-компетентності вчителів, що є їх професійною характеристикою, 
складовою педагогічної майстерності. З впровадженням нових ІКТ, сучасний 
викладач: отримує потужний стимул для власного професійного, творчого розвитку; 
підвищує якість освіти. 

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, 
продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу 
є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в 
практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію 
навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання. 

Мета написання статті полягає в сприянні переходу від механічного 
засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. 
Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети 
використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного 
забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів. 

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день ІКТ володіють великими 
можливостями по використанню їх в освітньому процесі. ІКТ з усіма своїми 
ресурсами є одним із суттєвих засобів реалізації цілей і завдань процесу навчання. 
Зараз вчитель має купу можливостей для використання і застосування різноманітних 
інформаційних технологій у навчанні дітей. А саме: інформація з мережі Internet, 
банки даних, навчальні електронні посібники, дидактичний матеріал, довідники і 
словники, форуми для спілкування, презентації, відео, програми, які автоматизують 
контроль знань (заліки, тести, опитувальники підготовлені за допомогою Microsoft 
Office та інших). Завдяки всьому цьому можна актуалізувати зміст навчання, 
можливий інтенсивний обмін інформацією з партнерами ззовні. З впровадженням 
нових інформаційно-комунікаційних технологій вчитель отримує потужний стимул 
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для саморозвитку, творчого розвитку та професійного зростання, щоб в подальшому 
краще навчати, виховувати та розвивати учнів.  Вчитель, який володіє ІКТ та 
впроваджує їх у навчальний процес, підвищує рівень освіти та підготовки фахівців, 
які мають реалізуватися в новому, сучасному інформаційному суспільстві при цьому 
збільшуючи і свою професійну педагогічну майстерність. 

Педагогічна майстерність тісно переплітається з поняттям "педагогічне 
мистецтво". Помилково вважати, що ці терміни перебувають у прямій ієрархічній 
залежності: педагогічне мистецтво - найвищий етап прояву майстерності. Насправді 
зв'язок між ними не прямолінійний, а діалектично зумовлений. 

Педагогічна майстерність виявляється не в теоретичних знаннях, а в конкретній 
діяльності. У педагогічній літературі зустрічаються різні тлумачення поняття 
"педагогічна майстерність". Наведемо лише окремі з них. 

"Педагогічна майстерність — це характеристика високого рівня педагогічної 
діяльності. Критеріями педагогічної майстерності педагога виступають такі ознаки 
його діяльності: гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний 
характер, результативність, демократичність, творчість (оригінальність)". 

Майстерність — "найвищий рівень педагогічної діяльності, який виявляється в 
тому, що у відведений час педагог досягає оптимальних результатів". 

"Педагогічна майстерність — це досконале, творче виконання вчителем 
професійних функцій на рівні мистецтва, результатом чого є створення оптимальних 
соціально-психологічних умов для становлення особистості кожного учня, 
забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку, виховання кращих 
моральних якостей, духовного збагачення школярів". 

Наведені визначення поняття "педагогічна майстерність" не виключають одне 
одного, а лише доповнюють, розширюють сутність феномена "педагогічна 
майстерність". 

ІКТ в сучасному освітньому просторі виступає як засіб підвищення 
професійної майстерності. Для ефективного управління діяльністю учнів в галузі 
використання ІКТ у майбутній професійній діяльності викладача необхідно володіти 
ІКТ-компетентністю, що є складовою професійної майстерності сучасного вчителя. 

«ІКТ-компетентність вчителя», розуміється, «як його готовність і здатність 
самостійно використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в 
педагогічній діяльності для вирішення широкого кола освітніх завдань і проектувати 
шляхи підвищення кваліфікації в цій сфері». 

Володіючи ІКТ-компетентністю, вчитель повинен не тільки прагнути до 
використання ІКТ в своїй роботі, а й моделювати і конструювати інформаційно-
освітню діяльність. 

Вчителю за своєю спеціалізацією необхідно володіти предметно-поглибленою 
ІКТ-компетентністю, відповідної усвідомленому методично грамотному 
використанню ІКТ у викладанні свого предмета. Так як сучасні вимоги виробничої 
сфери суспільства диктують перехід до інформаційного суспільства, викладачам 
спеціальних дисциплін необхідно підготувати фахівця, готового увійти в це 
суспільство. Відповідно до Концепції інформатизації сфери освіти головна мета 
полягає «в підготовці учнів до повноцінної і ефективної участі в побутовій, 
суспільній та професійній областях життєдіяльності в умовах інформаційного 
суспільства». 

