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11 листопада 2020 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти, відповідно до Плану роботи на 2020 рік та проведення
наукових конференцій, які проводить кафедра з теми «Розвиток  цифрової
компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-
технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій», було
проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційно-
ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації
суспільства».

Збірник містить матеріали виступів учасників Секції №3: «Розвиток
цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в
умовах діджиталізації: цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із
цифровою економікою» і стане в пригоді педагогічним працівникам ЗП(ПТ)О
та усім зацікавленим особам, які опікуються питаннями використання
цифрових технологій у освітньому процесі.

Мета конференції: обмін досвідом і обговорення питань цифровізації
освіти, а саме: використання цифрових технологій в умовах світової пандемії
COVID-19; використання і розвиток платформ для цифрової освіти; створення
електронних засобів навчання, організація роботи бібліотеки в умовах
пандемії; освіта дорослого населення в умовах діджиталізації суспільства;
розвиток цифрової, проєктувальної, інформаційної та медійної
компетентностей педагогів.

Основні питання, що пропонуються до обговорення:
Напрями розвитку цифрових технологій в Україні. Ключові цифрові

тренди. Проєктування та створення електронного освітнього контенту. Цифрова
безпека та комунікація онлайн. Сучасні п ідходи до освіти дорослих в умовах
діджиталізації суспільства.
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

АЛЕКСЕЙКО Віталій Олександрович,
студент ІІІ курсу, група КН-18-1, факультет
програмування та комп’ютерних і
телекомунікаційних систем
Керівник – МАЗУРЕЦЬ Олександр
Вікторович, ст. викладач кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних
технологій, Хмельницький національний
університет. Україна, м. Хмельницький

Сьогодні усі галузі економіки переживають цифрову трансформацію,
освіта – не є виключенням. Цифровізація охоплює не тільки зміст освіти, а й
його організацію. В ситуації, коли пандемія коронавірусу перевернула світ,
змінивши життя кожного з нас, особливо гостро постало питання організації
навчального процесу в умовах карантину. Заклади освіти змушені
пристосовуватись до нових умов надання освітніх послуг. У зв’язку з новими
реаліями освітнього процесу гостро постає питання інформаційної безпеки.

Термін «інформаційна безпека» в українському законодавстві нормативно
зафіксований у Концепції національної програми інформатизації, під яким
розуміють важливу складову частину економічної, військової, політичної та
інших сфер, які в цілому складають національну безпеку держави. До питань
інформаційної безпеки включено питання інформаційного  впливу на
особистість і суспільство. Зокрема, у лютому 2017 року Президентом України
підписано Указ «Про Доктрину інформаційної безпеки України», яким
визначено актуальні загрози національним інтересам та національній безпеці
України в інформаційній сфері, пріоритети державної політики, а також
механізми їх реалізації.

У словнику з інформатики інформаційна безпека трактується як стан
захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено
конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого
доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін,
ознайомлення, перевірки, запису чи знищення [3].

Як слушно зазначає А. Біденко, інформаційна сфера є ключовою та
найбільш вразливою сферою з точки зору можливостей здійснення ворожих
дій, адже у поширенні інформації відсутні кордони, а новітні технології
дозволяють кінцевому користувачу отримати інформацію в будь-який час та в
будь-якому місці [1, с.6]. Залежно від результату шкідливих дій, з технічної
точки зору виділяють такі види загроз інформаційній безпеці: спотворення та
знищення даних; несанкціонований доступ до конфіденційних даних;
порушення або припинення роботи комп’ютерної інформаційної системи;
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отримання несанкціонованого доступу до керування роботою комп’ютерної
інформаційної системи.

З огляду на це, однією з найголовніших проблем розвитку
інформаційного суспільства стає забезпечення інформаційної безпеки
особистості, суспільства і держави. Щоб успішно протистояти потоку викликів
і загроз, кожному учаснику освітнього процесу необхідно володіти певним
мінімумом знань, відповідною інформаційною культурою і бути готовим до
активної боротьби за чистоту інформаційно-комунікаційних технологій від
різного роду кібершахраїв та кіберзлочинців.

Значна частина загроз інформаційній безпеці виникає внаслідок
користування ресурсами Інтернету. Основними загрозами є: потрапляння в
інформаційну систему шкідливого програмного забезпечення (віруси, троянські
програми, клавіатурні шпигуни, тощо); інтернет-шахрайство (фішинг – вид
шахрайства, метою якого є виманювання персональних даних у клієнтів
сервісів з переказу або обміну валюти, інтернет-магазинів тощо); потрапляння
комп’ютера до ботнет-мережі (англ. botnet від robot і network – робот і мережа)
через приховане встановлення програмного забезпечення, яке використовується
кіберзлочинцями для виконання протиправних, дій з використанням ресурсів
інфікованих комп’ютерів. Такими діями можуть бути розсилання спаму, добір
паролів перебором усіх можливих варіантів, отримання персональних даних
про користувачів, крадіжка номерів  кредитних карток, паролів доступу, атаки з
метою відмови в обслуговуванні, так звані DDoS-атаки, щоб порушити  доступ
до деякого інтернет-сервіс шляхом перевантаження його обчислювальних
ресурсів тощо; «крадіжка особистості» (крадіжка персональних даних) –
несанкціоноване заволодіння персональними даними особи, що дає можливість
зловмиснику здійснювати діяльність (підписувати документи, отримувати
доступ до ресурсів, користуватися послугами, знімати кошти з банківських
рахунків тощо) від її імені [2, с 11].

Для того щоб максимально уникнути загроз під час роботи в Інтернеті,
варто дотримуватися певних правил. Наведемо поради, що надані CERT-UA
(Computer Emergency Response Team of Ukraine) урядовою командою
реагування на комп’ютерні надзвичайні події України, яка функціонує в рамках
Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України [4]:

- Використовуйте тільки ліцензійне програмне забезпечення. Програми
встановлюйте тільки з офіційних джерел.

- Встановлюйте та оновлюйте антивірусне програмне забезпечення як на
стаціонарні, так і на мобільні комп’ютери. Бажано, щоб оновлення
антивірусних баз здійснювалося регулярно та автоматично.

- Використовуйте надійні паролі. Не використовуйте на різних інтернет-
ресурсах один і той самий пароль, змінюйте його регулярно.

- Приєднуйтеся тільки до перевірених Wi-Fi-мереж. Не відправляйте
важливі дані (дані кредитних карток, онлайн-банкінгу тощо) через публічні та
незахищені Wi-Fi-мережі.
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- Установлюйте фільтр спливаючих вікон у браузері.
- Перевіряйте сертифікат безпеки сайтів у вигляді замка в адресному рядку

браузера та URL-адреси веб-сайтів, щоб визначити, чи не підроблений сайт ви
відвідуєте. Не можна вводити паролі, якщо не встановлене захищене з’єднання
по HTTPS. Перед введенням паролю, необхідно переконатися, що на початку
адреси сайту вказаний текст https://

- Не відкривайте повідомлення електронної пошти від невідомих вам осіб і
прикріплені до них файли, яких ви не очікуєте.

- Створюйте резервні копії важливих для вас даних, зберігайте їх на носіях
даних, відключених від мережі Інтернет.

- Для користувачів  електронної  пошти  та соціальних мереж
рекомендується використовувати додаткові заходи безпеки. Один з них –
двохетапна перевірка (або двофакторна авторизація). Це спосіб входу до
облікового запису, при якому потрібно,  крім уведення логіна та пароля,
виконати певну додаткову дію, наприклад увести код, отриманий в СМС, на
електронну пошту або  в  голосовому повідомленні.

- Для  користувачів  смартфонів є окремі рекомендації: не телефонуйте на
незнайомі номери; уважно контролюйте послуги, на які ви підписуєтеся;
установлюйте  мобільні додатки  лише з офіційних магазинів: PlayMarket
(Android), AppStore (iOS), Marketplace (WindowsPhone); уважно стежте  за тим,
які дозволи вимагає програма під час установлення та оновлення програмного
забезпечення на мобільних пристроях.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що у зв’язку зі
зростаючою роллю інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому
процесі, проблема захисту інформації від втрати, викрадення, спотворення або
пошкодження потребує посиленої уваги. Вирішення цієї проблеми сприяє
забезпеченню інформаційної безпеки як окремої особистості, закладу освіти,
так і всієї держави.
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ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУЧАСНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

БАБАСКІНА Алла Василівна,
викладач економічних дисциплін,
Краматорське вище професійне
училище, Україна, м. Краматорськ

Сучасне інформаційне суспільство, розвиток комп’ютерних технологій
викликають появу нових підходів до освітнього процесу. Перед педагогами
закладів професійної (професійно-технічної) освіти ставиться завдання
підготовки випускників, здатних: грамотно працювати з інформацією;
самостійно набувати необхідні знання впродовж всього життя; гнучко
адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях; критично мислити; бути
комунікабельними. У зв'язку з цим в освіті впроваджуються і дедалі
розвиваються нові інноваційні педагогічні технології, які створюють умови
формування всебічно розвинутої особистості.

Одним із шляхів вирішення проблеми пошуку інноваційних методів,
форм і засобів навчання є розробка та впровадження в освітній процес
закладів професійної (професійно-технічної) освіти електронних освітніх
ресурсів.

Розглянемо основні види електронних освітніх ресурсів. [1]
Електронні видання – електронні документи, які проходять редакційно-

видавниче опрацювання, мають вихідні відомості й призначені для
розповсюдження в незмінному вигляді. Електронні видання розрізняють на:
електронний аналог друкованого видання (відтворює відповідне друковане
видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань)
та  самостійне електронне видання (не має друкованих аналогів). Прикладами
таких видань можуть бути електронні версії підручників, журналів, газет.
Доступ до них здійснюється в глобальній мережі Інтернет, також можна
завантажити на планшет, смартфон або комп’ютер і працювати з ними прямо
на уроках. Тоді учням не треба постійно носити друковані аналоги.

Електронні словники – комп'ютерна база даних, яка містить словникові
статті, що дозволяють здійснювати швидкий пошук потрібних слів
(словосполучень, фраз). Електронні словники поділяються на ті, які
виконують тільки одну функцію («тлумачний словник Даля онлайн»), і ті, які
в змозі виконувати багато функцій («ABBYY LINGVO»). Наприклад, онлайн-
словники Лінгво, МультиЛекс. До їх складу входять тематичні онлайн-
словники багатьох галузей, таких як: будівництво, економіка, банківська
справа, інформатика, право, техніка, медицина та ін.

Електронні довідники та енциклопедії – електронні довідкові видання,
які містять різноманітний матеріал із певної або декількох галузей знань і
забезпечують доступ до цього матеріалу. Наприклад, Вікіпедія -
україномовна версія енциклопедії. В ній вибрані статті, цікаві факти,
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поточний день в історії, посилання на тематичні портали і споріднені проекти
(https://uk.wikipedia.org/wiki/). Businessvoc.ru - бізнес-словник в електронному
вигляді, в якому пропонується різна економічна інформація. Містить такі
розділи: зовнішньоекономічна діяльність, право, інвестиції, реклама та ін.
(http://www.businessvoc.ru/).

Електронний підручник – це комп'ютерний навчальний засіб, в якому
систематично викладається матеріал в певній галузі знань на сучасному рівні
досягнень науки і культури, орієнтоване на формування конкретних умінь і
навичок, відповідно навчальній програмі, призначене для надання підтримки
викладачам і здобувачам освіти  в процесі навчання.

Електронні навчальні посібники – навчальні електронні видання,
використання яких доповнює або частково замінює підручник. Наприклад,
електронний навчальний посібник з дисципліни «Економіка та організація
виробництва» (https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/). Кожна тема містить короткі
теоретичні відомості, приклади розв’язання задач, а також матеріал для
самостійного контролю здобутих знань у вигляді контрольних питань, задач і
тестів. Створювати електронні дидактичні ресурси (посібники, підручники)
можна з використанням пакету програм Sunrav Bookoffice та ін.

Також електронні підручники здатні відкрити для учнів небачені
раніше освітні можливості. Так, раніше про будь-які явища вони могли
прочитати у підручнику, максимум – подивитися на ілюстрацію в книжці.
Тепер же з метою ефективної організації процесу навчання можна
використовувати мультимедіа-матеріали. Електронні підручники містять
мультимедійний та інтерактивний контент, що розширює та поглиблює
можливості паперової версії.

Електронні матеріали дають змогу всебічно ознайомитися з будь-яким
явищем, адже можна прочитати або прослухати текст, подивитися на
ілюстрації, після цього – переглянути відео чи повчальний мультфільм. Після
завершення  вивчення нової теми виконати тестові чи тематичні інтерактивні
завдання. Усе це разом з системою контролю знань робить процес вивчення
матеріалу більш глибоким та якісним. Такі підручники можна
використовувати для дистанційної та індивідуальної форм навчання.
Створюють такі електронні підручники у програмі Bristar UniMaster.

В своїй педагогічній діяльності я використовую електронні підручники
розроблені іншими викладачами економічних дисциплін, з якими можна
працювати в мережі Інтернет (їх дуже багато і з різних дисциплін), проте
веду роботу з розробки власних електронних підручників.

Мною розроблені електронні підручники з дисциплін «Організація та
планування підприємства», «Економіка підприємства» по спеціальності
«Автомобільний транспорт». Працюю над створенням електронного
навчального посібника з предмету «Основи галузевої економіки та
підприємництва» за професіями машинобудівного профілю. Для цього
використовую сервіс Google Sites. Він зручний і простий в користуванні.
Даний сервіс дозволяє наповнити посібник текстовим матеріалом,
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ілюстраціями, схемами, таблицями, презентаціями, виконаними в програмі
Power Point, посиланнями на інформаційні ресурси, які можуть стати в нагоді у
процесі вивчення курсу (підручники, посібники, нормативно-правові акти,
інтернет-ресурси, відеоматеріали тощо) та комп’ютерні тести.

Електронні дидактичні демонстраційні матеріали – електронні
матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо). Такі ресурси
доцільно використовувати на етапі вивчення нового матеріалу. Спеціалісти
стверджують, що найкраще сприймається візуальна інформація, вона швидше
систематизується, а кольорові образи ліпше запам'ятовуються. Найчастіше на
уроках викладачі використовують презентації. Подана на екрані інформація у
поєднанні з іншими методичними прийомами роблять урок незвичайним та
різноманітним.

Також можна використовувати інфографіку та скрайбінг.
Інфографіка – «візуальне представлення інформації або даних».

Добірка зображень, діаграм і мінімального обсягу тексту роблять огляд теми
уроку легкозрозумілим. Інфографіка використовується для наступних цілей:
швидкого огляду теми, пояснення складного процесу, подання результатів
дослідження чи даних опитування. При створені  інфографіки
використовуються  яскраві та захоплюючи візуальні елементи для швидкого
та зрозумілого подання інформації.

Скрайбінг – це метод розповіді чи пояснення, який супроводжується
графічною ілюстрацією головного змісту сказаного. Головне завдання цього
прийому – донести інформацію у максимально зрозумілому і привабливому
для учнів форматі. Для створення яскравої картинки залучаються
різноманітні типи зображень – малюнки, піктограми, символи, окремі
ключові слова, схеми, діаграми тощо. Головні переваги скрайбінгу:
яскравість, лаконічність, інформативність, креативність представлення
інформації. Відеоскрайбінг - короткі яскраві відеопояснення, які
супроводжуються схематичними малюнками. Для створення відеоскрайбінгу
можна використати  такі інструменти як програми Power Point, Sparkol
VideoScribe, онлайн-сервіси PowToon, GoAnimate.

Одними з популярних зараз видів електронних освітніх ресурсів є
комп’ютерні тести. Їх використовують при проведені різних видів
контролю: вхідного, проміжного і підсумкового. Комп’ютерні тести
дозволяють отримати об'єктивні оцінки рівня знань, умінь, навичок учнів,
виявити прогалини при викладанні навчального матеріалу.

Комп’ютерні тести мають певні переваги: визивають в учнів позитивне
ставлення, тести асоціюються у них з комп’ютерною грою, отримання
результатів тесту одразу, виключення упередженого ставлення до учнів,
простота використання і швидкість виконання тестів, можливість перевірити
знання багатьох учнів в групі. Комп’ютерні тести можна використовувати не
лише на уроках для поточного або підсумкового контролю. Їх  зручно
використовувати при проведенні предметних олімпіад або теоретичної
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частини конкурсів професійної майстерності. Комп'ютерне тестування можна
провести за допомогою програм  Master Test, My Test.

Говорячи про комп'ютерні тести як вид електронних освітніх ресурсів
не можна не згадати про додаток сервісу Google – форми Google Forms.
Сервіс Google Forms дозволяє створювати тестові форми-опитувальники, що
можуть містити питання різних типів (з вибором однієї правильної відповіді,
з множинним вибором правильних відповідей, питаннями на зіставлення,
питання з введенням короткої відповіді, на встановлення логічної або
хронологічної послідовності, тощо).

Взаємозв’язок здійснюється за допомогою будь-якого пристрою
(комп’ютер, планшет, мобільний телефон), на якому встановлено браузер із
можливістю підключення до глобальної мережі Інтернет. Виконані учнями
завдання і роботи зберігаються в електронному форматі та систематизуються
у вигляді структури папок і документів. Цю форму можна використовувати
для контролю знань прямо на уроках. Під час  дистанційного навчання і
проведення уроків за допомогою додатку Google Classroom тести  Google
Forms стали незамінними. Мною розроблені комп'ютерні тести по темам
уроків з дисциплін «Економічна теорія», «Економіка підприємства»,
«Економіка, організація та планування виробництва».

В нашому навчальному закладі створена електронна бібліотека училища.
Електронна бібліотека – це електронний архів, місце, де можна отримати доступ
до інформації в електронному вигляді. ЇЇ мета - забезпечення рівного доступу до
інформації, за умов розвитку процесів гуманізації освіти, її інформатизації,
відкритості й формування освітніх інформаційних потреб, який здатен якісно
забезпечити і технологічний, і соціальний, і освітній доступ до інформації.

В електронній бібліотеці училища зосереджені електронні версії
навчально-методичних матеріалів (комплексно-методичне забезпечення
предметів) необхідних для проведення навчального процесу. Всі матеріали
структуровані по розділам: плануюча документація, загальноосвітня підготовка,
загально-професійна підготовка, професійна підготовка, підготовка молодших
спеціалістів. Учні мають вільний доступ в мережі Інтернет до навчальних та
методичних матеріалів (підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій,
методичних вказівок для виконання  практичних та лабораторних робіт, курсових
робіт, розробки дипломних проектів, самостійного вивчення окремих розділів і
тем дисципліни), а також електронних демонстраційних матеріалів.

Висновок. Електронні освітні ресурси дозволяють зробити навчання
цікавим, різноманітним та наочним, урізноманітнити форми ефективного
подання нового матеріалу, формувати навички роботи з великим обсягом
інформації при використанні різноманітних онлайн-ресурсів, що містяться в
глобальній мережі Інтернет,  підвищувати ефективність самостійної роботи,
розвивати творчі й комунікативні здібності учнів.
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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ

БАРБАРОШ Ірина Вікторівна,
викладач спецдисциплін металообробного
профілю, Державний навчальний заклад
«Полтавський політехнічний ліцей»,
Україна, м. Полтава

Впровадження в систему освіти сучасних електронних технологій
навчання, сприяє підвищенню якісного рівня навчання, надання якісних
освітніх послуг для молоді, забезпечує розвиток освітнього простору в Україні.
Доступ до мережі інтернет забезпечує не лише доступ до одержання інформації,
а й для ефективної організації освітнього процесу [1, c.64].

У сучасних освітніх установах велика увага приділяється комп'ютерному
супроводу професійної діяльності. У навчальному процесі використовуються
навчальні і тестуючи програми з різних дисциплін. Електронний посібник
дедалі частіше стає нормою освітньої діяльності, відтак це активізувало
дослідницьку діяльність у напрямах вивчення сутності, особливостей, функцій
та місця електронного посібника в навчальному процесі, засад його створення,
вимог до нього і критеріїв його оцінювання.

У 2006 році виготовлено на замовлення Інституту технологій і змісту
освіти МОН України електронний навчальний посібник «Загальний курс з
обробки матеріалів у машинобудуванні» для ПТНЗ, у 2007 році – педагогічний
програмний засіб для ПТНЗ «Верстатник широкого профілю», «Допуски,
посадки та технічні вимірювання» та «Матеріалознавство в машинобудуванні».

Такі програмні педагогічні засоби містять теоретичний відомості у
вигляді текстового матеріалу, малюнків, схем, відеороликів, тестові завдання
для контролю знань здобувачів освіти.

Застосування програмних педагогічних засобів, мультимедійних засобів
на заняттях дозволяє підвищити не тільки інтерес до майбутньої спеціальності,
але і успішність по даній дисципліні. Навчальні комп’ютерні програми і
електронні посібники дають можливість кожному учню незалежно від рівня
його підготовки брати активну участь у освітньому процесі, індивідуалізувати
свій процес навчання, здійснювати самоконтроль. [2]

Основне завдання, яке ставиться при створенні електронного засобу
навчання — здійснити перетворення реального об´єкта вивчення у візуальну
інформацію, яка засвоюється набагато краще. Тобто, засоби навчання описують
об´єкт вивчення або створюють його замінник (модель), виділяють предмет
вивчення і представляють його для засвоєння.