Під інформаційною культурою ми розуміємо досягнутий рівень організації 
інформаційних процесів, ступінь задоволеності людей в інформаційному спілкуванні, 



 - 114 - 

рівень ефективності створення, збору, зберігання, переробки, передачі, уявлення і 
використання інформації, що забезпечує цілісне бачення світу, передбачення 
наслідків прийнятих рішень. 

Наразі в нашій школі ведеться активна робота по формуванню ІКТ-
компетентності вчителів. Поступово робота систематизується і виробляється певна 
система формування ІКТ-компетентності. Для вирішення поставленого завдання 
використовуються різні форми роботи: робота методичних об'єднань, методичні 
педагогічні ради, майстер-класи, індивідуальне консультування, проведення 
інтегрованих занять, співпраця з учнями, використання дистанційної платформи для 
навчання, розробка методичної документації з застосуванням ІКТ та ін. Хотілося б 
відзначити, що ефективність освоєння і подальшого використання ІКТ визначається, 
перш за все, усвідомленням педагогом того факту, що ці технології є засобом 
розвитку учнів і його власного професійного розвитку. При цьому важливо, що 
розвиток інформаційної культури вчителя може здійснюватися засобами сучасних 
технологій особистісно-орієнтованої освіти.  Використання даних технологій 
дозволяє вчителю як освоювати сучасні стратегії та прийоми організації роботи з 
освітньою інформацією, так і розвивати власну інформаційну культуру. 

Для ефективного використання можливостей інформаційного освітнього 
середовища педагог повинен відповідати наступним мінімальним вимогам: 

• володіти основами роботи на ПК, в тому числі вміти використовувати 
інформаційно-освітнє середовище; 

• володіти мультимедійними інформаційними ресурсами, їх програмним 
забезпеченням; 

• володіти основами роботи в Internet. 
Дослідження інформаційного освітнього середовища як засобу навчання 

дозволяє розкрити абсолютно несподівані сторони нової структури. І головним чином 
тут необхідно відзначити напівфункціональний характер новоутворення: навчальний, 
розвивальний, варіативний, комунікативний, діагностичний, загальнокультурний, 
рефлексивний та ін. 

Нинішній розвиток інформаційних технологій дозволяє вчителю 
використовувати в процесі навчання не тільки друковані видання - книги, журнали, а 
й - мультимедіа ресурси: аудіо- та відео- диски, електронні підручники та 
енциклопедії, записані на CD-дисках або зберігаються на освітніх серверах в мережі 
Internet. 

У нових умовах професійна кар'єра будь-якого педагога залежить від того, 
наскільки він здатний своєчасно в навчальному процесі знаходити і отримувати, 
сприймати і використовувати нову інформацію. А для цього сучасний педагог 
повинен розвивати в собі вміння управляти освітнім процесом, аналізувати та 
оцінювати отриману інформацію. Важливо відзначити можливість безперервної 
освіти людини протягом усього життя, в рамках якого педагог може при бажанні 
самостійно збільшувати відсутні професійні, загальнокультурні знання і інші, 
затребувані життям. 

Висновки. На закінчення хотілося б підкреслити, що активне впровадження 
ІКТ в освітній процес дозволяє забезпечити перехід до якісно нового рівня 
педагогічної діяльності, значно збільшуючи її дидактичні, інформаційні, методичні та 
технологічні можливості, що в цілому сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, 
підвищення професійної майстерності вчителів. ІКТ – одна з основних 
компетентностей сучасного педагога, що має об'єктивну і суб'єктивну сторони. 
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Об'єктивна сторона виражається у вимогах, які суспільство пред'являє до професійної 
діяльності педагога. Суб'єктивна сторона ІКТ визначається індивідуальністю вчителя, 
його професійною діяльністю, особливостями мотивації у вдосконаленні і розвитку 
педагогічної майстерності. 
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Щербак Ольга Олександрівна, 

заступник директора з навчально-виховної роботи  
Добропільського комунального закладу  

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2  
Добропільської міської ради Донецької області 

ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ GOOGLE ФОРМ – 
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 

Єдиною межею наших завтрашніх звершень є наші сьогоднішні сумніви.  
 Франклін Д. Рузвельт 

Google Форми – чудовий інструмент, що полегшить роботу як адміністратору 
школи так і вчителю у збиранні та обробці інформації, проведенні опитувань, 
тестувань (з автоматичним оцінюванням чи без нього).  