В залежності від поставленої задачі, складності програмної реалізації та
інших факторів до електронних засобів навчання можна віднести:

· електронні навчальні посібники;
· електронні бібліотеки;
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· електронні таблиці;
· презентації;
· тестові завдання;
· віртуальні лабораторні роботи;
· операційні системи;
· бази даних;
· відео курси;
· інше.
Розроблення сучасних електронних посібників має ґрунтуватися на таких

принципах:
–відображення інформації з використанням різних даних: тексту, графіки,

аудіо, відео, анімації (мультиплікації);
–забезпечення можливостей пошуку і вибору довідкової інформації;
–об’єктивність та різнобічність системи контролю знань;
–можливість інтерактивного зв’язку учня з вчителем за допомогою

мережевих технологій [3].
Накопичення матеріалів для наповнення е-посібників з повноцінного

навчального курсу може тривати роками. Насамперед це електронні тексти
викладача, які він створює, готуючись до заняття, потім відскановані матеріали
з різних видань, що використовуються в навчальному процесі і також матеріали
з Інтернету. Е-посібник максимально полегшує розуміння та запам’ятовування
(саме активне, а не пасивне) і зазвичай містить три складові:

1.Презентаційна частина, у якій міститься основна інформація з курсу.
2.Навчальна частина, що містить вправи, методи, прийоми, за допомогою

яких інформація перетворюється на знання.
3.Контролююча частина, де представлено тести, відеозадачі, програми

опитування тощо [4].
Для того щоб створити електронний посібник, крім іншого, необхідно

володіти навичками роботи на ПК на рівні досконалого користувача: знати
основи текстових редакторів, програм обробки цифрового відео
(AdobePhotoshop, CorelDrow, Paint), опрацювання графіки, відео і звуку.

У навчальному процесі застосовують електронні навчальні матеріали
різного призначення:

· електронні підручники, посібники та матеріали на основі конспектів
лекцій для вивчення теоретичних положень предмету, що вивчається;

· електронні методичні розробки для підготовки до семінарських,
практичних і лабораторних занять;

· електронні довідники, словники, перекладачі та бази даних, які
використовуються у процесі навчання.

Існують такі шляхи отримання електронних навчальних матеріалів:
· придбання ЕНМ виробництва комерційних фірм;
· отримання ЕНМ із відкритих джерел в Інтернеті;
· створення ЕНМ власними силами навчального закладу.
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В Інтернеті можна знайти багато електронних навчальних матеріалів,
відкритих для вільного використання, що виготовлені переважно в навчальних
закладах і центрах дистанційного навчання.

У 2013 році Український науковий центр розвитку інформаційних
технологій за авторською програмою В. Л. Шевченка провів навчання за
напрямком «Основи дидактичного проектування програмно-педагогічних
засобів». Навчання за цією програмою дало змогу опанувати створення
електронних програмно-педагогічних засобів. Структурою таких електронних
програмно-педагогічних засобів є послідовний перехід від уроку до уроку за
посиланням, який має теоретичний матеріал, презентації, відеоматеріали,
тестові завдання для контролю знань учнів.

Для створення електронних навчальних матеріалів застосовуються прості
програмні засоби. Прикладна програма Word має широкий набір засобів для
створення текстових документів із вбудованими таблицями, графіками,
рисунками. Для цього матеріал оформлюють у вигляді окремого файлу й
розміщують на індивідуальному блозі або сайті. У результаті автор матеріалу
стає ще й видавцем електронного посібника. У такий спосіб викладач може
самостійно видати електронні версії методичних розробок, задачників,
конспектів лекцій тощо. Прикладна програма PowerPoint призначена для
створення та проведення презентацій, які можуть бути використані в
освітньому процесі. Лекційні презентації являють собою послідовний набір
слайдів. Слайди містять ілюстрації, графіки, таблиці, схеми, на яких засобами
програми можна зосередити увагу студентів, наприклад, виділяти певні
елементі кольором, застосовувати динамічну появу написів.

Електронний посібник має акумулювати у собі всі основні дидактичні,
методичні, наукові і інформаційно-довідкові матеріали, необхідні як
викладачам для підготовки і належної організації занять із застосуванням
електронних посібників, так і для здобувачів освіти, які навчаються з їх
допомогою. Лише тоді він дасть можливість слухачам якісно виконувати
завдання для засвоєння матеріалів по навчальній дисципліні, а викладачам –
об'єктивно здійснювати поточний і підсумковий контроль над успішністю
здобувачів освіти.

Висновок
Учені ж вважають, що кожний е-посібник, незалежно від його змістового

наповнення й типології, має відповідати певним вимогам: оптимальному
забезпеченню взаємодії оператора з комп’ютером; досягненню мети й завдань
навчання; адаптації до індивідуальних особливостей суб’єктів навчання;
проблемній подачі матеріалу завдань; спрямованості на інтенсивне керування
процесом пізнання.

Крім того, при застосуванні е-посібників необхідно враховувати такі
чинники: ступінь відповідності інформаційного й технологічного забезпечення
посібника навчальній програмі з певного предмета; позитивність впливу
мотиваційних орієнтацій на формування в дітей знань і вмінь більш високого
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рівня; варіативність індивідуалізованих та диференційованих навчальних
завдань; інтенсивність використання інноваційних методів навчання [1].

На сьогодні вже розроблено дещо більше е-посібників, серед яких є як
схвалені Міністерством освіти і науки України, так і рекомендовані ним для
використання в освітніх навчальних закладах. Це говорить про те, що все-таки
наша освітня сфера переходить на інші стандарти. Для виховання сучасного
фахівця високого рівня освітній процес необхідно будувати з використанням
нових педагогічних та інформаційних технологій, надаючи саме йому
максимальні можливості для самостійної, творчої роботи (викладач має бути
консультантом, здійснювати контроль за процесом навчання). Виключно висока
міра наочності представленого матеріалу, взаємозв’язок різних компонентів
курсів, комплексність та інтерактивність роблять електронні посібники
незамінними помічниками як для учня, так і для вчителя [3].
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4.Стромило І. Технології та методологія розробки електронних посібників
[Електронний ресурс] / І. Стромило // Нова пед. думка. – 2013. – № 2. – С. 182–
185. – Режим доступу: Npd_2013_2_47.pdf.



Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах
діджиталізації суспільства». 11.11.2020 року

секція 3 Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації:
цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою

16

«КОРОНОВАНИЙ» ДИСТАНЦІЙНИЙ ПРОСТІР У ЗАКЛАДАХ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

ВАРВАРУК Інна Василівна,
директорка Коледжу
Університету Короля Данила,
кандидатка філологічних наук,
Україна, м. Івано-Франківськ

Освітній простір в умовах пандемії імплементував нові правила гри та
способи взаємодії і комунікації усіх учасників навчального процесу,
розпочинаючи від початкової школи і закінчуюючи вищою. Фактично, вже
кілька місяців ми знаходимось в екстремальному режимі діджиталізації та
технологізації навчання. Але якщо рік чи два тому цей процес був новітнім
трендом, до якого спрямовувалися усі заклади освіти, то зараз це стало
справжнім викликом, який, на жаль, не всі змогли належно прийняти. Однак,
варто закцентувати увагу перш за все на тому, чо̀му ми навчилися, який це мало
вплив на подальший перебіг освіти та чи є переваги такого ритму навчання.
Саме це і зумовлює актуальність дослідження.

Особливістю дистанційної освіти є можливість навчатися та отримувати
необхідні знання віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час.
Вона передбачає практично повну незалежність студента від жорсткого
регламенту навчального процесу, планування щоденної зайнятості, спираючись
на вимоги університету. Дистанційне навчання – це ідеальний варіант для
цілеспрямованих людей. З іншої сторони, будь-які кризові явища не
породжують чогось нового, а лише посилюють процеси трансформації, що
власне і відбулося в освіті.

Переймаючи закордонний досвід, ми часто порівнюємо «наше» і «не-
наше», забуваючи про особливості освітнього простору України, інше
функціонування навчальних закладів, зрештою – інше виховання та сприйняття
життя безпосередньо учасниками освітнього процесу. У цьому ключі, звертаємо
увагу, перш за все, на заклади фахової передвищої освіти (далі – ЗФПО),
специфікою яких є поєднання навчання за двома рівнями – завершення повної
середньої освіти та здобуття початкового ступеня вищої освіти – молодшого
спеціаліста (або фахового молодшого бакалавра). Дві освітні траєкторії –
загальноосвітня та професійна – повинні акумулювати такий формат навчання,
який би був виправданий якістю, належним рівнем навчання та викладання,
матеріальними затратами і який би зміг підготувати професійно орієнтованого
фахівця за зразком «all inclusive».

В умовах, коли доступ до знань не є чимось унікальним, майже 80 %
ЗФПО змушені були заново організовувати систему дистанційного навчання і в
дуже короткі терміни цифровізуватися. Попри наявність академічної автономії,
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все ж перед закладом освіти була поставлена основна вимога – збалансоване
навчання і можливість для студентів досягти продуктивного результату та
отримати індивідуальну освітню траєкторію.

Основним стейкхолдером ЗФПО є вчорашній учень школи, студент-
початківець, підліток-«хоумлендер», від якого дистанційна форма вимагатиме
чіткого розподілу власного часу, цілеспрямованості, допитливості, витримки та
терпіння, усвідомлення відповідальності та самостійності у виконанні завдань.
Фактично, це ключові компетентності освітнього процесу, яких вимагає
сучасний ринок праці, але які ще повинні освоюватися таким студентом.
Процес навчання має бути настільки гнучким, щоб окрім запропонованої
програми врахувати зацікавленість учнів. Якщо у підлітковому віці не дати
дитині право власного вибору, а змушувати працювати «як усі», можна
назавжди “відбити” у неї мотивацію та бажання розвивати власні таланти та
здібності.

Соціальне опитування студентів щодо того, як відбувалося дистанційне
навчання у школах показало, що у більшості не було однієї платформи, в якій
вони могли вести діалог із учителями. Заняття через Viber, Telegram, Messenger
та інші соціальні мережі, платформи від Google, зокрема Classroom, Google
Meeting, Zoom, Moodle і ще десяток подібних інструментів, не давали
можливості працювати в єдиній системі, належним чином комунікувати та
дискутувати. Такий досвід став т.зв. побоюванням і бар’єром для тих, хто був
вступником у 2020 році. Коли друга хвиля пандемії охопила країну, не дивними
були протести батьків проти дистанційного навчання. Для того, щоб
мотивувати студентів і продемонструвати батькам, що може бути єдиний і
систематизований дистанційний освітній простір, в якому їхні діти будуть
сповна залучені до занять, потрібно було організувати логістику навчання з
урахуванням динаміки розвитку суспільства.

Важливим завданням для ЗФПО постає необхідність формування
цілеспрямованої та відповідальної особистості (особливо учня після 9-го класу)
без допомоги дорослих. Робота в умовах карантину підтвердила, що це досить
складно, оскільки навчальне заняття повинно бути орієнтованим і на вивчення
нового матеріалу, на опрацювання домашнього завдання, на безпосередню
комунікацію щодо розуміння вивченого. І хоча наші «Хоумлендери» або
представники «цифрового покоління», здавалося б, активно працюють з
ґаджетами та іншою технікою, однак комп’ютерної грамотності їм все ж не
вистачає (наприклад, робота з текстом у програмі Word).

Ще одним викликом для коледжів стає належна підготовка до ЗНО, яка
також має свої переваги та недоліки. Студенти у 2020 році були звільнені від
ДПА у формі ЗНО (хоч підготовка тривала упродовж року), однак, щоб
продовжувати навчання в університеті, їм необхідно мати сертифікати двох
предметів ЗНО – української мови та літератури і предмета на вибір (для
окремих спеціальностей). Успішність студентів у тестуванні є результатом, за
який заклад несе відповідальність. Ця система зумовлює і формат контролю
знань, орієнтований на тестову систему, яка як скеровує до узагальнень та



Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах
діджиталізації суспільства». 11.11.2020 року

секція 3 Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації:
цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою

18

систематизації знань, так і навпаки – позбавляє комунікативних навиків, уміння
працювати в команді і т.д.

Третім викликом стала майстерність викладача в умовах дистанційного
навчання та щорічне підвищення кваліфікації за новими вимогами. Жага до
знань викладача є набагато більшою, ніж студента. Порівняймо: майже 93%
слухачів онлайн-курсів (напр., Prometheus, Edera, Coursera та ін.) – це люди, які
вже мають вищу освіту. Окрім того, більшість викладачів мали карт-бланш на
реалізацію власного бачення процесу навчання. Незважаючи на складність
освоєння нових комп’ютерних систем, вони майстерно створювали блоги,
відеолекції, що додавало їм ще більшої впевненості, особливо в роботі перед
камерою. На противагу таким креативним змінам, все ж проблемним залишався
сам процес викладання, особливо психологічна атмосфера, при якій виникало
враження спілкування «сам з собою», тобто без зворотної реакції. Не завжди
вдавалося забезпечувати принципи академічної доброчесності з належною
автентифікацією студента (часто, через відсутність технічного забезпечення у
студентів), тому роль викладача є ключовою координатою, яка скеровує і на
забезпечення якісного навчального контенту, і на належне оцінювання.

Влучно в одному інтерв’ю зауважила ексміністерка Лілія Гриневич: «Як
би ми не змінювали стандарт змісту освіти, яке б не купували обладнання, все,
насправді, залежить від професійних якостей вчителя».

Аналіз кількамісячного досвіду дистанційної роботи в ЗФПО, проведення
вперше дистанційних екзаменаційно-залікових сесій та кваліфікаційних іспитів,
вступної кампанії-2020, засвідчив, що такий формат є актуальним для тих, хто
працює або за станом здоров’я немає можливості бути присутнім на заняттях
безпосередньо в закладі. Однак, взаємообмін енергією в аудиторії між
викладачем і студентом немає альтернативи.

Таким чином, сучасне “короноване” дистанційне навчання, яке
найближчим часом не закінчиться, з урахуванням нових можливостей та
бар’єрів, викликів та завдань, повинно орієнтуватися на формування
підприємливого, гнучкого та успішного студента, який у сучасних
конкурентних умовах зможе почувати себе впевнено, та на умотиваного
викладача, готового активно вдосконалювати свої професійні soft skill та hard
skill не на вимогу закладу освіти, а за власним бажанням, потребами та
відповідно до того, що буде ефективним і необхідним не сьогодні, а завтра.
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Зміна цілей і завдань освітньої системи підвищення кваліфікації у зв’язку
зі вступом України в європейський освітній простір призвела до зміни
структури і змісту освітнього процесу в чинній системі, основними принципами
якого виступають регіоналізація, технологізація, персоналізація, самоосвіта та
саморозвиток. Управління адаптивно-педагогічним проєктуванням регіональної
освітньої системи підвищення кваліфікації – цілеспрямований процес, який
сприяє розвитку інноваційного потенціалу педагогічних працівників за певний
інтервал часу при обмежених ресурсах шляхом чіткого визначення цілей
управління, розроблення механізмів їх реалізації, термінів і стану проміжних
етапів процесу, зв’язків планованих цілей із ресурсами [1].

Поява регіональних шкіл новаторства (РШН) – це вияв необхідності
сучасного ефективного науково-методичного супроводу системи
післядипломної педагогічної освіти, вирішення завдань розвитку та
забезпечення стратегічних і тактичних дій щодо постійного вдосконалення
професійної майстерності педагогічних працівників регіону у міжатестаційний
період. Серед інших найістотніших моментів РШН включає в себе, передусім,
мету співтворчості керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників
на всеукраїнському, регіональному і міжрайонному рівнях, а також
обґрунтування проявів – від емоційних до науково виражених і ґрунтовно
прорахованих заходів, з’ясування її освітнього призначення, системи ціннісних
орієнтирів, стійких прагнень і вподобань (як усвідомлених, так і рефлекторних),
визначення свого місця серед інших форм педагогічної діяльності.

Мережева взаємодія є інструментом ефективного позиціювання шкіл
новаторства в електронному освітньому контенті, під якою розуміємо різні за
типом і масштабами зв’язки між школами новаторства керівних, науково-
педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти та їхніми
координаторами в єдиному освітньому просторі. Їхня мережева взаємодія є
найефективнішим механізмом розповсюдження і розвитку новаторських ідей.

Отже, лише через канали реалізації дисемінаційної мережі шкіл
новаторства України можливе досягнення системних ефектів у цьому напрямі
за допомогою активного поширення інноваційного педагогічного досвіду та
його поданням співтовариствами освітян – школами новаторства.

Наслідком дослідницько-експериментальної роботи стало створення сайтів
«Полтавська регіональна школа новаторства» (2014), «Школа молодого вчителя
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Полтавщини» (2015) та 11 блогів зональних шкіл новаторства (ЗШН),
спроєктовано їхню дисемінаційну мережу як ефективне поширення інноваційного
педагогічного досвіду. Сайт «Полтавська регіональна школа новаторства»
складається з основних розділів («Головна», «Зональні школи новаторства»,
«Методичний навігатор», «Бібліотечка педагога-новатора») та допоміжних.
Кожний розділ має горизонтальне і вертикальне меню. Функціонування шкіл
новаторства в мережі Інтернет передбачає їх переведення в режим інноваційного
розвитку, що забезпечує якість і доступність до результатів їхньої діяльності
відповідно до європейських стандартів, орієнтацію на задоволення запитів
педагогів [3].

Авторська ідея, Положення про Полтавську регіональну школу
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників
післядипломної освіти покладено в основу створення регіональних і зональних
шкіл новаторства в 14 закладах ППО (Вінницькому, Волинському, Донецькому,
Дніпропетровському, Житомирському, Кіровоградському, Луганському,
Миколаївському, Полтавському, Рівненському, Тернопільському, Черкаському,
Чернівецькому, Чернігівському), де активізована робота щодо розвитку
новаторського руху в регіональних освітніх системах підвищення кваліфікації.

Зазначимо, що контент електронного освітнього ресурсу, який пройшов
редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та призначений для
поширення в незмінному вигляді, є електронним виданням, яке може бути
представлене у вигляді: підручника; навчально-методичного посібника;
навчального наочного посібника; самовчителя; практикуму, а також і журналу.

Однією з причин створення періодичних видань закладів післядипломної
педагогічної освіти є прагнення надати відкриту дискусійну платформу, де
можна висвітлювати нові наукові погляди з педагогічних наук, які мають
регіональний, державний і світовий характер. Журнали виконують різноманітні
функції: широке інформування освітянської громадськості про здобутки науки і
передового педагогічного досвіду; знайомство з кращими зразками педагогічної
праці (науковими дослідженнями, методичними розробками, моделями уроків,
різноманітними позакласними і позашкільними заходами; інформацією про
надбання вітчизняної та світової педагогічної науки і практики; новими
підходами до теорії навчання і виховання); допомога керівникам шкіл,
методичних об’єднань, творчих груп із проблем управління школою, підвищення
ефективності її роботи; поширення активного використання й розвитку багатого
фонду напрацьованих наукою та управлінською практикою ідей, технологій
і педагогічних систем через періодичні видання. Вони відіграють значну роль
у сприянні науково-методичному забезпеченню розвитку інноваційного
потенціалу педагогічних працівників у регіональних освітніх системах.

Ураховуючи вищезазначене, звернемося до покрокового становлення
журналу «Імідж сучасного педагога», а саме реалізацію його основних
взаємопов’язаних етапів розвитку: 1998–1999 – підготовчий – становлення та
розвиток педагогічного журналу в умовах реорганізації Інститутів
удосконалення вчителів в Інститути післядипломної педагогічної освіти; 2000–
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2016 – творчо-розвивальний – фахове видання України; 2017–2020 –
інноваційний етап розвитку електронного наукового фахового видання України
[2].

Заслуговує на увагу науково-педагогічна та організаторська діяльність
редакції журналу, що зуміла при всіх катаклізмах життя зберегти прогресивну
спрямованість видання та забезпечити визнання педагогічної спільноти вже у
новому форматі як електронного наукового фахового журналу, він майже 10
років виступає інформаційним партнером шкіл новаторства України.

У зв’язку з переходом на електронне видання відбулася зміна засновників
журналу: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України.

Діяльність із видавництва е-журналу «Імідж сучасного педагога» (вебсайт:
http://isp.poippo.pl.ua) здійснюється з 2017 р. на Технологічній видавничій
платформі Open Journal Systems (OJS), що є основою для десятків тисяч наукових
видань усього світу, та передбачає реалізацію політики відкритого доступу
електронних ресурсів видання та автоматизацію повного життєвого циклу
видавничого процесу. Журнал включено до Переліку електронних наукових
фахових видань України (категорія «Б», спеціальність 011: освітні, педагогічні
науки) відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про
затвердження рішень атестаційної колегії міністерства» (№886 від 02.07.2020 р.).
ISSN 2522-9729 (online). «Імідж сучасного педагога» входить до таких
міжнародних, закордонних і національних реферативних і наукометричних баз
даних: CrossRef; Index Copernicus (ICV 2018 – 53,33; ICV 2019 – 63,25); BASE;
Google Академія (h-index: 14, 06/2019; і10-index: 24, 10/2020) (станом на
31.10.2020); WorldCat; OpenAIRE; Наукова періодика України.

Е-журнал «Імідж сучасного педагога» з 2019 р. має DOI 10.33272/2522-
9729: усім номерам і статтям авторів видання також присвоюється DOI.

Редакція журналу зацікавлена в тому, щоб автори мали високі
наукометричні показники. Усім авторам рекомендовано використовувати
ідентифікатор Open Researcher and Contributer ID (ORCID).

Розкриття ролі періодичних видань закладів післядипломної педагогічної
освіти як комунікаторів у регіональних освітніх системах показує, що система
інформаційного забезпечення становить обов’язковий ресурс управління
адаптивно-педагогічним проєктуванням електронного освітнього контенту шкіл
новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників
післядипломної освіти. Реалізація новаторських пошуків проєктування
електронного освітнього контенту має слугувати фундаментом стратегічних дій,
які забезпечать їхню ефективність, дадуть можливість вийти на новий якісний
рівень у регіональних освітніх системах України.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f0VUgP4AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=f0VUgP4AAAAJ&hl=ru
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ІНТЕРНЕТ ЗАЛЕЖНОСТІ

ВЕРЧЕНКО Надія Вікторівна,
к.б.наук, Білоцерківський інститут
неперервної професійної освіти
ver4nad1@ukr.net

Треба визнати, що сьогодні інтернет є невід’ємною частиною життя
людини в сучасному суспільстві, а тому треба вчасно зрозуміти позитивні й
негативні наслідки його впливу на психіку людини та надати цю інформацію
дорослим, які відповідають не тільки за   власних дітей, а й за молодь, що вони
навчають.

У педагогів з`явилося занепокоєння щодо негативних проявів у поведінці
дітей, почав зростати ризик формування різних адикцій (у тому числі і
комп’ютерної). На основі аналізу літературних джерел виявлено, що існують
різні авторські визначення поняття «Інтернет-залежність», але загалом вона
включає: 1) залежність від комп’ютера; 2) залежність від Інтернету; 3)
залежність від віртуального спілкування. Науковці визначають Інтернет-
залежність як форму деструктивної поведінки, що виражається у прагненні
втекти від реальності і штучно змінити свій психічний стан шляхом фіксації
уваги на Інтернет-ресурсах. Інколи використовується поняття «віртуальна
адикція» як загальний термін для позначення залежності від Глобальної мережі
Інтернет та комп’ютерних ігор [1].

Інтернет-залежність може сформуватися у будь-якому віці, але найбільш
вразливим є підлітковий вік. Для дітей цього віку притаманне таке психічне
новоутворення як «почуття дорослості», яке виявляється у гіпертрофованій
потребі самостійності, самоствердження, актуалізації потреби в просторовій і
територіальній автономії, недоторканості свого особистого простору бажання
копіювати звички і способи поведінки старших, острах відстати від однолітків,
а тому виникає прагнення до безконтрольного спілкування в соціальних
мережах, що приводить до  кіберкомунікативної залежності (cybеr - relation-
addiction), що в подальшому може призвести до заміни реальних членів сім’ї і
друзів – віртуальними (Кімберлі Янг) [4].

У цьому віці на перший план виходить потреба в спілкуванні з
однолітками, причому стрімко набирають популярності форми комунікації
один із одним – через Інтернет, що є ще однією передумовою розвитку Інтернет
- залежності. При цьому різні підліткові комплекси (наприклад, пов’язані з
незадоволенням своєю зовнішністю), комунікативні проблеми, типологічні
властивості й риси характеру також можуть стати причиною відходу від
реальності до віртуального світу.

В той же час для сучасної молоді захоплення різними комп’ютерними
технологіями швидше норма, а не відхилення від неї. Діяльність в Інтернет
просторі дає необмежені можливості для розширення кругозору, оволодіння
новими технологіями, дозволяє знайти друзів зі схожими інтересами. Для

mailto:ver4nad1@ukr.net
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молоді зі схильністю до адикції Інтернет – це світ, в якому не потрібно
вирішувати проблеми, нести відповідальність, дорослішати, а тому віртуальний
простір стає не тільки привабливішим, але виникає потреба постійно
перебувати в ньому.

Ризик виникнення Інтернет-залежності помітно підвищується на тлі
складних відносин підлітка з батьками, педагогами.

Дослідження [2] показали, що шанси щодо формування Інтернет-
залежності зменшуються, якщо :

- у  сім'ї й навчальному закладі створено атмосферу дружелюбності,
спокою, комфорту  та довіри;

- у молодої людини є інтереси та захоплення;
- молода людина вміє налагоджувати позитивні відносини з

оточуючими;
- молода людина вміє ставити перед собою хоча б найменші цілі.
Поряд з цим, умовами, за яких сім’я й навчальний заклад стають

сприятливим середовищем для формування Інтернет-залежності, є:
- відсутність контролю та належного керівництва і підтримки з боку

батьків, педагогів, дорослих взагалі;
- відсутність хобі та захоплень;
- відсутність емоційного контакту оточуючих, передусім близьких, з

молодою людиною;
- байдужість інших до неї, її інтересів та проблем, приниження гідності;
- грубість та агресивність дорослих;
- відсутність духовної близькості, взаєморозуміння, психологічної

підтримки тощо.
За таких умов молода особа постійно перебуває у тривозі, а це приводить

до бажання сховатися у віртуальному світі де «тебе розуміють», таким чином
виникає ризик  Інтернет-залежності.

У Європі одним із перших проблемою Інтернет-адикції зайнявся
віденський психотерапевт Х. Ціммерль, який разом зі своїм колегою Б. Панош
на основі результатів дослідження склали список критеріїв, згідно з якими
можна ідентифікувати патологічну схильність до користування
Інтернетресурсами [3, с. 36]:

• часте непереборне бажання вийти в Інтернет;
• відсутність контролю (тривале бажання перебувати в мережі), внаслідок

чого виникає почуття провини;
• соціально-небезпечна ексцентрична поведінка в колі найближчого

оточення (друзі, колеги, сім’я);
• знижена працездатність;

• приховування, недооцінка або заперечення залежності від Інтернету;
• психічна дратівливість, що виникає у разі відсутності доступу до

Інтернету, що викликано певними перешкодами (може виявлятися у формі
нервозності, підвищеній збудливості й депресії);

• численні невдалі спроби перебороти захоплення Інтернетом.
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На думку вчених, у разі якщо, принаймні, чотири з наведених критеріїв
спостерігаються в часовому проміжку, що перевищує 6 місяців, то хвороблива
залежність від Інтернету змінюється хронічною.

Педагоги також відмічають  пасивність, інертність, відсутність схильності
до прояву вольових зусиль, агресивність, знижену самооцінку в Інтернет-
залежних учнів, а тому звертають увагу на створення умов попередження
виникнення цієї адікції та надання їм вчасної психолого-педагогічної допомоги.

Психологічна допомога повинна спрямовуватися на поліпшення взаємин
із близькими й однолітками, на навчання саморегуляції й уміння долати
труднощі, на виховання вольових якостей, спроби підвищення в Інтернет-
залежних самооцінки та спонукання до формування нових життєвих захоплень.

У профілактиці проявів Інтернет-залежності неможливо переоцінити роль
сім’ї і близького оточення, оскільки головним завданням дорослих є
формування у молоді свідомого ставлення до власного здоров’я, здорового
способу життя, необхідності власним прикладом демонструвати позитивну
поведінку, характер та зміст проведення дозвілля. У навчальних закладах треба
проводити виховну роз’яснювальну роботу щодо комп’ютерної гігієни,
створювати сприятливі умови для живої взаємодії та спілкування з оточуючими
– однолітками, педагогами, батьками де б сповна розривався внутрішній світ
молодої людини і відбувалися самовираження, самореалізація особистості.
Тобто, потрібно зуміти сформувати той необхідний баланс між віртуальним і
реальним життям, що дозволить кожному реалізувати себе як різносторонню
особистість у всьому ансамблі людських взаємин без шкоди для здоров’я.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД
ЧАС ТЕСТУВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

ВОВК Богдан Іванович,
старший викладач кафедри професійної
освіти та технологій сільсько-
господарського виробництва Глухівський
національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка,
Україна, м. Глухів

ТИМОШЕНКО Роман Вікторович
студент факультету технологічної і
професійної освіти Глухівський
національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка,
Україна, м. Глухів

Постійна зміна соціально-економічних умов висуває нові вимоги до
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, здатних ефективно діяти й
адаптуватися в динамічному суспільстві. Реагуючи на ці вимоги система
професійної освіти переходить у режим свого постійного оновлення, що
передбачає не разові реформи, а постійне вдосконалення змісту, методики та
організації освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної)
освіти.

Відповідно до форм організації освітнього процесу в закладах
професійної (професійно-технічної) освіти статтею 26 Закону України «Про
професійно-технічну освіту» здійснюють поточний, тематичний, проміжний і
вихідний контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти, їх кваліфікаційну
атестацію [1].

Контроль знань і умінь учнів ЗП(ПТ)О це активний процес, що є
важливою складовою фахової підготовки майбутніх кваліфікованих робітників,
оскільки результат контролю – це показник співвідношення між поставленими
цілями навчання і досягнутими результатами; це основа оцінки навчальних
досягнень учнів, яка характеризує рівень оволодіння знань, умінь та здатностей
згідно державного стандарту обраної професії.

Останнім часом для перевірки знань учнів ЗП(ПТ)О все більш широко
застосовується тестовий контроль. Даний метод надзвичайно поширений у
європейських країнах та в останні десятиліття активно впроваджується і в
Україні. Тестовий контроль допомагає здійснити індивідуальне оцінювання
учнів та мобільно керувати освітнім процесом. Також він вважається найбільш
об‘єктивним методом при оцінюванні. Тому в підготовці майбутнього
кваліфікованого працівника робітничої професії використання тестування як
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методу контролю та оцінки знань є актуальним. Очевидно, що необхідно не
тільки більш широко та активно залучати тестові методи, а й використовувати в
цьому процесі сучасні цифрові технології та розробляти навчально-методичний
матеріал, який допомагав би при складанні тестових завдань.

Застосування сучасних цифрових технологій під час тестування учнів має
суттєву перевагу над іншими формами контролю знань учнів: потребують
значно менше часу для організації, проведення і перевірки, вони
високотехнологічні, розробляються, проводяться та перевіряються із
залученням комп’ютерної техніки, порівняно нескладні в організації та
проведенні, що дає змогу спростити процедуру контролю від його підготовки та
здійснення до перевірки й аналізу, а також вивільнити час для інших видів та
форм роботи; також вони дозволяють викладачеві динамічно визначити рівень
сформованості ключових та фахових компетентностей майбутніх
кваліфікованих робітників.

Комп’ютерні тести переважають тим, що варіанти тестових завдань
подаються в електронному вигляді з електронних баз комп’ютера чи платформ,
як-от: банк даних в системі Mytest,  Google Forms, Testorium, Go Pollock,
Plickers, Quizzy Kahoot та ін.

Знаючи, що сучасні учні ЗП(ПТ)О значну частину часу зосереджують
увагу на екранах смартфонів, планшетів, ноутбуків, шукаючи необхідну
інформацію, спілкуючись, граючи в ігри. Ґаджети і учень професійного закладу
сьогодні стали єдиним цілим, кожен учень знає можливості, які може йому
забезпечити його власний смартфон, планшет. Зазначене вище можна
використати з користю для освітнього процесу, якщо шукати й застосовувати
нові форми проведення уроків, які зможуть зацікавити сучасних учнів.

Доведено, що діти будь-якого віку найкраще запам’ятовують інформацію
під час гри. Тому залучення ґаджетів в освітній процес, замість їх заборони
підвищує мотивацію учнів. Творчо використовувати мобільні технології на
уроках дозволяє сервіс Kahoot!

Сервіс Kahoot! створений як інструмент для швидкого виготовлення
всього інтерактивного: тестувань, опитувань, вікторин та обговорень. Даний
сервіс зараз активно використовують понад 50 мільйонів людей в 180 країнах
світу. Всі продукти, створені на платформі онлайн-сервісу, мають назву
«кахути». В усі розроблені міні-ігри є можливість вставляти відео та яскраве
зображення, а сам процес створення нової вправи займає декілька хвилин. Так,
наприклад, під час вивчення теми «Обов’язки і права водіїв» є можливість
розглянути відеофрагменти з реальною дорожньою ситуацією. Змагального
ефекту додає таймер, значення якого встановлює педагог при створенні гри.
Учень, який першим відповів на запитання тесту, отримує більшу кількість
балів, ніж суперники [2].

На уроках із предмету «Правила дорожнього руху» програма «Kahoot!»
може використовуватися для створення різних типів завдань. Викладач має
можливість використовувати Kahoot! для роботи теоретичним, графічним або
відеоматеріалом: обговорювати дорожні події, важливі зміни обов’язках та
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вимоги, які висуваються до суб’єктів дорожнього руху. Все залежить від теми
уроку.

Для закріплення та відпрацювання навчального матеріалу, наприклад з
теми: «Обов’язки і права водіїв механічних транспортних засобів» викладач
може перетворити звичайні тестові завдання з підручника на цікаву гру для
всієї групи, додати додаткові матеріали, які підвищать інтерес та мотивацію
учнів.

Гра починається, коли учні вводять на своїх пристроях (планшет,
смартфон, десктоп, ноутбук) згенерований системою код та власне ім’я
(nickname) для ідентифікації. Онлайн-сервіс Kahoot! працює в будь-якому
браузері, доступний для всіх пристроїв, які можна підключити до мережі
Internet.  Система не потребує встановлення додатків на телефони – вона
адаптована до мобільних пристроїв.

На великому екрані демонструються запитання і варіанти відповідей для
мобільного голосування (Рис. 1), а на учнівських пристроях — варіанти
відповідей у вигляді зеленого квадрата, червоного трикутника, синього ромба і
жовтого кола. Учні відповідають на питання шляхом натискання на екран свого
смартфона відповідної фігури.

Рис. 1 Демонстрація тестових завдань на екрані та варіанти відповідей на
ґаджеті (екран педагога – зліва, екран учня – праворуч)

Правильна відповідь лише одна. Запитань може бути стільки, скільки
розроблено при створенні онлайн-гри. Учні голосують, натиснувши на один із
кольорів. Якщо учні не розрізняють кольори – для них намальовані фігури. Час
очікування відповідей супроводжує музика, що додає ефект змагання. Після
відповідей учнів на екрані викладача отримуємо результат голосування у
вигляді діаграми.

Якщо учень відповів правильно на запитання, то на екрані ґаджета він
бачить зелений колір (Рис. 2), а якщо не правильно або відповіді не було —
червоний. Учень бачить свій рейтинг серед одногрупників на екрані ґаджета
після кожної відповіді.
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Рис. 2 Сторінка з результатом відповідей у вигляді діаграми. Правильна
відповідь на поставлене запитання на екрані гаджета (екран педагога – зліва,

екран учня – праворуч)
По завершенню гри на екран виводяться переможці (Рис. 3), також

викладач може переглядати статистику та почати гру заново чи завантажити
файл із результатами голосування у форматі Excel.

Рис. 3 Сторінка з переможцями гри
Сервіс дозволяє будувати діаграми успішності всієї групи опитаних,

зберігати результати кожного учня. Особливо учням подобаються змагання.
Проведене нами дослідження дає підстави стверджувати, що застосування
сучасних цифрових технологій під час тестування учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти позитивно впливає на процес вивчення
дисциплін професійно-теоретичної підготовки. Особливо відмічається
позитивна мотивація в навчанні та зацікавленість учнів навчальними
дисциплінами.
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«ОСВІТНЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ЦІЛІСНЕ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ
МОДЕЛІ ОСВІТИ»

ГАЛДУН Олена Олексіївна
Викладач спецдисциплін,
Вище професійне училище №21
м.Миколаєва

Реалії сьогодення такі, що динамічний розвиток суспільства, стрімкий
ріст ІТ технологій – все це охоплює інформація, яка стає стратегічним ресурсом
модернізації освіти.

Рівень інформатизації, крім того, стає одним з істотних факторів
успішного економічного розвитку та конкурентоспроможності регіону як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Автоматизація на основі
застосування комп'ютерів і обчислювальних мереж проникає у всі сфери життя
сучасного суспільства.

У зв'язку з цим важливого значення набуває і інформатизація освіти,
органічно пов'язана з процесом його модернізації. Одним з основних напрямків
розвитку освітнього процесу стає реалізація концепції випереджаючої освіти,
орієнтованого на нові умови інформаційного суспільства і широке
використання інноваційних педагогічних технологій навчання, спрямованих на
розкриття творчого потенціалу особистості. У зв'язку з переходом до
постіндустріального суспільства все помітніше стає тенденція до
інформатизації сфери освіти. Створюються електронні підручники,
розробляються автоматизовані системи навчання, організовуються віртуальні
університети, тестуючі програми.

«Цифрoва» компетентність (або «цифрова» грамотність) визнана ЄС
однією із 8 визначальних компетенцій для повноцінного життя та діяльності. У
2016 році ЄС представив оновлений фреймворк DigitalCompetence, що
складається з 5 основних блоків компетенцій: інформаційна грамотність та
грамотність щодо роботи з даними, комунікація та взаємодія, цифровий
контент, безпека, вирішення проблем. На сьогодні в Україні не створено чіткого
системного бачення та стратегії «цифровізації» освіти.

Стрімке розповсюдження «цифрових» технологій робить цифрові
компетенції громадян ключовими серед інших навичок.[1]

Андрій Длігач стверджує, що цифрова трансформація або діджиталізація
містить ряд ключових аспектів.

Робота з даними – переосмислення (накопичення даних за минулі роки, їх
аналіз та переосмислення)

Внутрішні комунікації та взаємовідносини. В умовах цифрової
трансформації потрібно по іншому вибудовувати роботу з людьми. З'являється
формат віддаленої роботи та навчання, аутсорсинг і фріланс.
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В результаті цифрова трансформація або діджиталізація - це цілісне
переосмислення моделі освіти, трансформація всіх процесів і перехід до
використання нових інструментів.[2]

Освітня діджиталізація це досить еволюційний і органічний процес.
Освітяни-новатори завжди будуть привносити нові технології і підходи,
стимулюючи підтягуватися інших.

Заклади, які вітають зміни і готові до них, а також здатні адаптуватися до
більш гнучких моделей роботи, мають як ніколи великий потенціал успіху.

Основні переваги діджиталізації.
Оптимізація процесів. Всі процеси переглядаються і є можливість

вибудувати гнучку систему для подальшої адаптації до різних умов, усунення
рутини дозволяє ефективніше використовувати свої кадрові ресурси.

Орієнтація на учня (здобувача освіти). Учень (здобувач освіти) - це
головне джерело роботи, інформації і також натхнення - стимул рухатися
вперед. Щоб створити затребуваний продукт, потрібно володіти інформацією
про потреби соціуму на кожному з етапів взаємодії з ним.

І мова не йде про одноразову трансформацію, в процесі важливо
навчитися постійно вчитися, перетворюватися і бути відкритим до змін.

Фактори, які впливають на процес трансформації.
Концепція.
На старті дуже важливо визначити напрямки розвитку. Потрібно

виробити стратегію, план дії. Визначити цілі, ресурси і пріоритетні ділянки
модернізації. У процесі розробки концепції будуть розглядатися всі процеси,
визначатися пріоритети і усуватися перешкоди на шляху до успішної реалізації.

Навчання педагогів
Тут є один дуже важливий момент за дослідженнями соціологів

конкретно у нас в Україні лише 4% людей готові переходити в нову еру і
експериментувати, а 88% - воліють комфорт, безпеку, стабільність і перевірені
рішення.

Що це означає щодо співробітників. Це означає і підтверджується
практикою, що більша частина співробітників буде чинити опір змінам,
саботувати і намагатися продемонструвати провальність рішень і нововведень.

Для успіху цифрової трансформації потрібно готувати співробітників до
змін робочих процесів, привчати їх до гнучких умов прийняття рішень, навчати
новим технологіям, щоб не тільки могли ефективно працювати в нових умовах,
але і ставали драйверами подальших змін. Така готовність має на увазі вміння
мислити творчо, знання, і здатність приймати ефективні рішення.

Відмова від застарілих технологій
Потрібно відмовитися не тільки від застарілих технологій, які реально

споживають ресурси і заморожують процес освіти в статичному зв'язаному
стані. Треба також відмовитися від старих стереотипів, звичних схем дій,
потрібно розпрощатися з поділом ідей, дій і досягнень на свої і чужі.
Технологія конкурування вже не допомагає вижити, і діяти потрібно за
принципом об'єднання зусиль.[3]
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«Діджиталізація – це лише початок» стверджує Валерій Фіщук - один із
авторів ухваленої урядом концепції розвитку цифрової економіки та
суспільства України на 2018 — 2020 роки, віце-президентом Асоціації
«Інноваційний розвиток України» Валерієм Фіщуком

Він переконаний, що українські школярі, студенти, підприємці
творитимуть набагато більше, коли перебуватимуть у високотехнологічних
середовищах, бо інтернет, хмарні, мобільні та інші технології потрібні їм уже
сьогодні, щоб учитися, конкурувати, перемагати і творити.

ІКТ , ІТ, е-освіта, цифрова грамотність – це все невід’ємна складова
діджиталізації.

Цифрову грамотність додано до вимог управління організацією роботи та
персоналом і до переліку потреб у професійному навчанні (який визначається
під час визначення результатів виконання завдань державним службовцем).