Такі опитування (тестування) мають багато переваг:  
 для створення форми потрібно лише мати аккаунт Google 
 для проходження опитування (тестування) можна використати як 

комп’ютер (ноутбук, нетбук) так і планшет чи смартфон 
 зручно обробляти отримані результати та використовувати їх у 

подальшій роботі 
 можливість автоматичного оцінювання тесту, та демонстрація 

правильних відповідей або «підказок», що треба повторити  
 цінний інструментом при організації дистанційного навчання.  
 легко вбудовується для розповсюдження як у Google класі, так і на інших 

ресурсах  
 результати зберігаються на Google диску та завжди доступні онлайн   
 набагато цікавіше ніж звичайне опитування «на листочках» 
 безкоштовний ресурс. 
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Використання Google форм дає широкий спектр можливостей: 
 моніторинг освітнього процесу 
 збір інформації з будь-якої теми для звітів чи планування (інформація 

про учнів, педагогів, статистичні дані,)  
 можливість автоматичного формування електронної таблиці з 

результатами опитування  
 реєстрація на захід 
 тестування з автоматичним оцінюванням 
  вікторини, квести та інше. 

А основна перевага, на мою думку, в тому, 
що навчитися створювати та використовувати 
Google форми в освітньому процесі зовсім не 
складно. Нижче пропоную невеличку інструкцію 
для цього: 

 
1. В обліковому записі Google (пошта 

Gmail) відкриваємо «Додатки Google» та обираємо « 
Диск» 

2. Натискаємо «Створити», відкриваємо пункт «Більше», обираємо  
«Google Форми» 

 
3. Задаємо назву форми та додаємо необхідні питання (для створення 

нового питання натискаємо знак «+»).  
Типи питань можуть бути різними (обираємо потрібний з випадаючого списку  

з правого боку від тексту питання). Також можна зробити питання обов’язковим для 
виконання ввімкнувши відповідний перемикач (з правого боку, внизу кожного 
питання) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 117 - 

4. Можна задати кольорове оформлення форми та виконати попередній 
перегляд скориставшись меню вгорі форми 

5. Натискаємо кнопку «Надіслати». У меню, що 
відкрилося можна одразу надіслати форму потрібним 
адресатам на електронну скриньку, скопіювати посилання на форму, «вбудувати» її 
на власний ресурс або поділитись нею в соціальні мережі Фейсбук або Твіттер. 

6. Коли респонденти пройдуть опитування можна переглядати результати 
перейшовши на вкладку «Відповіді». Переглядати можна відповіді по окремим 
питанням, або відповіді по конкретному респонденту (також є можливість 
переглянути результати опитування у вигляді електронної таблиці натиснувши 
відповідний значок) 

7. елементи статистики також можна вільно копіювати та використовувати 
у звітах. 

Лайфхак   для зручності користування форму можна доповнити QR кодом 
встановивши доповнення QRCodeMaker, або скористатись онлайн редактором кодів. 

І наостанок пропоную для ознайомлення декілька форм: 
https://goo.gl/forms/BGoBhcx6qMkUOXWC2 
https://goo.gl/forms/cZ4s0U6L09PmcOJN2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Відкрити відповіді 
у вигляді 

електронної 
таблиці 
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Черних Олена Олександрівна, 
кандидат педагогічних наук, 

Голова Правління ГО «Центр кращого Інтернету» 
ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ КРАЩОГО ІНТЕРНЕТУ ДЛЯ ДІТЕЙ: 

РЕСУРСИ ДЛЯ ОСВІТЯН 
 У Концепції нової української школи зазначено, що одними з ключових 

компонентів нової школи є новий зміст освіти, заснований на формуванні 
компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, та тісна 
співпраця з батьками й громадами. Відповідно до „Рекомендацій Європейського 
Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти 
впродовж життя  від 18 грудня 2006 року серед ключових названо інформаційно-
цифрову компетентність, яка зокрема передбачає навички безпеки в Інтернеті 
та кібербезпеки.  

Мета статті – дослідити зміст програм та освітніх ресурсів країн 
Європейського Союзу для формування цифрової компетенції як однієї з восьми 
ключових у контексті навчання впродовж життя. 

Цифрову компетентність у країнах Європейського Союзу визнають однією з 
восьми ключових у контексті навчання впродовж життя й розуміють як „набір знань, 
навичок, ставлень (отже, зокрема здібностей, стратегій, цінностей і усвідомлення), які 
необхідні під час використання ІКТ і цифрових засобів масової інформації для 
виконання завдань: розв’язувати проблеми; спілкуватися; управляти інформацією; 
співпрацювати; створювати контент та обмінюватися ним; будувати знання 
ефективно, результативно, критично, творчо, самостійно, гнучко, з етичного погляду, 
рефлекторно для роботи, відпочинку, участі, навчання, спілкування, споживання 
й розширення прав і можливостей [3, с. 3 – 4]. 

 У цьому розумінні в цифровій компетентності виділяють сім складників: 
- управління інформацією (ідентифікувати, визначати місцеперебування, 

доступ, отримувати, зберігати й організовувати інформацію); 
- технічні операції та співпраця (підтримувати зв’язок з іншими, брати 

участь в онлайнових мережах/спільнотах, конструктивно взаємодіяти); 
- зв’язок та обмін інформацією (обмінюватися даними через інтернет-

інструменти з урахуванням недоторканності приватного життя, безпеки та етикету); 
- етика й відповідальність (поводитися етично та відповідально, 

розуміючи рамки закону); 
- технічні операції (використовувати технології й засоби масової 

інформації, виконувати завдання за допомогою цифрових засобів);  
- створення контенту та знань (інтегрувати попередні знання та зміст, 

будувати нові знання); 
- оцінка й вирішення завдань (визначати цифрові потреби, розв’язувати 

проблеми за допомогою цифрових засобів, оцінювати отримувану інформацію) [3, с. 
4]. 

Європейська комісія у 2012 році опублікувала Європейську стратегію для 
кращого Інтернету для дітей, щоб надати дітям цифрові навички й інструменти, 
розкрити потенціал Інтернету для інтерактивного, творчого та освітнього змісту. 
Складниками програми Європейської комісії „Кращий Інтернет для дітей  зокрема є 
мережа Центрів безпечного Інтернету INSAFE та мережа гарячих ліній INHOPE. 
Основні щорічні заходи, пов’язані з програмою – це День безпечного Інтернету і 
Форум безпечного Інтернету. 



 - 119 - 

День безпечного Інтернету проводиться щороку у другий вівторок лютого з 
метою залучити до дій кожного та кожну, хто відіграє свою роль у створенні кращого 
Інтернету для всіх, зокрема, наймолодших користувачів. День безпечного Інтернету 
розпочався як ініціатива проекту SafeBorders Європейського союзу у 2004 році й був 
прийнятий мережею Insafe як один зі своїх щорічних заходів з 2005 року. День 
безпечного Інтернету  — це запрошення для всіх до поважливого онлайнового 
спілкування задля забезпечення найкращого цифрового досвіду. У 2019 році до Дня 
безпечного Інтернету долучились 150 країн світу. Цей день в Україні є одним із 
ключових для поширення ідей безпечного користування Інтернетом та сучасними 
цифровими технологіями. З кожним роком до відзначення цього дня в Україні, як і у 
всьому світі, приєднується все більше організацій. Національний комітет Дня 
безпечного Інтернету в Україні представляє Центр кращого Інтернету. 

Форум безпечного Інтернету є щорічною міжнародною конференцію, що 
проводиться щорічно у листопаді. Форму об’єднує разом молодих людей, батьків та 
вчителів, представників ІКТ-індустрії та урядів, експертів, освітніх та соціальних 
лідерів з Європи та інших країн світу. Цей одноденний захід базується на 
багатосторонньому підході до розгляду впливу технології на особистість і 
суспільство. 

Серед різноманітних ресурсів, які розроблені членами мережі Центрів 
безпечного Інтернету Insafe, зосередимо свою увагу на вивченні змісту двох 
посібників для вчителів та підлітків the Web We Want (Інтернет, Який Ми Хочемо). Їх 
використання у закладах освіти може сприяти розвитку цифрової компетентності як 
учнів та учениць, так і вчителів та батьків. В Україні дані посібники презентовані у 
грудні 2018 року Центром кращого Інтернету. 