Цифрова грамотність – важлива вимога сьогодення. «Відповідні
пропозиції підтримано на засіданні Уряду та закріплено постановою КМУ №
940 від 9 жовтня 2020 р. І мова йде не просто про вміння користуватися
комп’ютером, ноутбуком чи планшетом. А про здатність ефективно
використовувати сучасні цифрові технології як в роботі, так і в професійному та
особистісному розвитку», - зазначила Голова НАДС Наталія Алюшина.

Відсутність інтернету в 60 - 70% сіл України означає, що у нас більша
частина сільського населення - десятки мільйонів людей - не мають доступу до
сучасних можливостей електронної торгівлі, навчання, вивчення мов та інших
переваг.

Якщо взяти до уваги загально-освітню школу, то її цифровізація — це
фактично технологічне переродження цілого покоління, яке буде рости
конкурентним, наповненим знаннями і навичками, воно буде творити нову
країну. Мова не йде про переобтяження цифровими знаннями. Країни світу
збільшують кількість знань, але роблять такі формати, що знання самі в голову
«заходять». Бо для цього залучені технології — інтерактивні, мультимедіа,
віртуальної реальності та ін. Вони роблять школу цікавою, а не нудною. В таку
школу діти будуть бігти, а не ховатися від неї.

Цифровізація шкіл важлива ще й тому, що навряд чи ми зможемо в кожну
школу дати фізичні та хімічні кабінети, лабораторії тощо, бо все це кошти і час.
Але у великому освітньому просторі, назва якого — інтернет, уже стільки
мультимедійного контенту, що для дитини вже буде як надзвичайна цінність
бачити ці експерименти хоча б очима, що в школі точно ніхто на пальцях не
покаже і на дошці не намалює. Малюнок будови людського тіла на сторінці
підручника біології 1996 року чи 3D-віртуальна подорож тілом людини?
Візьміть інші предмети — географію, фізику, хімію. Їх дитина опанує швидше
та якісніше, якщо побачить це на власні очі, у вигляді аудіо-візуальних
матеріалів, онлайн-тестів, онлайн-квестів, онлайн-подорожей, онлайн-турнірів,
онлайн-ігор, онлайн-батлів, онлайн-досліджень, онлайн-експедицій. Звідси
починаються зміни – зазначає Валерій Фіщук.[4]
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За результатами соціологічного дослідження цифрових навичок громадян
України, виявилося, що 53% українців володіють цифровими навичками на рівні
нижче середнього. А зараз в Україні з’явилась можливість перевірити знання
та навички з цифрової грамотності за різними сферами знань, зазначеними в
Європейській рамці цифрових компетентностей для громадян. Це дозволить в
режимі реального часу проводити дослідження цифрової грамотності в
масштабах всієї країни.

Дія. Цифрова держава – це наймасштабніший цифровий проєкт сучасної
України, який реалізується спільно з Міністерством цифрової трансформації
України.

Розробці концепції цифрової держави передувало створення
національного бренду Дія, розробленого також за сприяння Програми EGAP.
Бренд Дія означає – Держава і Я. В основі закладена сучасна ідея про те, що
взаємодія громадян із державою має бути легкою, зрозумілою та швидкою.[5]

Важливим фактором розвитку цифрової компетентності педагога в
умовах діджиталізації є повсякденна самоосвіта. Коли педагог, на доступній
мові інтерпретує переваги та можливості навчання на основі ІКТ , цифровізації
та опціях дистанційного навчання.

Педагог як провідник, драйвер та стратег на кожному уроці – координує,
залучає, мотивує – є носієм ідей, що скоординовані з освітнім середовищем.

Діджиталізація – це курс на освітній успіх, ключовим капіталом якого
стане прогресивне майбутнє покоління.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МОДУЛІВ
ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ

СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM.

ГАРБУЗ Ольга Володимирівна
викладач ДПТНЗ ДВПУБ

Розвиток сучасних технологій, наявність майже у кожного учня
багатофункціонального девайса вже не «натякає», а відкрито «вказує» на
необхідність змін навчальної ситуації, які склалися століттями. Сьогодні вже
недостатньо показувати презентацію, якою б хорошою вона не була. Цифрові
технології змушують до змін методів, форм та прийомів роботи за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій. Але ж в сучасному суспільстві та на
ринку праці  затребувані «навички ХХІ століття»: творчій підхід та
новаторство; критичне мислення та здатність вирішувати проблеми;
комунікабельність та співпраця; інформаційна та медіа грамотність; гнучкість
та здатність до адаптації; лідерство та відповідальність.

Тобто головним завданням педагога – навчити здобувача освіти
навчатися та навчитися самому управляти навчальною діяльністю учнів,
використовуючи у своєму  арсеналі доступні сучасні засоби, цифрові
інструменти, інноваційні практики.

Одним з ефективних інструментів управління самостійною діяльністю
здобувачів освіти є використання можливостей сервісу Google Classroom.
Корективи, які внес час щодо організації дистанційного навчання під час
карантину дав змогу повноцінного впровадження мережевого співробітництва
за допомогою сервісу Google Classroom. Зручністю роботи у Google Classroom є
безперечно швидка інтеграція з іншими сервісами Google: Диск, Форми,
Документи, Презентації, Таблиці, Малюнки, You Tube та інш. Що дозволяє
розподіляти різноманітні навчальні матеріали до класів та розподіляти між
різними категоріями користувачів.

Використання можливостей Google Classroom з точки зору педагогічної
доцільності це:

- оновлення змісту навчання;
- розширення педагогічних прийомів;
- реалізація компетентнісного підходу.
Проходження дистанційного курсу «Можливості Google Glassroom»

привело до висновку, що створений мною курс за допомогою сервісу Google
Classroom для здобувачів освіти І та ІІ курсів з предмету «Інформатика»  може
бути успішно реалізованим якщо:

- навчальний матеріал в інтернет середовищі має бути грамотно
організованим;

- НЕ МОЖНА завалювати здобувачів освіти підручниками в
електронному форматі, статтями, різними роліками з youtube.com;
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- використовувати різноманітні прийоми для забезпечення активної
самостійної навчальної діяльності учнів, пробудження інтересу до опанування
предмету.

- використовувати інтерактивні завдання (бліц-опитування) для
самоцінки.

Тому при наповненні курсу матеріалами необхідно було жорстко
дотримуватися визначеній структурі та систематизації навчальних матеріалів. В
нього увійшли матеріали, які систематизовані за розділами та структуровані за
модульним принципом навчання, де заздалегідь окрім конспекта лекцій з всього
розділу, створені інструкції для виконання практичних робіт, підсумкові
узагальнюючі тести, які пропонує створювати сервіс за допомогою Google –
форм.

Але цього виявилось замало, незадоволеність педагога роллю здобувача
освіти під час опанування навчального матеріалу, його інтелектуальною
пасивністю (звичка багатьох учнів виступати в ролі споживача та пасивного
слухача). Тому в умовах дистанційного навчання перед викладачем на перше
місце стає задача навчати здобувачів освіти вчитися самостійно, а за допомогою
цифрових технологій управляти самостійною діяльністю учнів.

Аналіз активності здобувачів освіти до вивчення навчального матеріалу з
предмету показав, що для якісної організації дистанційного навчання потрібно
розробляти дещо інші навчальні матеріали, а на противагу простим тестам слід
впроваджувати інтерактивні модулі з функцією самооцінки, доповнювати
вивчення матеріалу комп’ютерними додатками.

Приклади впровадження інтерактивних модулів при вивченні різних
розділів предмету «Інформатика»

Назва
розділу

Приклад навчального інтерактивного блока

Розділ 4.

Мультимедій
ні та
гіпертекстові
документи

Блок «Віди ефектів анімації»

https://learningapps.org/display?v=pmm3b2qca20
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Розділ 5.

Веб-
технології

Блок «Етапи розробки веб-сайту»

Блок « Поглибленого вивчення мови HTML»

Завдання: завантажити на телефоні додаток SoloLearn та
опанувати «Курс по HTML»

Розділ 8.

Графічний
дизайн як засіб
візуальної
комунікації

Блок  «Психологія сприйняття реклами».

Практичні
роботи

Самооцінка
знань з правил
безпечної
роботи за
компютером

Блок «Правила безпечної роботи за комп’ютером»

https://learningapps.org/display?v=pcazku4fn20
https://learningapps.org/display?v=pt84boq8j20
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На нашу думку що окрім звичайної перевірки знань на відтворення в
вигляді підсумкових тестів, здобувачам освіти слід пропонувати проблемні,
творчі завдання. Під час виконання практичних завдань на комп’ютері не слід
забувати про інструктаж учнів з правил безпечної роботи, тому крім
схематичного зображення правил санітарно-гігієнічних норм під час роботи за
комп’ютером доцільним вважаю запропонувати учню пройти інтерактивний
тест із закріплення цих положень для самооцінювання.

Вищенаведені прийоми активізації самостійної роботи здобувачів освіти
не витісняють традиційного навчання, а ефективно інтегрують його та роблять
освітній процес більш доступним, мобільним та результативним.

Немає нічого більш мінливого ніж час, який вносить корективи в
професійну діяльність викладача.
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ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ

ВИРІШЕННЯ
ГЕРАЩЕНКО Галина Григорівна,

майстер виробничого навчання, Державний
професійно-технічний навчальний заклад
«Чернігівське вище професійне училище»,
Україна, м. Чернігів

Діджиталізація суспільства відбувається надзвичайно стрімко. Пандемія
COVID-19 змусила нас, освітян, перейти на майже абсолютно новий рівень
викладу навчальної інформації – дистанційний. Сказати, що освітяни, в
більшості своїй, не готові до цього випробування, нічого не сказати. Мало
володіти персональним комп’ютером, вміти створювати презентації для
викладу нової інформації, чи використовувати якісь інтернет-ресурси для
пошуку нової навчальної інформації, корисної для учнів. Необхідно мати
набагато суттєвіший багаж знань, умінь і навичок у володінні цифровими
технологіями.

Зараз, вже вдруге працюючи дистанційно з учнями, що здобувають
робочу професію, можу систематизувати отримані мною знання і навички
викладу навчальної інформації онлайн, а також шляхи організації навчального
процесу дистанційно. А головне, хотілося б звернути увагу на кричущі
проблеми, які постійно супроводжують процес дистанційного навчання.

Освітянська галузь, а саме шкільна ланка та професійно-технічні
навчальні заклади абсолютно не готові до такого виклику часу, як навчання
онлайн, пов’язаного з пандемією. Докладніше хочу зупинитись саме на
проблемах дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних
закладах.

По суті, їх всього лише три. Але вони досить глобальні. І їх просто
терміново треба вирішувати. Перша проблема – це некомпетентність у галузі
цифрових технологій самих освітян, особливо майстрів виробничого навчання.
Друга проблема – це відсутність доступу до елементарних інтернет-ресурсів в
учнів професійно-технічних навчальних закладів. Особливо у тих, що
проживають у віддалених селах. А таких у навчальних закладах такого типу
більше 50%. І третя проблема – це унеможливлення формування умінь і
навичок для ряду професій, оскільки сама специфіка деяких робочих професій
не передбачає таку форму навчання, як дистанційну. Наприклад: професія
автослюсар, слюсар з механоскладальних робіт, слюсар-ремонтник, токар,
верстатник широкого профілю та багато інших. Теоретичні знання, що
передбачаються при оволодінні цими професіями, подати дистанційно
можливо, десь на 70%, а ось заняття з виробничого навчання провести онлайн
абсолютно неможливо.

Кожен навчальний заклад професійно-технічного спрямування
зіштовхнувся з такими проблемами. І кожен заклад самотужки, на свій розсуд,
намагається їх вирішити. Але, забігаючи наперед, хочу зауважити, що без
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суттєвої підтримки держави, в тому числі і фінансової, закладам професійно-
технічної освіти з ними не справитись.

Вище професійне училище, де працюю я, для дистанційного навчання
використовує Google Диск, де є папки для з загальним доступом для викладачів,
майстрів виробничого навчання та учнів. На Google Диску щоденно
оновлюється навчальна інформація. Зворотний зв’язок відбувається через
електронну пошту. Індивідуальні консультації відбуваються в мережі Viber та у
звичайному телефонному режимі.

Деякі викладачі в індивідуальному порядку використовують можливості
Google Клас. Це закрита мережа для спілкування викладачів з учнями. Вона дає
можливість скоротити кількість листів учнів з виконаними завданнями, що
надходять на електронну пошту. В цій мережі можна викласти всю необхідну
навчальну інформацію, можна створювати завдання, проводити залікові тести.
Доволі широкі можливості має Google Клас [1]. Завдяки цим діям, дистанційне
навчання відбувається. Але його ефективність складає лише 50-60%. І нагадує
лікування ангіни краплями від нежиті. Але й ці заходи сходять нанівець, якщо
за місцем проживання учня немає інтернет зв’язку.

Підсумовуючи все вищесказане, хотілось би зауважити, що поки на
державному рівні не буде розроблена освітня програма діджиталізації вчителів,
викладачів, майстрів виробничого навчання, до тих пір ми просто будемо
говорити про ці проблеми на різних рівнях; розглядатимемо її з різних ракурсів.
Але від цього ніяких зрушень з місця не буде. І ми так і будемо продовжувати
«лікувати ангіну краплями від нежиті».

Висновок: Проблеми щодо використання цифрових технологій у
навчальних закладах в умовах пандемії існують. Їх треба досліджувати і
вирішувати. На мою думку, для викладачів, вчителів, майстрів виробничого
навчання треба запровадити курси примусового характеру для оволодіння
навичками використання цифрових технологій. Учнів, в свою чергу, необхідно
на всіх заняттях, на будь- якому уроці, провокувати на використання
електронного носія інформації (телефону, смартфону, планшета) з навчальною
метою. В шкільну програму необхідно включити предмет чи факультатив, в
курсі якого учень навчався би вчитися дистанційно та й просто вчився
самостійно здобувати знання. І обов’язково треба вивчати досвід вчителів
інших країн світу, що працюють дистанційно в умовах пандемії. Бо без
перебільшення увесь світ на 80% перейшов на дистанційне навчання в умовах
пандемії.

Тільки досконало вивчивши проблему, визначивши шляхи її подолання,
працюючи наполегливо і злагоджено ми зможемо подолати будь-які труднощі,
що підкидає нам життя.

Список використаних джерел
1. Як працювати в Google-клас: покрокова інструкція [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klas-
pokrokova-instruktsiya/
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО ВИВЧЕННЯ
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА

ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

ГОМЕНЮК Ліана Вікторівна
викладач біології і екології. ДПТНЗ
“Соснівський професійний ліцей”.
Україна, смт Соснове, Рівненська область

Людина,  що  не  знає  нічого,
може навчитися, справа  тільки  в  тому,
щоб запалити  в  ній  бажання  вчитися.

Д. Дідро
Однією з найактуальніших проблем професійної (професійно-технічної)

освіти є проблема низької мотивації учнів до вивчення предметів
загальноосвітньої підготовки, разом з тим і предметів природничого циклу.
Якщо спецдисципліни вивчаються залюбки, маючи, як правило, високий рівень
внутрішньої мотивації (прагнення здобути обрану професію і стати хорошим
спеціалістом своєї справи, мати хорошу роботу та отримувати високу заробітну
плату), то зі “шкільними” предметами все набагато складніше.  Усі ми є
свідками постійних нарікань від колег на небажання  учнів вчитися та
недисциплінованість. Стосунки між педагогами та учнями нерідко
переростають у конфліктні.  Безумовно, у кожному конкретному випадку
причини таких ситуацій різні. Серед них можна назвати психологічну
неготовність до навчання, негативне ставлення до закладу освіти та вчителів,
відсутність пізнавальних інтересів у здобувачів освіти, відсутність або низький
рівень мотивації.

Мотив — це усвідомлене  внутрішнє спонукання до дії.
Мотивація навчальної діяльності - це внутрішнє прагнення учнів

здобувати знання, уміння та навички.
Формування в учнів мотивації до навчально-пізнавальної діяльності є

однією з головних проблем сучасної освіти. Її актуальність обумовлена
оновленням змісту навчання, постановою завдань формування в учнів прийомів
самостійного набуття знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій,
активної життєвої позиції. Освітня діяльність повинна дати учням не суму
знань, а сформувати їх компетенції - уміння застосувати ці знання у житті.
Зрештою, сучасний вчитель повинен пам'ятати, що “Дитина - не посудина, яку
потрібно заповнити знаннями, а факел, який треба запалити.”

Проблема формування мотивації знаходиться на стику навчання й
виховання. Це означає, що увага педагогів та психологів повинна бути не тільки
спрямована на здійснення учнем навчання але і на те, як і що відбувається у
розвитку особистості учня в процесі навчально-пізнавальної діяльності.
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Зовнішня мотивація Внутрішня мотивація

-виникає під впливом  тиску та
зовнішніх імпульсів - вимог, наказів,
примусів,
-викликає дискомфорт (людина
зобов'язана виконувати чиюсь волю
-соціальні мотиви ( оцінка
суспільством, орієнтація на
результат)

-виникає за рахунок внутрішнього
прагнення (людина діє, щоб отримати
внутрішнє задоволення, отримати
позитивний психічний стан).
-діяльність організовується за власною
ініціативою, не залежить від чужої волі.
-мотиви: внутрішнє задоволення, інтерес.

Я. А. Коменський писав: “Усіма можливими засобами треба
розпалювати в дітях вогонь знання та вчення”. На мою думку, формуванню
мотивації навчально-пізнавальної діяльності в учнів на уроках природничого
циклу найкраще сприяють:

1)практичне спрямування знань та можливість їх застосування у
повсякденному житті;

2)зв'язок  навчального матеріалу із професією;
3)створення проблемних ситуацій;
4) створення ситуації успіху;
5)чітка організація процесу навчання;
6)авторитет учителя, демократичний стиль спілкування, увага до кожного

учня;
7)проведення уроків у нестандартній формі;
8)використання методів активного та інтерактивного навчання.

Усі ці методики є ефективними в умовах очного навчання, звичного
режиму роботи, коли ми маємо прямий зворотній зв'язок із учнями. Проте,
нажаль, ситуація, яка склалася у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції,
впровадження карантину, перехід на дистанційне і змішане навчання  вимагає
від нас дещо іншого підходу. Умови сьогодення стали справжнім викликом для
усієї освітянської спільноти і спонукали кожного з нас до пошуку нових
ефективних, дієвих форм, методів  та засобів навчання та виховання..

Звичайно, викликати пізнавальний інтерес та домогтися активної
діяльності учнів в умовах віддаленого навчання не просто.

Я б виділила такі пріорітетні напрямки формування мативації в
умовах освітнього онлайн-середовища:

1. Підтримання систематичного відеозв'язку з учнями (синхронне
дистанційне навчання за допомогою сервісів ZOOM, Meet, Skyp)

2. Цікавий навчальний контент (відеоматеріали, презентації, ілюстрації,
електронні книги)

3. Оригінальна подача навчального матеріалу із використаням сучасних
освітніх технологій ( сторітелінг, перевернутий клас, проблемне навчання,
ігрові методики, вебквести, мотивація змаганням, навчальні проекти, QR-коди,
скрайбінг, старт-ап)
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4. Диференційовані завдання та індивідуальний підхід до кожного учня ( з
урахуванням навчальних можливостей та технічного забезпечення)

5. Створення ситуації успіху (значущість кожного учня, розкриття
потенціалу шляхом залучення до позаурочної роботи – Всеукраїнських
учнівських конкурсах та олімпіадах від освітніх проектів «На Урок»,
«Всеосвіта»; похвала, “розумна” , об'єктивна критика)

6. Мотиваційний прийом «Кредит довіри» ( підвищення оцінки або
додаткова можливість для її виправлення)

7. Демократичний стиль спілкування ( педагогіка партнерства, повага до
учня, доброзичливе ставлення)

8. Психоемоційна складова ( авторитет вчителя, дружні взаємовідносини,
довіра, емпатія)

Проте використовувати тільки мотиви пізнавального інтересу –
недостатньо. Особливо важливо,  розвивати в учнів мотиви обов’язку і
відповідальності у навчанні.  А це вже «поле виховного процесу» для спільної
роботи батьків, класних керівників, майстрів виробничого навчання,
вихователів та викладачів-предметників.  При правильній його організації, учні
намагатимуться перемогти всі ймовірні труднощі, відчуватимуть радість від
цих перемог, навіть якщо не мають безпосереднього інтересу до вивчення
предмету.

Усі  вищі  духовні  потреби  людини – у пізнанні,  самоствердженні,
самовираженні,  самоактуалізації.  Це  прагнення  до  самовдосконалення,
саморозвитку.  Використати  ці  потреби  для  мотивації  навчання – означає
відкрити  шлях  до  підвищення  якості   освіти.  Винаходити,
експерементувати,  дивувати,  надихати учнів до навчання - єдиний  можливий
курс  сучасного  вчителя.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ . СУТНІСТЬ І ПЕРЕВАГИ

ГОРЛОВА Ганна Григорівна
завідувач відділу сучасних технологій
виробництва, ст. викладач кафедри ТНОП,
Білоцерківський ІНПО,
Україна, м. Біла Церква

За визначенням вітчизняних авторів А.М. Стрюка, Ю.В. Триуса, В.М.
Кухаренка, змішане навчання – це цілеспрямований процес здобування знань,
умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної
діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі використання і взаємного
доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та
мобільного навчання при наявності самоконтролю
здобувача  за часом, місцем, траєкторією та темпом навчання .

Таким чином, змішане навчання- це освітня концепція, в рамках якої
здобувач отримує знання і самостійно (онлайн), і очно (з викладачем). Цей
підхід у навчанні дає можливість контролювати час, місце, темп і шлях
вивчення матеріалу. За своєю суттю blended learning  (змішане навчання) – це
змішання традиційної класно-урочної системи та сучасної цифрової освіти.
Основними елементами моделі змішаного навчання є лекційні та практичні
уроки, семінари, практичні завдання (самостійні та контрольні роботи,
реферати,  та ін.), навчальні матеріали (підручники, методичні посібники),
онлайн спілкування (чат, форум, e-mail), індивідуальні та групові онлайн
проекти, віртуальна класна кімната, аудіо та відео лекції, анімації та симуляції

Модель змішаного навчання не передбачає радикальної відмови від
класичної моделі, оскільки очна освіта дає важливі мовні, соціокультурні
навички і має емоційну складову, а стає лише підходом, який навчальні заклади
можуть застосовувати «тут і зараз», в реаліях звичайної школи, актуалізуючи
навчально-виховний процес. Учитель у класі – це, насамперед, особистість, зі
своєю життєвою позицією, професійною філософією. Він залишається в
освітньому процесі, але його роль кардинально змінюється Проте і електронне
навчання має свою сильну сторону, перш за все, це
індивідуалізація. Учнів багато, і неможливо кожному приділити достатньо
уваги і часу – при електронній формі навчання, вчитель контактує
безпосередньо тільки з конкретним учнем.

Основне завдання вчителя в моделі змішаного навчання – це грамотно
скласти курс і розподілити навчальний матеріал. Необхідно вирішити, що
потрібно проходити в класі, що можна засвоїти, вивчити і вирішити вдома, які
завдання підходять для індивідуальних занять, а які – для групової роботи над
проектом. Передбачається, що базовий матеріал викладається на уроках в класі,
а розширений і поглиблений учні освоюють в процесі електронного навчання.
Важливо, щоб уроки проходили у формі захисту проектів, презентації, дебатів
або дискусії між учнями або вчителя з учнями. Електронний блок повинен
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містити проекти для роботи в групі, творчі, лабораторні та практичні завдання,
довідкові матеріали і посилання на додаткові матеріали в мережі Інтернет,
проміжні та перевірочні тести, а також завдання підвищеної складності для
обдарованих учнів Використовуючи модель змішаного навчання, вчителі
повинні зрозуміти і відчути свої переваги, серед яких:
• своєчасне виявлення учнів, що зазнають труднощів при вивчені навчального
матеріалу. Більшість сервісів змішаного навчання включають в себе онлайн-
інструменти, які дають негайний зворотній зв’язок вчителю з учнем .
• широкий вибір матеріалів та завдань, що підходять для конкретного класу,
індивідуальний підхід до кожного класу.
• ефективне використання часу на уроці.

“Моя роль як учительки у системі змішаного навчання відрізняється від
звичайної трьома речами.

Перша – я можу працювати з учнями у маленьких групах та збільшувати
вплив на них.

Друга – поки мої учні не зі мною, вони продовжують навчатися
самостійно. Третя – учні можуть проходити тестування онлайн та отримувати
миттєвий зворотний зв’язок від мене” , аналізує одна з учасниць експерименту.

За змішаного навчання вчителі – фасилітатори освітнього  процесу.
Тобто, люди, які організовують колективне обговорення так, щоб усі учні були
максимально залучені, а проблеми вирішувалися швидко й ефективно. Відтак,
основна мета вчителів — не оцінити учнів , а активно взаємодіяти з ними,
відстежувати прогрес та допомагати у разі потреби. Так вчителі перестають
бути просто спостерігачами і займають роль менторів.

Переведення частини освітнього процесу в онлайн відрізняє змішане
навчання від звичної для України системи — у класі з зошитами та
підручниками. Наприклад, учні можуть опрацьовувати теоретичну частину
вдома, переглядаючи відео та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього на
уроці з вчителями та однолітками виконують практичні вправи або працюють у
групах над проектом. За такої моделі вчителі стають модераторами освітнього
процесу. Під час роботи вони визначають, наскільки добре розуміють тему
окремі учні, і внаслідок цього можуть змінювати спосіб роботи з класом .

Основні компоненти змішаного навчання:
Живі події. По суті, “живе спілкування” передбачає частину звичної

роботи “в аудиторії” з вчителями та іншими учнями. Залежно від системи
змішаного навчання у конкретному випадку кількість та тип офлайн-активності
будуть різними. Проте, вона — необхідна як частина навчального процесу.

Онлайн-контент (самостійне навчання). Під час такого типу роботи
учень(-ниця) самостійно опрацьовує матеріали у зручному для нього (неї) темпі
та місці. Важливо, щоб учителі надавали повні та зрозумілі інструкції щодо тієї
роботи, яку має самостійно зробити учень(-ниця).

Співпраця. Поєднує два ключових елементи: робота з однолітками і
робота з вчителями. Завдяки роботі з однолітками учні можуть знаходити нові
рішення та ділитися отриманим досвідом та знаннями. Через особисту роботу з

https://www.scientificamerican.com/article/salman-khan-how-blend-virtual-with-physical/
https://www.it.iitb.ac.in/~s1000brains/rswork/dokuwiki/media/5_ingredientsofblended_learning_design.pdf


Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах
діджиталізації суспільства». 11.11.2020 року

секція 3 Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації:
цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою

45

вчителем(-кою) учень(-иця) може отримувати відповіді на індивідуальні
запитання та уточнювати незрозумілі моменти. Така модель повинна бути
створена для конкретного типу навчання та курсу.
Важливо, що подібна співпраця може відбуватися як у класі під час виконання
групових завдань, так і через електронну пошту чи соціальні мережі.

Оцінка. Оцінка важлива як для учнів, так і для вчителів. Учні можуть
стежити за своїм прогресом, а вчителі натомість — оцінювати їхні знання та
корегувати процес навчання через індивідуальне інструктування. Учневі
надають пояснення щодо проходження певного курсу. Така модель повинна
бути створена для конкретного типу навчання та курсу. Щоб зрозуміти, як учні
сприймають матеріал та як покращити цей процес, вчителі можуть
використовувати і тестування.

Додаткові матеріали. Додаткові матеріали можуть охоплювати
роздруковані матеріали, схеми, корисні ресурси тощо.

У чому переваги змішаного навчання?
Доступність та зручне користування. Самостійне опрацювання частини

матеріалу робить навчальний процес більш гнучким. Здобувачі можуть
проглянути його у такому місці та темпі, який зручний саме для них. Формат
уроку зазвичай не дає можливості повторити пройдений чи осмислити новий
матеріал у потрібному обсязі. Натомість за змішаного навчання учні самі
можуть структурувати проходження того матеріалу, який їм потрібно засвоїти у
межах однієї теми. Наприклад, повертатись до попередніх уроків, шукати
додаткову інформацію, конспектувати тощо.

Однак, незважаючи на явні переваги, використання моделі змішаного
навчання має ряд недоліків, до яких можна віднести небажання багатьох
вчителів використовувати електронне навчання, низький рівень володіння
технологіями вчителів та учнів, залежність від техніки та Інтернету. Слід
відмітити, що впровадження змішаної форми навчання вимагає досить великих
зусиль з боку вчителя.

Готовність вчителя використовувати комп’ютерні технології у
навчальному процесі є необхідною умовою інформатизації освіти. Саме
упровадження ІКТ у навчальний процес вдосконалить його, зробить доступною
та ефективною освіту, підготовить молоде покоління до життєдіяльності в
інформаційному суспільстві.

У діяльності навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації
проблемам інформатизації повинна приділятися першочергова уваг. Реалії
сьогодення вимагають від кожного вчителя здатності до використання
комп’ютерних технологій у власній діяльності, у роботі з дітьми, колегами та
батьками. Але з кожним роком зростає кількість вчителів, які використовують
ІКТ у своїй професійній діяльності, що дає змогу сформувати ІКТ
компетентність вчителя як окрему складову професійної компетентності.

Українським вченим О.М. Спіріним було визначено інформаційно-
комунікаційну  компетентність, або ІКТ-компетентність як підтверджену

https://www.khanacademy.org/talks-and-interviews/conversations-with-sal/v/sal-khan-video-lecture-on-digital-learning
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здатність особистості використовувати на практиці інформаційно-
комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і

розв’язування суспільно-значущих, зокрема професійних, задач у певній
предметній галузі.

Під ІКТ-компетентністю вчителя розуміється здатність використовувати
ІКТ для здійснення інформаційної діяльності в професійній сфері, а саме:

• організовувати інформаційну взаємодію між учасниками навчального
процесу і інтерактивним засобом, що функціонує на базі засобів ІКТ;
• здійснювати навчальну діяльність з використанням засобів ІКТ для

конкретного навчального предмету;
• здійснювати інформаційну діяльність по збору, обробці, передачі,

збереженню    електронного ресурсу;
• оцінювати і реалізовувати можливості електронних видань освітнього

призначення;
• створювати і використовувати психолого-педагогічні діагностичні

методики контролю і оцінки рівня знань учнів, їх просування в навчанні.
Саме вищезазначені навички необхідні вчителю для впровадження моделі

змішаного навчання у навчальний процес та формування ІКТ-компетентності,
яка дозволить розвивати вчителю здатність:

• застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті;
• орієнтуватися в інформаційному просторі;
• отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб;
• раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби під час
розв’язування різноманітних завдань;
Карантинні обмеження посилили виклики, які стоять перед закладами

освіти України.
Потреба в нових підходах до навчання з обмеженням кількості

аудиторних занять залишається проблемним питанням для значної частини
освітянської спільноти. Водночас лишаються вкрай актуальними такі вимоги до
освіти, як:

• доступність та інклюзивність;
• індивідуальна траєкторія навчання здобувача;
• впровадження дуальної освіти.
Вирішення цих питань неможливе без широкомасштабного впровадження

онлайн-технологій, ґрунтовних змін у підходах до організації навчання в
закладах освіти та в кожній дисципліні, зокрема ролі аудиторних занять та
ефективності їхнього проведення.

Приклад провідних університетів світу свідчить, що якісна освіта
можлива і за суттєво меншої кількості аудиторних занять, ніж в українських
закладах освіти. Але це вимагає грамотного застосування онлайн-технологій з
відповідними методичними підходами, що забезпечують ефективне поєднання
безпосередньої та опосередкованої форми взаємодії здобувачів і викладачів у
вигляді змішаного навчання.
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СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І МОРАЛЬНОСТЬ У
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ

ГРИГОРУК Тетяна Андріївна,
заступник директора з виховної роботи,
Бердичівський професійний будівельний
ліцей, Україна, м. Бердичів

Постановка проблеми. Основна мета професійної освіти - це підготовка
компетентного кваліфікованого працівника відповідного рівня і профілю,
конкурентоздатного на ринку праці, відповідального, який вільно володіє
професією і орієнтованого в суміжних областях діяльності. Це гарантує
здатність випускника ПТНЗ до ефективної роботи на рівні світових стандартів,
готового до постійного професійного зростання, соціальної та професійної
мобільності, що забезпечує задоволення потреб особистості у здобутті вищої
професійної освіти [1].

Пріоритетним напрямком досягнення цієї мети в нових соціально-
економічних умовах є компетентнісно-орієнтований підхід до підготовки
кваліфікованих кадрів. Європейським співтовариством виділено вісім ключових
компетенцій, що визначають професійну підготовку фахівців на основі
соціальної, комунікативної, соціально-інформаційної, когнітивної, спеціальної,
культурної, підприємницької, математичної та природничо-наукової
компетенції.

В нових соціальних умовах особливої актуальності набуває проблема
формування загальнокультурних компетенцій та її важливої складової -
соціальної компетенції як інтегрального компоненту якості підготовки фахівців,
що забезпечують активний вплив на міжособистісні відносини в соціумі[3].

Аналіз попередніх досліджень. З аспектів формування соціальної
компетенції учнів проведено ряд досліджень. Обґрунтовано необхідність
оптимізації професійної підготовки у навчальних закладах (А.Н.Андриянчик,
К.Х.Махметова, С.А.Смирнова та ін). У ряді досліджень виявлено фактори
впливу психолого-педагогічних особливостей на динаміку професійного
самовизначення учнів ПТНЗ (А.Б.Каганов, Т.В.Кудрявцев). Досліджувалися
основні напрямки розвитку мотиваційної сфери молоді (К. І. Божович,
Р.С.Вайсман, Р.Х.Шакуров та ін).

В останні роки виконано ряд докторських дисертацій (С.Е.Родіонов,
А.М.Кочнєв, Н.П.Пучков та ін), присвячених проблемі компетентнісного
підходу, а також кандидатських дисертаційних досліджень (С.Д.Кінаш,
О.Е.Козлова, О.Н.Мачехина, А.С.Тарасенко, Е.С.Ткачук, О.Ю.Щербакова та
ін).

Метою нашої статті є висвітлення питання щодо соціальної
компетентності і моральності у  професійно-технічній освіті.

Виклад основного матеріалу. Соціальна компетенція - це здатність
вступати в комунікативні стосунки з іншими людьми, орієнтуватись у
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соціальній ситуації і керувати нею. Вона передбачає готовність і бажання
взаємодіяти з іншими, впевненість у собі, а також вміння поставити себе на
місце іншого (емпатія, толерантність).

Сутність компетентнісного підходу визначається сукупністю принципів,
структурою і змістом професійно-технічної освіти, організацією навчально-
виховного процесу[5].

Соціальна компетентність має ряд складових, до яких належить і
моральность, яка у професійній-теоретичній підготовці формує професійну та
моральну культуру, професійну і соціальну зрілість випускника.

Моральна культура (моральність) - це об'єктивно свідома діяльність
людини по формуванню соціально і професійно значущої поведінки на основі
морально-світоглядних принципів буття. Формування компонентів моральності
як фундаменту соціальної компетентності в системі професійно-технічній освіті
визначається соціальними, виробничими, психологічними та іншими умовами і
функціями соціуму[2].

Новітні технології в соціальному середовищі передбачають особистісно-
діяльнісну спрямованість навчання, для якої моральні аспекти і ціннісні
орієнтації особистості повинні формуватися як системні соціальні компетенції.

В останні роки в психолого-педагогічній науці всебічно вивчається
професійна та моральна культура, однією з складових якої виступають моральні
аспекти професійної, управлінської діяльності. Моральність, морально-
особистісні орієнтири все частіше розглядаються як необхідна умова
ефективності професійної діяльності учнів.

Структура соціальної компетентності - детермінована категорія, яка
включає три складові: соціально-особистісну, соціально-діяльнісну та
соціально-професійну компетенції. Соціальна компетенція має структуру,
компонентами якої є: знання, вміння, особистісні характеристики (якості
особистості) і її здібності[4].

До основних методів формування соціальних компетенцій належать:
- метод «золотої середини»;
- метод професійного проектування;
- метод діяльнісно значущих асоціацій;
- метод рольової гармонізації;
- метод професійної самоорганізації;
- метод аналогів об'єктів професійної середовища;
- метод змінної тактики;
- метод (дидактичний) побудови робочих характеристик професії;
- метод варіювання параметрів діяльності.
Дані методи сприяють успішній соціальній адаптації і гідного

застосування набутих професійних і моральних якостей[2].
При проектуванні системи формування соціальної компетенції учнів

ПТНЗ слід виходити із сучасних теорій і концепцій організації навчально-
виховного процесу:

- теорії розвивального навчання;
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- концепції активізації навчально-виховного процесу;
- особистісно-діяльнісного підходу;
- особистісно-орієнтованої професійної освіти;
- концепції творчого саморозвитку особистості.
До психолого-педагогічних умов формування соціальної компетенції

належать:
- формування мотивації учнів до майбутньої соціально-професійної

діяльності;
- створення сприятливого навчального соціально-професійного

середовища та позитивного емоційного ставлення до навчання у ПТНЗ;
- підвищення кваліфікації викладачів;
- спрямування діяльності педагогічного колективу на формування

морального компонента соціальної компетенції майбутніх спеціалістів;
- введення в навчальний план підготовки фахівців спеціального

курсу, що забезпечує формування етичного компоненту соціальної компетенції
майбутніх спеціалістів;

- використання сучасних засобів, форм і методів навчання;
- облік індивідуальних особливостей майбутніх учнів ПТНЗ.
Основу проектування системи формування соціальної компетенції та

моральності складають: принцип професійної спрямованості, наступності,
мотивації навчання та праці, гуманізації, культуровідповідності, єдності та
узгодженості дій навчального закладу і способу життя учня, регіоналізації,
спрямованість системи на цілісний розвиток особистості майбутнього
працівника[1].

Соціальна компетенція учнів ПТНЗ є вершиною соціалізації, а також
дозволяє прогнозувати більш гнучку соціальну поведінку індивіда,
комфортність перебування в суспільстві, ефективність виконання ним певних
соціальних ролей, успішне функціонування в соціумі.

Висновок. Таким чином, соціальна компетентність - це інтегрована
властивість особистості, що виникла внаслідок професійної підготовки учнів
ПТНЗ, при якому рівень його підготовленості до життя і діяльності в
суспільстві на основі зазначеної структури знань, умінь, навичок і освоєних
соціальних норм і ціннісних орієнтирів дозволяють прогнозувати і продуктивно
взаємодіяти з професійним та соціальним середовищем. Це забезпечує
комфортну і ефективну організацію виробничого процесу і розв’язання
професійних завдань, бути відповідальним за своє соціальне благополуччя[5].
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2020 рік -рік світової пандемії, став викликом для усього світу та людства.
Цей рік став найскладнішим за усі роки нового тисячоліття для освіти усього
світу. Відповідно до концептуальної записки Генерального секретара ООН
Антоніу Гутерріш «Освіта в епоху пандемії COVID-19 і наступні роки» [1],
пандемія призвела до найсерйозніших порушень у системі освіти і вперше за
всю історію загрожує втратою навичок і знань не у одного покоління учнів.

Дані ЮНЕСКО [1] показують, що у розпал кризи майже 1,6 мільярда
учнів, що становить 94% від загальної кількості учнів в світі, в більш ніж 190
країнах постраждали від закриття навчальних закладів.

Кожна країна світу під час пандемії COVID-19 провадила антикризові
плани щодо підтримки освіти та організації освітнього процесу. Головним
рішенням проблеми продовження освітнього процесу стало впровадження
дистанційної освіти.

Так в Україні був прийнятий наказ Міністерство освіти і науки України
«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-
19» [2].

Відповідно до цього наказу керівникам установ освіти і закладів освіти на
період карантину забезпечити виконання освітніх програм закладів освіти,
зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій
дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її
здобувачами.

Лунають закиди [3] стосовно того, що Україна не готова до дистанційного
навчання. Однак очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет
наголосив – «…це образа для більшості педагогічних працівників, які досить
наполегливо впровадили в життя форму дистанційного навчання».

Дійсно! Сьогодні можна сміливо казати про підвищення цифрової
грамотності усіх освітян та швидкого та гнучкого налаштування під нові умови
праці. Однак, незважаючи на усі переваги та можливості дистанційної освіти
дистанційне навчання ніколи не замінить реальний очний формат спілкування.

Тому для викладачів усіх закладів освіти робота в умовах дистанційної
освіти залишається викликом та пошуком шляхів для максимально ефективної
організації навчання.

Однією з найважливіших складових освітнього процесу є візуалізація
освітнього контенту. В умовах дистанційної освіти необхідно використовувати
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програмні засоби, що дозволяють різноманітними шляхами передавати
інформацію.

Більшість платформ для проведення онлайн-занять дозволяють
використовувати найбільш поширений інструмент візуалізації серед викладачів
– презентації.

Але у дистанційному форматі показу презентації вже замало, тому на
заміну аудиторних дошок приходять віртуальні онлайн дошки такі як Padlet,
Awwapp та інші (Рис. 1).

Рис.1. Інтерфейс віртуальних онлайн дошок Awwapp та Padlet

Крім того, можливість показу екрану дозволяє використовувати як
спеціалізовані вузькопрофільні програмні засоби, так і відеоконтент та
зображення.

Рис. 2. Інтерфейс електронної платформи Mozaik education

На нашу думку великі можливості щодо візуалізації надає електронна
платформа Mozaik education (ua.mozaweb.com) (Рис. 2), що містить на сьогодні
більш ніж 1250 інтерактивних 3D сцен за різними напрямами освіти та науки
(біологія, географія, фізика, хімія, математика, технології та інші).

Також важливим інструментом візуалізаціїї освітнього контенту є відео.
Найбільшим майданчиком на сьогодні для пошуку та зберігання відео є

YouTube (Рис. 3).
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Рис.3. Головне програмне вікно YouTube

Пошуковий запит YouTube може надати багато візуального контенту за
необхідними напрямами освіти (Рис. 4).

Рис. 4. Пошуковий запит «лекції» YouTube

Однак, на нашу думку кожен викладач може зробити свій YouTube-канал
та зберігати свої онлайн-заняття, записувати аудиторні заняття, щоб мати
можливість їх використовувати при необхідності у дистанційному форматі, а
також записувати свій освітній контент.
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В умовах, коли спостерігається широкий вплив мас-медіа на спосіб життя
й світогляд молоді, гостро постає проблема оновлення методів і форм навчання
в закладах освіти різного рівня. Посилення ролі медійної культури в
культурному простору, в якому перебуває учень, зумовлює розробку
принципово нових засобів і технологій навчання. Це, насамперед, стосується
тих навчальних дисциплін, для яких технічні та апаратні засоби медіа є змістом
та предметом вивчення й дослідження.