Посібник для підлітків the Web We Want (Інтернет, який ми хочемо) [2] вперше 
було опубліковано в День безпечного Інтернету у лютому 2013 року через 
мережу Insafe. Посібник, створений молодими людьми для молоді, спрямований на 
вивчення прав та обов’язків в Інтернеті та заохочення до роздумів про поведінку 
онлайн. Запропоновані 18 завдань допоможуть підліткам перевірити свої навички, 
дізнатися більше про свої права в онлайн-світі як під час уроків, так і у позакласній 
діяльності. Так, наприклад тема «Ваші права та обов’язки в Інтернеті» можу бути 
розглянута під час уроків з правознавства або Тижня прав людини (до 10 грудня – 
Дня прав людини). Тема «Конфіденційність  — ваш найдорожчий здобуток» може 
бути розглянута під час заходів до Дня безпечного Інтернету у закладі освіти чи 
бібліотеці. 

Посібник для вчителів the Web We Want (Інтернет, який ми хочемо) [1] був 
розроблений вчителями для вчителів Європи та за її межами. Посібник містить плани 
уроків, що пропонують ідеї та заходи, щоб заохотити молодь розвивати навички 
творчого та критичного мислення, необхідні для повноцінного життя у світі. Усі 
плани уроків узгоджуються з Європейською системою інформаційно-цифрової 
компетентності. У передмові до посібника підкреслюється: «Для багатьох молодих 
людей на початку 21-го століття, позиціювання власної особистості в Інтернеті, 
соціальна взаємодія та активність у віртуальному світі є настільки ж важливими, як і 
звичайне повсякденне життя. Отже, вчителі повинні усвідомлювати цей факт і 
допомагати молоді максимально використати можливості, які надають Інтернет-
технології та соціальні мережі для розвитку ключових компетентностей» [1].  

Посібник the Web We Want (Інтернет, який ми хочемо) допомагає вчителям 
інтегрувати питання, пов’язані з онлайн-активністю молоді, в освітні програми за 
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допомогою інтерактивних планів уроків та робочих аркушів. Для зручності 
використання, теми та цілі кожного заходу представлені у докладному покажчику. 
Так, наприклад, урок «Вирушаємо за покупками !» дає можливість проаналізувати 
переваги та недоліки онлайн-шопінгу. та дослідити побудову діаграм і графіків на 
уроці інформатики. Урок «Основні права людини в Інтернеті» дає можливість для 
обговорення прав та відповідальності під час користування Інтернетом та для 
дослідження змісту Посібника з прав людини для Інтернет-користувачів 
(Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи) до 70-річчя заснування Ради Європи 
(5 травня 2019 року). 

Переклад та адаптацію посібників the Web We Want (Інтернет, який ми хочемо) 
ініціював Центр кращого Інтернету в рамках Меморандуму з EUN. Переклад 
посібників українською мовою здійснено Координатором проектів ОБСЄ в Україні у 
межах проекту «Удосконалення юридичної освіти і освіти з прав людини», що 
впроваджується спільно з Міністерством освіти і науки України. Погляди, висловлені 
в цих публікаціях, належать виключно авторам і не обов’язково збігаються з 
офіційною позицією Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Усі права захищені. 
Зміст посібників можна безкоштовно копіювати та використовувати для освітніх та 
інших некомерційних цілей за умови посилання на джерело інформації. 

Отже, формування інформаційно-цифрової компетентності учасників та 
учасниць освітнього процесу відповідно до Концепції нової української школи може 
відбуватись із використанням програм та освітніх ресурсів країн Європейського 
Союзу. Зокрема, для формування цифрової компетенції (однієї з восьми ключових у 
контексті навчання впродовж життя) в закладах освіти можуть бути використані 
перекладені та адаптовані посібники для вчителів та підлітків the Web We 
Want (Інтернет, Який Ми Хочемо), що розроблені членами мережі Центрів 
безпечного Інтернету INSAFE та перекладені українською мовою за ініціативи 
Центру кращого Інтернету Координатором проектів ОБСЄ в Україні у межах проекту 
«Удосконалення юридичної освіти і освіти з прав людини», що впроваджується 
спільно з Міністерством освіти і науки України. 
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