Медіаосвіту в ЮНЕСКО визначають як інструмент підтримки демократії
й інтерпретують як приналежну до головних прав людини – права на свободу
самовираження і на отримання інформації. З 1973 р. ЮНЕСКО працює в
напрямі конкретизації змісту медаосвіти та її імплементації в навчальні плани
закладів освіти, в систему додаткової, неформальної та «пожиттєвої» освіти
широких верств населення. У 2008 р. Європарламент ухвалив резолюцію з
медіаграмотності, висунувши ідею щодо запровадження медіаосвіти в усі
аспекти доступної всім формальної освіти, у тому числі – в обов’язкові освітні
компоненти навчальних програм на кожному освітньому рівні.

В Україні, на підґрунті ряду законів («Про інформацію», «Про рекламу»,
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення
і радіомовлення» та ін.) у 2010 р. Президією НАПН України схвалено
Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні (2010 – 2020 рр.). Цей крок
визначив вектор розвитку освітньої галузі на розробку змісту й дидактичного
інструментарію запровадження медіаосвіти.

Дослідники визначають медіаосвіту – як процес розвитку в учнів
компонентів критичного мислення на матеріалі медіа, формування вмінь та
навичок використання мас-медіа в особистісному та професійному розвитку
(О. Баранов, О. Журин, Л. Зазнобіна, Г. Майборода, М. Матвійчук, Г. Онкович,
С. Пензін, В. Різун, О. Федоров, І. Чемерис, Ю. Усов та ін.).

Огляд провідних положень медіаосвіти дозволяє дійти висновку, що вона
включає вивчення всіх засобів медійної комунікації, які охоплюють графіку,
звук, відео, друковане слово, рухомі зображення, мультимедіа й гіпермедіа, що
передаються за допомогою будь-яких технологій, як комп’ютерних, так і
безкомп’ютерних. Водночас, медіаосвіта є процесом і результатом засвоєння
знань та специфічних вмінь і навичок опанування сучасних мас-медіа, і тому її
слід відрізняти від теорії й практики використання сучасних технічних засобів
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навчання, засобів візуалізації й мультимедійної підтримки навчального
процесу. Медіаосвіта має забезпечити учневі розуміння технічних,
психологічних і соціальних способів роботи мас-медіа та опанування
навичками їх використання в процесі комунікації.

Медіаосвіта, таким чином, дозволяє збагати учнів культурним досвідом,
сформувати в них вміння презентації власної особистості, своєї культури й
традицій засобами медіа, а також творчі, комунікативні вміння, критичність
мислення, оволодіти здатністю до інтерпретації, аналізу й оцінки медіатекстів,
навчитися визначати джерела медіатекстів, їхні пізнавальні, соціальні й
комерційні аспекти й контексти та багато чого іншого. Немаловажним
завданням медіаосвіти є забезпечення доступу до продуктів культури людям із
особливими потребами.

Керуючись цими рекомендаціями та всесвітнім досвідом, творчо
працюючі вчителі запроваджують елементи медіаосвіти при вивченні різних
навчальних дисциплін, зокрема й математики. Передусім, інформаційні
матеріали мас-медіа можуть бути використані як основа для побудови
навчальних завдань, кейсів. Наприклад, при вивченні тем «Діаграми»,
«Графіки» можуть бути застосовані аналітичні матеріали ЗМІ, що містять
статистичні чи графічні дані. Можна сформулювати декілька пізнавальних
задач, протилежних за змістом: або на основі аналізу представленої інформації
побудувати ілюстративні діаграми, графіки, або на підставі діаграми
проаналізувати стан проблеми, що досліджується автором статті.

Сьогодні тема «Проценти» викликає в учнів жвавий інтерес у зв’язку з
широкою рекламною кампанією послуг з кредитування. Тож завдання на
критичний аналіз рекламних пропозицій в мережі та сформульовані учнями
самостійно запитання й навчальні задачі мають знайти своє гідне місце на
уроках математики і до того ж – сформувати економічну грамотність учнів.

У сучасному інформаційному суспільстві змінюється середовище і форми
комунікації вчителя з учнями та учнів між собою. Педагогічна взаємодія
продовжується через дистанційне спілкування за допомогою електронних
пейджерів, Інтернету, тематичних сайтів і порталів, блогів і соціальних мереж,
в межах яких стає можливим не лише обмін і презентація навчально-
пізнавальної інформації, але й управління творчим розвитком учнів, розвиток їх
інтересу до математики. Учителеві варто заохочувати учнів до ведення
мікроблогів («Математика і великі математики», «Математика і економіка»,
«Рекорди в цифрах», «Мислення і логіка», «Як працює система знижок у
торговельних мережах» та ін.), роботи на спеціалізованих сайтах як
копірайтерів, дописувачів, журналістів, що представляють в популярній формі
актуальну наукову інформацію.

Креативна медіаосвіта привносить нові ідеї в організацію домашньої
самостійної роботи з математики на основі розроблення дослідницьких,
творчих, ігрових, практико зорієнтованих, сервісних та інших різновидів
проєктів. Завданням вчителя в цих умовах є створення простору для втілення
творчих ідей учнів, їх медіатворчості шляхом застосування сучасного
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мультимедійного контенту, медіатекстів, хмарних сервісів,
мультиплатформенних редакторів, телевіджетів тощо.

Нового розвитку в контексті медіаосвіти набув відео-метод. Спеціальні
інтернет-канали (Школа онлайн, Галілео, Всеукраїнська школа онлайн,
Discovery) поширюють науково-популярне відео, транслюють навчальні
мультфільми та інший пізнавальний контент з високою якістю; його можна
переглядати в будь-який час і будь-де. Відео-уроки, майстер-класи й тренінги з
розв’язання різного класу математичних задач, зняті професійними
колективами, здатні прикрасити будь-який урок та привнести в нього естетичні
елементи. Водночас, учні з інтересом ставляться й до створення й презентації
власних відео-кейсів на основі вільно поширеної в мережі відеоінформації.
Цікавою формую захисту проєктів може стати фестиваль аматорських
відеофільмів, проведений під час тижня математики.

Отже, медіаосвіту й навчальний предмет математика зближує завдання
навчити учнів мислити критично й нешаблонно, сформувати звичку піддавати
сумнівам і критичному аналізу різні судження й повідомлення, здатність
запобігати неправильних і заздалегідь некоректних висновків. Елементи
медіаосвіти збагачують зміст і привносять нові форми у викладання математики
та організацію самостійної роботи учнів, роблять внесок у формування
математичної культури учнів.
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СПЕЦИФІКА ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДАНІЛЕЙКО Алла, ДАНІЛЕЦЬ Євген,
СІНТЯЙ Петро - педагогічні працівники
Полтавського професійного ліцею
транспорту.

Впродовж декількох останніх років ми всі спостерігаємо як інтенсивно
змінюється телекомунікаційне середовище навколо нас. Стрімкість цих змін
вражає. Учень з сучасним смартфоном зараз норма. Комп`ютерна грамотність
більшості учнів вже достатня для сприйняття новітніх інформаційних
технологій.

Одночасно спостерігається характерна тенденція до посилення
інноваційності у сфері підготовки кваліфікованих робітників у системі
професійної освіти України. Сучасні реалії освіти все більше вимагають шукати
ефективні методи організації навчальних занять з урахуванням індивідуальних
особливостей учнів. Такі методи повинні забезпечувати, з одного боку, гнучку
взаємодію учасників у навчальному процесі, дозволяти своєчасно отримувати в
будь-який зручний для учнів час, консультації, поради і оцінки від викладача,
який територіально віддалений, а з іншого − здійснення обов'язкового
використання інтерактивних форм організації навчання. Ці задачі дозволяє
вирішити дистанційне навчання.

В системі професійно-технічної освіти перехід на дистанційне та змішане
навчання виявився неочікуваним та доволі серйозним випробовуванням для
всіх викладачів та майстрів виробничого навчання, а також учнів та їх батьків.

Як буде відбуватися навчання під час карантину залежить від здатності
кожного закладу освіти та його педагогічних працівників гнучко і швидко
організувати роботу, в залежності від якості технічного забезпечення, інтернет-
доступу, рівня комп’ютерної грамотності викладачів і здобувачів освіти.

В Полтавському професійному ліцеї транспорту з 2014 року почали
використовувати систему дистанційного навчання Moodle для вдосконалення
підготовки фахівців з професії «Оператор комп’ютерного набору», майстри
виробничого навчання Алла Данілейко та Євген Данілець, а з 2015 – викладач
Петро Сінтяй розробив три курси для помічників машиніста електровоза,
помічників машиніста електропоїзда.

В 2019 році ми провели курси для викладачів загально-освітніх дисциплін
нашого навчального закладу і доєднали їх до роботи в середовищі СДН Moodle.
Молоді педагоги, готові до прогресивних змін у навчальному процесі,
підтримали нас першими. Що сьогодні дозволило нам, в реаліях пандемії,
періодичних карантинів, без проблем перейти на змішане навчання.

Система дистанційного навчання Moodle – це найбільш досконала і
поширена в Україні і в світі система такого призначення. На даний момент
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Moodle вже має сотні мільйонів користувачів в усьому світі й продовжує
розвиватися темпами, значно швидшими, ніж її конкуренти. Ця система
управління навчанням використовується більш ніж у 30 000 навчальних
закладів багатьох країн світу для організації дистанційного навчання, її
перекладено майже на 80 мов, у тому числі і на українську. Тобто обрати для
впровадження в навчальному закладі саме Moodle – це те саме, що обрати, як
іноземну мову для вивчення – англійську.

Перевагами інтегрованої системи є її гнучкість, технологічність, масовість,
можливість багаторазової зміни та настроювання для окремих користувачів, що
дає змогу реалізувати принцип диференційованості навчання. Суттєвою
перевагою є можливість включати в систему сучасні (у тому числі
мультимедійні) способи представлення інформації, використовувати
інтерактивні засоби контролю знань, у тому числі і самоперевірки.

Тому, вивчаючи досвід інших навчальних закладів, ми вирішили
запровадити на базі власного сайту елементи дистанційного навчання. Ця
система дає можливість використовувати раніше створені електронні засоби
навчання для самоосвіти учнів та накопичені тестові завдання з професійно-
теоретичної підготовки для самоперевірки та для здачі заліків на віддалених
комп’ютерах або смартфонах.

Зараз, в 2020 році, правильність нашого вибору підтвердилась остаточно, в
зв’язку з пандемією та переходом на змішану форму навчання по всій Україні.

Специфіка дистанційного навчання в закладах ЗП(ПТО)
Чому мова йде про елементи дистанційного навчання? Тому, що

враховуючи специфіку підготовки фахівців в закладах ЗП(ПТО) не завжди
можна скористатися повністю дистанційного формою навчання. Підготовка
професійних робітничих кадрів потребує певного часу на засвоєння практичних
навичок обраної професії, коли потрібна безпосередня участь учнів в цьому
процесі під час виробничого навчання та виробничої практики. Неможливо
підготувати професійного електромонтера чи помічника машиніста
електровоза, токаря чи автослюсаря без його реальної присутності під час
виробничого навчання. Тому дистанційне навчання в закладах ЗП(ПТО) може
бути тільки  допоміжним  засобом навчання.

Бажано досягти оптимального співвідношення між очним і дистанційним
навчанням. На це можуть впливати різні чинники, наприклад, професійне
спрямування закладу, дисциплінованість та загальний рівень знань учнів,
готовність викладачів та майстрів швидко перейти на дистанційне навчання,
тощо.

Якщо взяти професію оператор комп’ютерного набору, то за наявності у
учнів стаціонарного ПК або ноутбука та потрібного програмного забезпечення,
можна навчати учнів дистанційно. Потрібен якісний теоретичний контент,
логічно і зрозуміло сплановані завдання лабораторно-практичних робіт, а для
виробничого навчання – розробити завдання, які від простого до складного,
допоможуть учням оволодіти всіма навичками та компетентностями професії.
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Для будь-якої професії, потенційно, весь теоретичний матеріал можна
викласти в дистанційній системі навчання, а виробниче навчання проводити в
майстернях закладу або на підприємстві. Тобто користуватись так званим –
змішаним навчанням.

Проблеми в організації дистанційного навчання
Дистанційне навчання передбачає самостійне вивчення наданого

матеріалу, тому потрібен грамотний та цікавий контент, який не дасть втратити
інтерес учнів. І тут виникають перші проблеми. Багатьом, навіть дуже
досвідченим викладачам та майстрам, не вистачає розуміння, як перейти з очної
форми навчання на дистанційну, і вони потребують відповідної допомоги.

Наступною проблемою в організації дистанційного навчання, яке включає
в себе адміністрування середовища, налаштування його під власні потреби,
створенням авторського відеоконтенту потребує матеріальних затрат, що є
надважким для звичайного ЗП(ПТ)О.

З власного досвіду
Для створення курсу в СДН потрібен час. Для розробки повноцінного

курсу, який буде включати лекції, плани практичних занять, електронні
ресурси, матеріали для самостійної роботи, тестові завдання тощо, потрібно
досить багато часу – від кількох місяців (якщо все потрібно розробляти з нуля),
до кількох тижнів (якщо є готові напрацювання в електронному вигляді).

Коли є обмеження в часі і потрібно швидко організувати дистанційне
навчання, можна створити спрощений варіант курсу і викладати матеріал
поступово, робота буде тривати від кількох годин до кількох днів. При цьому не
обов’язково одразу розміщувати усі модулі, спочатку достатньо розмістити
найважливіші, які дозволяють надавати учням навчальний матеріал та
оцінювати їхню роботу. Кількість модулів у курсі можна поступово
збільшувати та ускладнювати.

Позитивною рисою платформи Moodle є те, що модуль можна «приховати»
на той час, поки він не завершений. У такому випадку його буде бачити лише
викладач. Також модулі по наступних темах можна приховувати до тих пір,
поки студенти не виконають завдання з попередніх тем. І лише після цього
зробити їх видимими. Можна приховати модулі, які вже вивчено і здано, щоб
спростити пошук інформації для учнів.

Співпраця викладача зі студентами відбувається за допомогою двох типів
модулів: «Види діяльності» та «Ресурси».

Перша група модулів – Види діяльності – передбачає можливість
створення завдань для оцінювання учнів.

В нашому навчальному закладі, частіше за все, ми використовуємо такі
види діяльності, як:

· – для проміжного, тематичного і контрольного оцінювання
знань;

· – що передбачають завантаження файлів з результатами
роботи;
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· – є одним з найскладніших елементів навчального
курсу, оскільки потребує побудови сценарію вивчення
матеріалу з поетапною перевіркою його засвоєння. Вчитель

розбиває увесь матеріал на блоки, у кінці кожного з яких розміщуються
питання на засвоєння прочитаного. Перехід до наступного блоку
інформації можливий лише після засвоєння і перевірки попереднього
матеріалу. Якщо відповідь на питання неправильна – можна повернутись
до попередньої сторінки (або іншої, визначеної викладачем) і повторно
опрацювати матеріал.
Ресурси у системі Moodle – це група об’єктів, які дозволяють додати до

курсу будь-який вміст. Наприклад, це можуть бути:
· - модуль надає викладачу можливість створити веб-

сторінку, використовуючи вбудований текстовий редактор.
Сторінка може показувати текст, картинки, звук, відео, веб-
посилання. Зручно використовувати для опорного
конспекту.

· - посилання на файли, це ресурс для розташування в
середовищі презентацій та файлів в форматах (.doc .pdf .djvu).

· - URL модуль дозволяє викладачеві забезпечити веб-
посилання як ресурс курсу. Все, що знаходиться у вільному
доступі в Інтернеті (документи, зображення, мультимедіа і

т.ін.), має свій URL (Universal Resource Locator - Універсальний Локатор
Ресурсу або просто веб-адреса, посилання).

· - текстові сторінки великого обсягу у форматі книги.
Викладач сам обирає, які об’єкти розміщувати на курсі,

виходячи з мети та завдань навчальної дисципліни.
Популяризація досвіду використання ДСН Moodle на обласному та

всеукраїнському рівні
Вже, починаючи з 2016 року, ми почали ділитися досвідом використання

СДН Moodle в нашому навчальному закладі з колегами на обласних секціях
викладачів та майстрів в/н, які започатковував Навчально-методичний центр
професійної освіти у Полтавській області.

В тому ж 2016 році посіли І місце в обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти серед
закладів другого атестаційного рівня.

Щорічно приймали участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий
електронний освітній ресурс «Планета IT» і у 2020 році вибороли перше місце з
проектом «Я навчаю себе сам» в номінації «Курс дистанційного навчання».

Постійно приймали участь у всеукраїнських наукових конференціях:
- 27.11.2018 м. Кривий ріг: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція. Виступ на тему: «Упровадження електронних освітніх
ресурсів в навчальний процес: проблеми і пошуки»
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- 21.03.2019 м. Київ: Звітна науково-практична конференція Інституту
професійно-технічної освіти НАПН України. Виступ на тему  «Науково-
методичне забезпечення професійної освіти і навчання»

- 30.05.2019 м. Біла Церква: Всеукраїнська  науково-практична Інтернет-
конференція. Виступ на тему: «Розвиток інформаційної компетентності
педагогів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

- 23.10.2019 м. Київ: Одинадцята міжнародна виставка  «Іноватика в
сучасній освіті» Виступ на семінарі з презентацією досвіду використання
системи дистанційного навчання в Полтавському професійному ліцеї
транспорту.
З 2019 року досвід нашої творчої групи «Використання дистанційної

системи навчання MOODLE в педагогічній діяльності,  як засіб комп’ютерного
супроводу професійної підготовки кваліфікованих робітників у системі
професійної (професійно-технічної) освіти» вивчається на обласному рівні, що
дає можливість розповсюдити корисний і прогресивний досвід впровадження
нових форм навчання серед педагогів інших професійно-технічних закладів
регіону.

З квітня 2020 року систематично проводимо онлайн-курси по
впровадженню та використанню СДН Moodle, які закінчили і отримали
сертифікати 75 викладачів та майстрів в/н з понад 15 навчальних закладів
Полтавської області. І робота в цьому напрямку продовжується.

Навчальні заклади Полтавський професійний ліцей транспорту,
Полтавський професійний ліцей,  Вище професійно-технічне училище №7
м. Кременчука, Гадяцьке вище аграрне училище, АРЗ СП ГУ ДСНС України у
Полтавській області аварійно-рятувальний загін спеціального призначення,
вагон-тренажер Полтавської дирекції залізничних перевезень Південної
залізниці та інші навчальні заклади створили свої платформи в середовищі
Moodle та почали використовувати для проведення змішаного навчання.

Висновок
Особливістю системи освіти в сучасному інформаційному суспільстві є її

доступність, яка забезпечується використанням освітніх технологій. Розвиток
сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій сприяє швидкому
доступу до інформації та знань.

Поєднання традиційного та дистанційного навчання надає можливість
використати переваги обох форм навчання. Останнім часом таке навчання
набуває все більшої популярності в світі. Застосування змішаного навчання
може стати одним з ключових засобів вирішення існуючих проблем в освітній
сфері. Основними перевагами використання змішаного навчання є:

- поліпшення якості навчання;
- зацікавленість учнів до навчання;
- забезпечення ефективних інструментів управління навчанням;
- збільшення чисельності осіб, які отримають доступ до якісної освіти;
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- зміна ролі викладача.
Майбутнє – за змішаним навчанням, яке дуже легко перемикати в різні

режими: збільшувати чи зменшувати офлайн або онлайн - компоненти, обирати
різні організаційні моделі та стратегії відповідно до можливостей, потреб і
викликів. Але педагогам потрібна навчальна, емоційна, психологічна і
матеріальна підтримка.

Нажаль жодна платформа не може замінити «слово вчителя». Тандем
поглядів вчителя і учня є безцінним і дуже необхідним як для учня, так і для
вчителя. Тому необхідно в процесі дистанційного навчання використовувати як
офлайн так і онлайн навчання.

Використані джерела:

1. Іванова Ю. С. Дистанційне навчання як форма професійного навчання
працівників //Актуальна юриспруденція. Юридичні науково – практичні
інтернет конференції. Режим доступу –
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16
14%3A290817-18&catid=193%3A3-102017&Itemid=239&lang=ru/

2. Кремень В.Г. Дистанційна освіта –– перспективний шлях розв’язання
сучасних проблем розвитку професійної освіти // Вісник академії
дистанційної освіти. – 2003. – № 1. – С. 9.

3. Положення про дистанційне навчання. / Наказ МОН № 466 від 25.04.13
року. – Електронний ресурс
Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/print/

4. Сисоєва С.О. Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект //
Неперервна професійна освіта: Теорія і практика. – Випуск ІІІ-IV. – 2003. –
С. 81.

5. Шовкун В.В. Використання дистанційних технологій у процесі підготовки
майбутніх учителів інформатики//Відкрите освітнє е-середовище сучасного
університету, № 2 (2016).
Режим доступу - file:///C:/Users/Operator/Downloads/53-177-1-PB.pdf/

6. Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-
технічної) освіти на період карантину. Лист МОН № 1/9-177 від 26.03.20
року.  Режим доступу - http://ru.osvita.ua/legislation/proftech/72086/

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1614%3A290817-18&catid=193%3A3-102017&Itemid=239&lang=ru/
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ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ПРОФТЕХОСВІТИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОБРОВОЛЬСЬКА Оксана Федорівна,
методист, Навчально-методичний центр
ПТО у Волинській області
Україна, м. Луцьк

«Безпека в інтернеті – це як власна гігієна: про неї треба дбати щодня…»
Питання інформаційної безпеки доволі широке та дуже важливе. Особливої
актуальності воно набуває в період діджиталізації (цифрової трансформації)
суспільства. Сучасники часто плутають поняття «цифрова трансформація» з
автоматизацією або навіть з оцифруванням даних. Однак це тільки частини
процесу діджиталізації. З нарощуванням технологічних потужностей і обсягів
інформації самі по собі дані і системи автоматизації ще не дають позитивного
ефекту, навпаки, вони вимагають ресурсів, уваги, обслуговування. Важливе
вибудовування ефективних процесів використання всіх технологічних
можливостей з метою розвитку бізнесу, суспільства, освітньої сфери. Отже,
цифрова трансформація або діджиталізація – це цілісне переосмислення
суспільних моделей, трансформація всіх процесів і перехід до використання
нових інструментів. В умовах цифровізації, зокрема, і в закладах освіти, постає
проблема захисту даних та інформаційної безпеки загалом.

Комп'ютерна безпека – це сукупність проблем у галузі телекомунікацій та
інформатики, пов'язаних з оцінкою і контролюванням ризиків, що виникають
при користуванні комп'ютерами та комп'ютерними мережами і розглядуваних з
точки зору конфіденційності, цілісності і доступності.

Із закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки
України»: «Кібербезпека – 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».

Кібербезпека – це безпека ІТ-систем (обладнання та програм) та частина
інформаційної безпеки будь-якої організації. Важливо розуміти, що цифрова
безпека – це процес. Сьогодні не можливо щось встановити, придбати якусь
магічну кнопку, яка б дозволила раз і назавжди захистити усі ваші дані,
інформацію ваших друзів, колег, здобувачів освіти. Ви постійно дізнаєтесь про
нові загрози та про нові інструменти, які з’являються.

Формуванням компетенцій з цифрової, інформаційної безпеки в
освітньому просторі ЗП(ПТ)О Волинської області вже довгий час приділяється
значна увага. Розпочата дана робота була з дослідження проблематики та
всеобучу педагогічних працівників, зокрема, розроблений методичний посібник
«Формування інформаційної культури педагогічних працівників ЗП(ПТ)О».

Одними з основним форм роботи в даному напрямку є організація
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обласних методичних заходів, семінарів, тренінгів, розробка та поширення
методичних рекомендацій, інформаційних буклетів, пам’яток, проведення
урочних та позаурочних занять із здобувачами освіти, долучення до
відзначення Дня безпечного Інтернету.

Наприклад, одне із засідань обласної методичної секції викладачів
інформатики та інформаційних технологій було присвячене темі «Формування
інформаційної культури учнівської молоді», під час якого було проведено огляд
переваг і недоліків використання сучасних Інтернет-браузерів на уроках,
проблеми онлайн-залежності, розроблено пам’ятку користування персональним
комп’ютером для здобувача освіти. В рамках іншого обласного засідання
викладачів інформатики та ІТ ЗП(ПТ)О Волині була проведена виховна година
на тему «Інформаційна війна». Даний захід ще раз підтвердив наскільки
важливо не лише виховувати молоде покоління в любові до своєї країни, а й
вчити учнів аналізувати інформацію та відсіювати неправдиву.

Лише компетентний педагог може сформувати компетентного здобувача
освіти. В 2017 році творчою групою НМЦ ПТО у Волинській області
розроблений тренінг з інформаційної безпеки «Критичне оцінювання Інтернет-
ресурсів» для працівників системи ПТО.

Рис.1. Фрагменти презентаційних матеріалів тренінгу
Даний тренінг був апробований на методистах центру у форматі

інструктивно-методичної наради та поширений у систему профтехосвіти ─
проведений для різних категорій педагогічних працівників. Наприклад, у
вересні 2020 року під час онлайн-семінару «Формуємо бібліотечні компетенції»
був проведений тренінг з медіаграмотності. Учасники навчалися критично
оцінювати Інтернет-ресурси, ознайомилися з поняттям «інформаційна війна»,
ризиками і загрозами інформаційних ресурсів та технік інформаційного впливу,
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опанували індикатори визначення неправдивих новин.
У 2018 році розпочалось впровадження кібеоросвіти в систему ПТО

Волині. Представники області, методист НМЦ ПТО у Волинській області та
завідувач відділення «Інформатики та комп’ютерної техніки» Волинського
фахового коледжу Національного університету харчових технологій, взяли
участь у конференції і тренінгу для керівників та викладачів освітніх закладів
щодо впровадження в освітній процес програм з кібербезпеки, які відбулися у
жовтні 2018 року на базі ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою
військовою і фізичною підготовкою». У конференції взяли участь представники
близько 100 закладів професійної (професійно-технічної) освіти ЗП(ПТ)О та
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з усієї України. Ініціаторами та організаторами
всеукраїнського заходу були громадське об’єднання «Українська академія
кібербезпеки» спільно з Центром кращого Інтернету та Інститутом модернізації
змісту освіти МОН України, за підтримки Міністерства освіти і науки України
та Антикризового центру кіберзахисту бізнесу Торгово-промислової палати
України, а також Програми малих грантів публічної демократії Посольства
США в Україні. В листопаді 2018 року згадані педагогічні працівники
профтехосвіти Волині також успішно пройшли очно-дистанційний курс «Вступ
до кібербезпеки» (25 годин) від ГО «Українська Академія кібербезпеки».

За результатами роботи конференції були напрацьовані рекомендації
освітянській спільноті, державним організаціям та представникам ІКТ-індустрії
щодо реалізації дієвої стратегії у галузі кібербезпекової освіти в ЗП(ПТ)О.

Отриманий досвід та напрацювання творчої групи педагогічних
працівників із розробки та впровадження навчальних програм з кіберосвіти в
систему П(ПТ)О, яка розпочала свою роботу в січні 2019 року, був
презентований на обласній секції викладачів інформатики та інформаційних
технологій. Секція на тему «Модернізація змісту освіти в умовах реформування
професійної школи» пройшла у формі навчального семінару у жовтні 2019 року
на базі Волинського фахового коледжу НУХТ.

Рис.2. Фрагменти презентаційних матеріалів виступу
«Кібербезпека  сучасний напрямок в сфері ІТ»

В ході розгляду питання «Кібербезпека – сучасний напрямок в сфері ІТ»
увагу присутніх акцентували на розвитку правового поля України в сфері
кібербезпеки, нормативно-методичних матеріалах щодо впровадження
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кіберосвіти в систему П(ПТ)О, власній «інформаційній гігієні» кожної
особистості. Під час семінару також відбулась презентація освітнього ресурсу –
на базі навчального закладу розпочала роботу Мережева академія Cisco ВоК
НУХТ (https://vocnuft.volyn.ua/itc/), яка пропонує всім охочим пройти
безкоштовні курси: «Вступ до Packet Tracer», «Основи кібербезпеки», «Вступ
до кібербезпеки», «Вступ до Інтернету речей». Навчання відбувається
дистанційно, з консультаціями інструкторів – викладачів коледжу. Після
успішного завершення курсів видається сертифікат.

Нова програма з інформатики, чинна з 2018 року, теж розширює
можливості щодо формування даних ІТ-компетенцій, зокрема, шляхом вибору
навчального модуля «Інформаційна безпека» (17 годин). Проведене у 2019 році
онлайн-анкетування серед педпрацівників ЗП(ПТ)О показало, що модуль
«Інформаційна безпека» обрало 61,9% респондентів – 13 викладачів предмета.

Широкий спектр цифрових інструментів та можливостей для підвищення
рівня в даній сфері надає корпорація Google, яка активно займається
розширенням освітніх ініціатив у сфері кібербезпеки. Під час щорічної
панорами онлайн-консультацій за запитами педагогічних працівників в лютому
2019 року методичним центром проведено ще дві консультації щодо алгоритму
дій по роботі з учнями, які мають Інтернет-залежність, інформаційної безпеки
та безпеки в Інтернеті, використовуючи методичні матеріали Google.

Рис.3. Фрагменти презентаційних матеріалів онлайн-консультацій
Усвідомлює важливість інформаційної безпеки, дотримання власної

«інфогігієни» і учнівська профосвітянська молодь – на організаційному
засіданні новообраного складу Ради Лідерів учнівського самоврядування
закладів П(ПТ)О, яке відбулось у червні 2020 року у форматі відео-конференції
ZOOM, до проєкту плану роботи на 2020-2021 навчальний рік членами Ради
був включений пункт «Провести інформаційні заходи з кібербезпеки серед
учнівського середовища».

Інформація про проведені семінари, тренінги, результати роботи щодо
формування компетенцій з інформаційної безпеки тощо висвітлюється на сайті
НМЦ ПТО у Волинській області, сторінках «Профтехосвіта Волині» у
соцмережах, також сформовано банк навчальних матеріалів, в тому числі за
допомогою Google-диску, який надано навчальним закладам для використання.

https://vocnuft.volyn.ua/itc/
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Дана систематична робота сприяє якісному підвищенню рівня ІТ-
компетенцій в сфері інформаційної безпеки педагогічних працівників та
здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Волинської області.

Список використаних джерел:

https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-
majbutnye «Цифрова трансформація як ліфт у майбутнє»

https://tyzhden.ua/Politics/240258 «Цифрова недовіра»
https://euprostir.org.ua/practices/133410 «21 правило цифрової безпеки»
http://nmc-pto.volyn.ua/ Сайт НМЦ ПТО у Волинській області
https://imzo.gov.ua/diyalnist/bezpeka-v-interneti/ “Безпека в інтернеті”

Матеріали та ресурси Інституту модернізації і змісту освіти

https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-majbutnye
https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-majbutnye
https://tyzhden.ua/Politics/240258
https://euprostir.org.ua/practices/133410
http://nmc-pto.volyn.ua/
https://imzo.gov.ua/diyalnist/bezpeka-v-interneti/
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ЗП(ПТ)О

ДРОЗІЧ Ірина Анатоліївна,
к.п.н., методист, ДНЗ «Хмельницький
центр професійно-технічної освіти
сфери послуг»,
Україна, м. Хмельницький

Сучасний період розвитку професійної (професійно-технічної) освіти
(далі – П(ПТ)О) характеризується процесом цифровізації, що викликаний
глобальними тенденціями переходу до цифрової економіки, цифрового
суспільства. Відповідно доповіді  Global Education Futures «Освіта для
складного суспільства» (2018 г.) цифровізація освіти є «мегатрендом, що
визначає наше майбутнє».

Пандемія коронавірусної інфекції, показала вразливість людства перед
різними обставинами, які  перешкоджають особистій комунікації. І, мабуть, в
майбутньому нам слід бути готовими до подібних ситуацій. В умовах
карантину педагоги усіх освітніх закладів мають забезпечити безперервний і
якісний навчальний процес використовуючи дистанційне навчання на основі
використання електронних освітніх ресурсів.

В  умовах сьогодення змінюються вимоги до педагога закладу
професійної (професійно-технічної) освіти (далі – ЗП(ПТ)О), який повинен
вільно володіти сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями,
використовувати їх у своїй професійній діяльності та тим самим забезпечувати
якість навчально-виробничого процесу.

В освітньому просторі для опису навичок та компетентностей педагога у
сфері  інформаційних  технологій  вчені,  в  більшості  випадків,

послуговуються такими термінами, як: цифрова компетентність (digital
competence) та цифрова грамотність (digital literacy).

Проблему  формування  професійної  та  цифрової компетентності,
ефективного  використання інформаційних  технологій  у  навчанні,
досліджувало  багато українських та зарубіжних науковців: Р. Гуревич,
А. Гуржій, М. Жаджак, І. Каньковський, Н. Морзе,  В. Радкевич, Г. Солдатова,
С. Скотт, О. Спірін, Т. Тихонова та інші.

У своєму дослідженні ми дотримуємося думки І. Каньковського щодо
професійної компетентності, як інтегративної (системної) властивості
особистості фахівця, що виражається у сукупності компетенцій, які гарантують
йому успішну професійну діяльність, і характеризує рівень їх сформованості у
процесі теоретичного навчання та продемонстрованих під час практики в умовах
реального виробництва [1, с. 177].

Розглядаючи інформаційно-комунікаційну компетентність педагога
Т. Тихонова  зазначає,  що  вона є  складовою його професійної компетентності
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та означає здатність до успішної результативної професійної діяльності в
умовах  насиченого  інформаційно-комунікаційного середовища [4, с. 87].

О. Спірін визначає інформаційно-комунікаційну компетентність як
підтверджену здатність особистості, яка автономно і відповідально застосовує
на  практиці  інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних
потреб і розв’язування суспільно-значущих, зокрема, професійних задач у
певній предметній галузі або виді діяльності [2, с. 46].

Для  інтеграції  з  міжнародним освітнім простором серед українських
науковців сьогодні поширюється поняття «цифрова компетентність», наявність
якої у  фахівця  передбачає  вміння  використовувати  цифрові  технології  у
професійній діяльності.

Під  цифровою  компетентністю  Г. Солдатова  розуміє  не  тільки  суму
загально користувацьких  і професійних знань  та  умінь, які представлені в
різних моделях ІКТ-компетентності,  а  й  установку  на  ефективну  діяльність
і  особисте  ставлення  до  неї, засноване  на  почутті  відповідальності.
Науковець наголошує, що знання,  вміння,  мотивація  на  виконання  завдання,
а  також  почуття відповідальності  за  виконання  обов’язків  і досягнення
поставлених цілей становлять каркас цифрової  компетентності  як частини
соціальної  компетентності  особистості,  її  засвоєних  компетенцій,  що
дозволяють успішно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в
житті [3].

С. Скотт розглядає цифрову компетентність як здатність використовувати
цифрові ресурси  та  інформаційні  технології,  розуміти  та  вміти  критично
оцінювати  цифрові ресурси та контент, ефективно комунікувати [5].

Загалом, у більшості випадків, цифрова компетентність розглядається
вченими як інтегративна якість особистості, що визначає підготовленість і
здатність фахівця достатньо повно, всебічно, уміло використовувати
інформаційно-комунікаційні технології у своїй професійній діяльності.

Зважаючи на потреби сучасної освіти, цифрова компетентність є однією із
ключових видів компетентностей, що перебуває у нерозривному зв’язку із
професійною діяльністю педагогів ЗП (ПТ)О.

Педагоги ЗП(ПТ)О працюють в більш складних умовах, ніж учителі
загальноосвітніх шкіл. Це пов’язано з тим що: здобувачі освіти ЗП(ПТ)О в
більшості випадків, мали проблеми, коли навчалися в школі, у багатьох з них
низький рівень навчальної мотивації, істотні «прогалини» в знаннях,
відсутність бажання навчатися, тому педагогу необхідно знати, враховувати і
виправляти ситуацію; здобувачі освіти ЗП(ПТ)О отримують одночасно
загальноосвітню і професійну підготовку, тому велика роль відводиться між
предметній інтеграції, практичній орієнтації і професійній спрямованості
загальноосвітніх предметів.

До складових цифрової компетентності фахівця у її сучасному розумінні
науковці відносять такі компоненти: технічний, технологічний, інформаційний,
комунікативний, медіакомпонент. Ці компоненти можна виокремити і у складі
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цифрової компетентності педагога ЗП(ПТ)О, але вони набувають специфічного
змісту, властивому даному типу професійної діяльності.

Технічний компонент включає знання принципів будови інформаційної
системи, можливостей комп’ютерів та мобільних пристроїв, уміння
встановлювати необхідні програми і додатки та використовувати їх в
освітньому процесі тощо. Технологічний компонент передбачає уміння
вибирати необхідні цифрові пристрої та технології для вирішення професійних
завдань. Інформаційний – уміння грамотно працювати з інформацією: пошук в
різних джерелах,  оцінювання її достовірності, дотримання авторських прав
тощо). Комунікативний компонент – уміння використовувати можливості
сучасних технологій для результативних комунікацій: створювати мережеві
документи, забезпечувати доступ до них, приймати участь у спільній роботі над
документами, уміння використовувати можливості соціальних мереж,
розуміння їх можливостей і існуючих ризиків. Медіакомпонент – уміння
працювати з текстовою, графічною, відеоінформацією, іншими видами
інформації.

Під цифровою компетентністю педагога ЗП(ПТ)О ми розуміємо його
готовність і здатність використовувати цифрові ресурси, застосовувати
комп’ютери, мобільні пристрої та хмарні технології в освітньому процесі, а
також створювати і ефективно використовувати в освітньому процесі
можливості цифрового освітнього середовища та усіх його складових.

Для формування цифрової компетентності педагогів ЗП(ПТ)О необхідна
цілеспрямована робота по підвищенню рівня їх професійної компетентності
(безперервне навчання, в тому числі і з використанням дистанційних освітніх
технологій, обмін досвідом роботи, представлення свого педагогічного досвіду)

Таким чином, формування цифрової компетентності у педагогів ЗП(ПТ)О
є важливою умовою для здійснення продуктивної і результативної професійної
діяльності та забезпечення якості навчально-виробничого процесу.
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Поточний момент розвитку вітчизняної системи освіти характеризується
оновленням традиційних вимог та формуванням перспективних запитів до
освітнього середовища України. Трансформації соціокультурного та економіко-
правового простору на глобальному та локальному рівнях обумовлюють зміну
запитів як стейкхолдерів ринку праці так і здобувачів освіти. Сучасність
вимагає багаторівневого та всебічного оновлення освітніх інституцій.

Пропонується розглянути одну із сфер сучасної національної освіти –
взаємодія закладу та здобувачів освіти. Відповідно Закону України "Про
освіту", вона спрямована на розвиток особистості шляхом формування та
застосування компетентностей, а результатом є досягнення особою очікуваних
результатів навчання [2].

Ефективність такої взаємодії ґрунтується на реалізації особистісного
потенціалу здобувача освіти через активізацію пізнавальної діяльності та
мотивацію до компетентністного розвитку в освітньому середовищі. Однією із
основних вимог сучасності є побудова індивідуальної освітньої траєкторії, з
урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду
здобувача освіти. Що обумовлено новою парадигмою професіоналізму – освіта
впродовж життя, яка спрямована на реалізацію права кожної особи на
безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів
суспільного розвитку та потреб економіки.

Урахування зазначеного та розвиток ринку освітніх послуг в Україні
формує нові вимоги до інституцій освіти, та закладів освіти, зокрема.
Конкурентне освітнє середовище та оновлена нормативно-правова база
обумовлюють розширення можливостей останніх, щодо задоволення запитів
особистості в сфері професійного розвитку. Сьогодні заклад освіти має
перспективу реалізувати значний сегмент, а за певних обставин, і здійснювати
постійний супровід реалізації особистістю її індивідуальної освітньої траєкторії
[5].

Реалізація такої можливості не обмежується лише якістю освітніх послуг,
конкуренція породжує нові вимоги до інформаційної діяльності закладу освіти
– залучення контингенту та здійснення ефективної комунікації з кожним
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окремим здобувачем освіти. З іншого боку, соціокультурні трансформації
сучасності, такі як ціннісні орієнтири та культурні особливості сучасної молоді
обумовлюють побудову новітньої комунікативної стратегії. Як варіант
вирішення таких завдань пропонується розглянути "Омніканальну стратегію
комунікації".

Одним із найбільших та перспективних сегментів категорії здобувачів
освіти, відповідно до "Теорії поколінь", вбачається Покоління Z. Розглянемо
лише окремі їх особливості. Це покоління виросло в digital-середовищі,
більшість з них вважає його простором своєї свободи та життя. Територія
життєдіяльності Хоумлендерів, як ще називають це покоління, обмежується
старшими поколіннями з метою їх безпеки. Відповідно, "Z-ки" розширюють її
засобами digital-простору. Сучасні підлітки одночасно використовують
декілька різнопланових гаджетів для створення власного комфортного
повсякденного середовища. Вони ефективно вибудовують свою комунікацію в
спосіб, що відрізняється своїми акцентами від старших поколінь. Їх уподобання
– соціальні мережі та месенджери, форма комунікації – повідомлення (звукові,
відео, смайліки, тощо). При цьому, їх стиль життя: бути включеними в процес
"тут і зараз", головні пріоритети – емоції [1; 3; 5].

Покоління, що народилось після 2003 року, усвідомлює необхідність
освіти, проте з певними вимогами: відповідність рівня освіти фаховій
необхідності, про це говорять всі старші покоління. Приклад "Покоління Y"
демонструє необхідність навчатися дозовано, але безперервно [1; 3]. Цим самим
формується запит підростаючого покоління до моделі освітніх послуг закладу,
зокрема каналів обміну інформацією.

Узагальнення наукових досліджень та практичного досвіду, дає змогу
розглядати омніканальність, як інтегровану цифрову систему каналів
комунікації, складові частини якої використовуються узгоджено та логічно
доповнюють одна одну. Таким чином досягається основна мета digital-
маркетингу – користувач отримує потрібний йому контент та найцікавіші
пропозиції зручним для нього способом і в найкращій для нього формі [4; 6].
Дане визначення розкриває модель комплексного рішення низки проблемних
питань реалізації комунікації закладу освіти.

По-перше, реалізація будь-якого потенціалу закладу не можлива без
наявності визначеної кількості контингенту здобувачів освіти. Дана стратегія
дозволяє не лише налагодити оптимальну комбінацію каналів комунікації з
ними, а й зібрати максимум інформації про їх запити та комунікаційні
вподобання. Такий підхід дозволить максимально-ефективно пропагувати
заклад. В подальшому, зібрана інформація дозволить забезпечити оптимальний
супровід компетентніного професійного розвитку та реалізації особистісної
освітньої траєкторії протягом життя здобувача освіти.

З іншого боку, побудова сучасного освітнього середовища базується на
студентоорієнтованому підході до організації освітнього процесу. Це формує
оновлені вимоги до методики та технологій навчання з урахуванням
оптимальної результативності будь-яких форм занять. Базовою складовою
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такого процесу є побудова ефективної взаємодії зі здобувачем освіти з
урахуванням його можливостей та пріоритетів. Значення використання
омніканальної стратегії підкреслює поточний момент, обумовлений пандемією
"коронавірусу COVID-19", в контексті використання засобів дистанційного
навчання та цифровізації освіти.

Таким чином, використання закладом освіти в процесі формування та
розвитку унікального освітнього середовища стратегії омніканальної
комунікації створить підґрунтя ефективної реалізації його перспективних
завдань. Такими можуть бути: пошук та прив’язка до закладу певного
контингенту здобувачів освіти; реалізація стійкої та взаємовигідної взаємодії з
ними на різних стадіях реалізації особистісної освітньої траєкторії; оптимізація
комунікації із здобувачами освіти в процесі їх навчання; отримання зворотного
зв’язку з метою розвитку власного унікального освітнього середовища.
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Сьогодення  неможливо уявити без інформаційних технологій, які
впевнено увійшли в усі сфери життєдіяльності людини. Післядипломна
педагогічна освіта потребує нових підходів щодо можливості одержання
слухачами персоналізованого навчання, одним із видів якого є дистанційне.
Особливо проблема дистанційного навчання загострилася, коли на глобальному
рівні було введено карантин у зв’язку з пандемією ХХІ століття. Педагогічний
персонал закладів післядипломної педагогічної освіти перейшов на новий
основний формат роботи – дистанційне навчання, що зумовило низку проблем,
які потрібно було вирішувати у максимально короткі терміни. Інформаційні
технології стали важливим засобом зв’язку між суб’єктами освітнього процесу.

Швидкий розвиток дистанційного навчання та зростаючі вимоги до
розробки якісного навчального середовища спонукають до розроблення нових
підходів при створенні дистанційних курсів. Стрімкий розвиток дистанційної
освіти підтримує українське законодавство, про що свідчать Закон України
«Про освіту», «Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні»,
«Положення про дистанційне навчання», державна програма «Освіта».

Використання різного роду портативних електронних засобів, а саме:
МР3/МР4-плеєрів, IPod, IPad, IPhone, ноутбуків, нетбуків і мобільних телефонів
із відповідними функціями, безліч соціальних мереж (Viber, Skype, WhatsApp та
ін.) та за допомогою платформи Zoom, Skype, MSTeams, Vebex дозволяють
педагогічному персоналу проводити дистанційне навчання зі слухачами, а
інтернет та мультимедіа є основними засобами забезпечення електронного
навчання, де зміст, технології та послуги є трьома ключовими секторами галузі
електронного навчання.

Зауважимо, що для якісної підготовки та перепідготовки слухачів
післядипломної педагогічної освіти не менш важливим є «живе» спілкування,
яке у процесі дистанційного навчання частково можливо забезпечити за
допомогою навчальних платформ, які містять чати, форуми, допомагають
провести відео семінари, лекції, конференції. Все це наближає спілкування до
природних умов, надаючи йому ознак спонтанності, невимушеності.
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Також, однією з форм дистанційного навчання є система Moodle як
безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління освітою, платформа
призначена для об’єднання педагогічного персоналу, адміністраторів і слухачів
в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення
персоналізованого навчального середовища [3, с. 95].

На сьогоднішній день існує багато сервісів і платформ дистанційного
навчання, які використовуються педагогічним персоналом у післядипломній
педагогічній освіті в умовах пандемії COVID 19. Найпоширенішими є: EDERA,
MOODLE, PADLET, МІЙ КЛАС, CLASSTIME, EQUITYMAPS,
GOOGLECLASSROOM, GOOGLESITES, GOOGLEFORMS, Всеосвіта. Дизайн
курсів електронного навчання зазвичай базується на певному контексті з
використанням веб-семінарів, відеокліпів, аудіо сценаріїв, форумів, діаграм,
ICQ, Skype, онлайн тестування, інтерактивних підручників і дошок [2, с. 23].

Технології дистанційного навчання можуть використовуватися під час
організації та проведення самостійної роботи; навчальних занять (лекцій,
семінарів, практичних занять, лабораторних занять, консультацій, тощо).
Лекції, консультації, семінари можуть проводитися зі слухачами
післядипломної педагогічної освіти дистанційно синхронно, де взаємодія між
суб`єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно
перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання: чат, аудіо-,
відеоконференції, соціальні мережі, або асинхронно, де взаємодія між
суб`єктами дистанційного навчання проходить із затримкою у часі,
застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі.

До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу
можуть відноситись ділові ігри, виконання проєктів у групах дистанційно у
синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою навчальною
програмою навчальної дисципліни. Отримання навчальних матеріалів,
спілкування між суб`єктами дистанційного навчання під час навчальних занять,
що проводяться дистанційно, може забезпечуватися передачею відео-, аудіо-,
графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі.

Необхідно також зазначити, що під час дистанційного навчання
відбувається постійна самоосвітня діяльність не лише слухачів, а й
педагогічного персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти,
підвищення рівня їх майстерності, вдосконалення професійних та особистісних
компетентностей. Під час підготовки і безпосередньої роботи в умовах
дистанційної освіти поглиблюються науково-методичні, психологічні й
професійні знання, підвищується рівень методичної підготовленості
педагогічного персоналу, удосконалюються навички управління колективною
та індивідуальною навчальною діяльністю, на основі вдосконалення умінь
налагоджуються педагогічно доцільні стосунки зі слухачами та враховуються їх
індивідуальні здібності, будується та вдосконалюється особистісна траєкторія
професійного розвитку [1, с. 142].

Отже, можна зробити висновок, що використання дистанційної форми
навчання педагогічним персоналом післядипломної педагогічної освіти у період
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пандемії сприяє реалізації основних принципів компетентнісно-спрямованої та
практико-орієнтованої освіти, забезпечує вибір учасниками освітнього процесу
індивідуальної освітньої траєкторії, сприяє формуванню індивідуального
комплексу знань, диференційованих відповідно до професійних функцій,
освітніх потреб і запитів, високого рівня знань, умінь і навичок щодо
використання засобів інтернет-технологій загального призначення,
моделюванню інформаційних процесів і проектуванню функціонально-
орієнтованих компонентів освітньої діяльності.

Необхідно також додати, що карантин - це кризовий стан для суспільства,
зокрема й для освіти. Як відомо, під час кризи люди (й інституції) не
піднімаються до вершин своїх очікувань, а опускаються до рівня своїх
компетенцій. Досвід дистанційної освіти в університетах довів, що рівень цих
компетенцій дуже різний, і якщо ми як суспільство прагнемо кращої вищої
освіти - то в неї треба розумно інвестувати, посилювати університети, робити
це з повагою до автономії і визнанням наявних проблем [4], а тому подальші
наукові розвідки будуть присвячені проблемам використання дистанційної
освіти педагогічним персоналом післядипломної педагогічної освіти у період
карантину.
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Впровадження освітніх інновацій у зміст, форми і методи підвищення
кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників у систему
післядипломної педагогічної освіти є такою ж необхідністю, як і засоби
комунікації у нашому повсякденному житті. Питання покращення
післядипломної педагогічної освіти, зумовлені сучасними цивілізаційними
викликами до людини, а входження України до європейського освітнього
простору є взаємопов’язані та слугують підвищенню якості національної освіти
та забезпеченню формування всебічно розвиненої особистості.

Згідно з проектом Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
2012-2021 роки сучасний розвиток суспільства вимагає вдосконалення системи
педагогічної та післядипломної освіти педагогічних працівників відповідно до
умов соціально орієнтованої економіки та інтеграції України в європейське і
світове освітнє співтовариство [1, с. 24]. Також наголошено у документі, що
пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, що має забезпечити вдосконалення навчально-
виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [1, с. 23].

Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що використання
новітніх технологій у підвищенні кваліфікації педагогічного персоналу здатне
забезпечити новітній, високий рівень післядипломної педагогічної освіти, що
зумовлено певними обставинами – неперервність та можливість у міжкурсовий
період задовольнити інтереси та запити слухачів у змістовній інформації
(блоки, модулі на Web-сайтах, тощо), наповнення інформаційно-освітнього
середовища післядипломної педагогічної освіти різноманітними освітніми
ресурсами, які слухач може використати для побудови власного маршруту
неперервного професійного вдосконалення.

Діджиталізація та новітні технології в інформаційно-освітньому
середовищі підвищення кваліфікації педагогічного персоналу розглядаються
нами як системно збалансоване поєднання внутрішніх і зовнішніх факторів і
умов, що істотно та позитивно впливають на освітній процес у закладі
післядипломної педагогічної освіти на принципах прямого і зворотного зв’язку.
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Діджиталізація стає головним трендом сучасності, цифрова трансформація і
новітні технології є невід’ємною частиною самовдосконалення та самоосвіти,
необхідних складових підвищення професійних компетенцій педагогічного
персоналу післядипломної педагогічної освіти. Фахівці стверджують, що
діджитал-галузь має потенціал зрости на 25-30%.

Слід наголосити на тому, що педагогічний персонал має бажання
розширити обізнаність та навички в галузі діджиталізації та онлайн-навчання,
разом із тим, як стверджує Т. Сорочан, «сучасний учитель потребує науково
методичного супроводу педагогічної діяльності на основі збагачення власного
досвіду гуманістичними цінностями, сучасними ефективними технологіями…»
[3, с. 12]. Забезпечити безперервний професійний розвиток педагогів,
опанування ними компетенцій, пов’язаних зі здійсненням професійної
педагогічної діяльності на гуманних, демократичних засадах, переходом на
нову структуру та зміст освіти, стрімким поширенням інформаційних і
комунікативних технологій має система післядипломної педагогічної освіти [3,
с. 15].

Міністерство освіти і науки України продовжує серію бліц-публікацій про
роботу нової команди МОН на зміцнення системи освіти і науки України. У
шостому блоці йдеться про електронні новації в освітньому просторі. Так, у
рамках співпраці Міністерства освіти і науки України з ТОВ «Майкрософт
Україна» у зв’язку зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, досягнуто домовленостей
щодо допомоги українським закладам освіти в налагодженні процесу
проведення онлайн занять, безкоштовно застосовуючи центр командної роботи
Microsoft Teams for Education. Цей сервіс включає наступні опції:

- організація віртуальних класів, онлайн-занять (із можливістю їх
запису та перегляду в будь-який час);

- можливість створення закритих чатів для спілкування;
- здійснення відеоконференцій (до 300 учасників без обмеження в часі);
- завантаження матеріалів, можливість їх зберігати та ділитися ними;
- створення цифрових зошитів і журналів успішності;
- планування завдань, контроль їх виконання, оцінювання;
- формування електронного розкладу;
- систематизація навчальних матеріалів;
- можливість додати електронні підручники/освітні ігри;
- можливість організувати дистанційне навчання в асинхронному та

синхронному режимах;
- розміщення оголошень, дайджестів для всіх учасників освітнього

процесу.
Також МОН веде перемовини з іншими компаніями щодо забезпечення

закладів освіти різними безкоштовними інструментами дистанційного
навчання, зокрема ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення
студентів», ТОВ «Еволюшн Груп», ТОВ «Інтерактивні системи навчання» тощо
[2].
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Сьогодні, у час надзвичайно стрімкого розвитку діджиталізації кожен
викладач післядипломної педагогічної освіти має вільний вибір форм та методів
підвищення кваліфікації, зокрема Микола Скиба, експерт напрямку «Освіта»
Українського інституту майбутнього зауважив, що Новий Порядок підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, нещодавно
затверджений Кабміном, надає більше свободи щодо вибору провайдерів
відповідних послуг. Функцію розширення можливостей та забезпечення
навігацією може виконати портал (інтерфейсу), через який можна оперативно
дізнатися — які носії необхідної експертизи присутні у місті та регіоні, який у
них досвід, рекомендації від колег, та як з ними зв’язатися. Так, завдяки гранту
Світового банку у розпорядженні Інституту освітньої аналітики з’явився
Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту, який
допоможе розв’язувати практичні проблеми освітян [4].

Отже, діджиталізація та новітні технології у професійній діяльності
педагогічного персоналу та організації освітнього процесу післядипломної
педагогічної освіти зумовлюють постійне оновлення знань та компетентностей
викладачів, а процес формування професійних компетентностей педагогічного
персоналу відбувається ефективно та якісно. На основі знань, які набуває
викладач завдяки цифровим технологіям, відбувається неперервний розвиток
творчого потенціалу особистості педагога, адже використання різноманітної
інформації спонукає до самоосвіти.
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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЗП(ПТ)О ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ

ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

ЗАКАПКО Ірина,
директор Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти
у Полтавській області

Увесь світ переживає важке випробування, спричинене пандемією
коронавірусу. Головне завдання – зберегти життя та здоров’я людей. У такі
моменти питання освіти відходять на другий план. Але не для освітян. Ми вже
маємо думати про життя і наші дії після пандемії.

Тема освіти під час пандемії емоційно складна. Зараз ми переживаємо
переломний момент, і наші рішення сьогодні обов’язково вплинуть на систему
освіти в майбутньому.

Водночас, з’ясувалося, що дистанційне навчання, навіть добре
організоване, не може повністю замінити безпосереднє спілкування з учителем
і в колективі. Адже спільна присутність і комунікація відкривають можливості
краще відчувати стан дитини, безпосередньо реагувати на її потреби,
мотивувати до навчання, застосовувати освітні технології, які потребують
активної співпраці між учнями, і це – не вичерпний перелік.

Позитивна новина в тому, що електронні освітні ресурси і платформи
будуть стрімко розвиватися, їхня кількість і якість за час карантину вже суттєво
зросла. Ми пересвідчилися, що використання мультимедійних ресурсів може
підвищити якість освіти. І це нас підштовхує до розуміння того, що вони нам
потрібні на щодень. Набагато більше людей почали використовувати
інформаційні технології.

ZOOM Із початку карантину у світі кількість користувачів програми
стрімко зросла і на даний момент нею користується 200 мільйонів людей на
день. Для порівняння, в грудні цей показник становив 10 мільйонів. При цьому,
Юань зізнався, що сама платформа не була готова до такого. Спочатку вона
планувалася для корпоративних клієнтів, тому таке зростання інтересу став
несподіванкою.

Навчально-методичні центри професійно-технічної освіти завжди були
авангардом педагогічної спільноти регіонів, розробляли, підтримували,
допомагали втілювати інноваційні технології у практичну діяльність
педагогічних працівників.

Соціологічне дослідження «Аналіз цифрових навичок педагогічного
складу та керівників закладів профтехосвіти» (проведене у жовтні на
замовлення проєкту EU4Skills) показало, що:

лише 2% і 4% викладачів використовують у своїй роботі Microsoft Teams
та Moodle;

59% та 48% роботи під час онлайн-викладання припадає на Google
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Classroom та Zoom;
серед керівників освітніх закладів цей відсоток складає 62% та 74%.
Викладачі вказали свої навчальні потреби щодо:
використання хмарних сервісів (32%);
користування програмами для створення відеоконтенту, запису

відеолекцій (31%);
роботи з віртуальними інтерактивними дошками (30%).
Керівники визначили такі навчальні потреби своїх колективів:
користування програмами для створення відеоконтенту, запису

відеолекцій (44%);
проведення відеоконференцій (за допомогою Zoom, Google Meet, Skype

тощо) (48%),;
використання хмарних сервісів (GoogleDrive, Microsoft OneNote, Dropbox

тощо) (48%),;
використання онлайн-сервісів Google для роботи з текстами, таблицями,

презентаціями (Google Docs, Sheets, Slides) (51%),;
організація навчання за допомогою Google Classroom (54%).
Відповідно до анкетування (профільних) педагогічних працівників

ЗП(ПТ)О Полтавської області щодо використання у своїй діяльності елементів
дистанційного навчання маємо наступні дані:

Інд. дистанційне консультування 384
Створення груп (Viber, Telegram, Facebook) 364
Спілкування в соціальних мережах 361
Обмін інформацією через E-mail 320
Використання сервісів подання матеріалу та контролю    знань 199
Відеозапис власних уроків 32
Використання власних блогів та вебсайтів 31

За даними того ж опитування рівень володіння цифровими технологіями
педагоги оцінили за 5-ти бальною шкалою наступним чином:

З метою задоволення навчальних  потреб педагогічних працівників та
розвитку їх цифрової компетенті Навчально-методичним центром було
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створено  Віртуальну педагогічну майстерню.
Наша майстерня це:

• освіта без стресів;
• свобода у виборі місця навчання;
• спілкування з колегами;
• сертифікат про підвищення кваліфікації.
У майстерні методисти НМЦ ПТО у Полтавській області пропонують

онлайн-навчання за 3 курсами:
- використання інструментів Google;
- використання дистанційної системи Moodle;
- створення програмного забезпечення.
А також існує можливість відвідати 2 майстер-класи:
- Learnind Apps - створюємо інтерактивні вправи;
- CANVA - творчий інструмент для навчання.
У рамках реалізації проєктної діяльності обласного рівня на тему:

«Використання дистанційної системи навчання MOODLE при підготовці
кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної)
освіти»

Основні навички, які опановують слухачі:
• запровадження  дистанційного навчання у закладі освіти;
• створення власного електронного навчального  контенту;
• ефективний обмін електронним контентом;
• втілення в життя принципу "навчання будь-коли та будь-де".
Короткострокові дистанційні курси на тему: „ВИКОРИСТАННЯ

ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПЕДАГОГА
ЗП(ПТ)О”

Основні навички, які опановують слухачі:
• використання цифрових інструментів Google для організації

дистанційного/змішаного навчання у закладі освіти;
• використання Google Календаря для планування роботи;
• створення Google Форм для проведення опитувань та тестувань учнів;
• створення спільних Google документів,презентацій, електронних таблиць
та робота з ними;

• створення Google Класу, розміщення дидактичних матеріалів та
оцінювання результатів навчання учнів.

«LearningАpps – створюємо інтерактивні вправи»
Основні навички, які опановують слухачі:

• створення інтерактивних вправ;
• розміщення вправ на власних сайтах та в блогах;
• створення віртуальних класів здобувачів освіти для виконання вправ та
відслідковування їхньою успішності.
«CANVA - творчий інструмент для навчання»
Основні навички, які опановують слухачі:

• робота з інфографікою ;



Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах
діджиталізації суспільства». 11.11.2020 року

секція 3 Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації:
цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою

85

• обробка зображення, створення обкладинок для текстових документів,
візитних карток, фото колажів, спільних проєктів;

• розміщення портфоліо на власних сайтах та в блогах;
• організація роботи в команді та спільне редагування документів;
• створення онлайн-презентацій та ін.

Навчальний курс: «Створення спеціалізованого програмного забезпечення з
дисциплін електротехнічного напряму».
Курс створений для ознайомлення фахівців електротехнічних дисциплін з
інструментами дистанційної форми проведення занять, практичного
використання інструментів створення найпростіших засобів реалізації
інформаційної технології дистанційного заняття з електротехнічних дисциплін.
Основні навички, які опановують слухачі:

• створення домену, хостингу;
• створення шаблонів форм веб-сторінок спеціалізованого програмного
забезпечення;

• створення таблиць стилів;
• написання найпростішого тексту програми.

Використання отриманих знань та вмінь:
• підвищує рівень цифрової компетентності педагогічних працівників
ЗП(ПТ)О області;

• покращує якість надання освітніх послуг;
• дозволяє охопити широку аудиторію здобувачів освіти;
• розширює способи викладу навчального матеріалу;
• урізноманітнює форми контролю рівня знань здобувачів освіти;
• збільшуються можливості комунікації між педагогом-здобувачем освіти,
педагогом–педагогом, педагогом-адміністрацією.
Карантин і ситуація у світі, коли ми відчули нашу взаємозалежність,

важливість людяності й невизначене майбутнє ще раз свідчать, що одним з
освітніх трендів має стати Розуміння спільних загальнолюдських цінностей,
почуття співпереживання і взаємопов’язаності, уміння володіти собою й
долати травматичні ситуації
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ОНЛАЙН-ОСВІТА: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

КАЗЬМЕРЧУК Анастасія Вікторівна,
кандидат педагогічних наук, начальник
навчально-методичного відділення Державної
установи «Житомирський навчальний центр
підготовки поліцейських» Україна, Житомир

Державна установа «Житомирський навчальний центр підготовки
поліцейських» є державною установою Національної поліції України, що діє
для забезпечення організації відповідної спеціальної підготовки поліцейських,
уперше прийнятих на службу до поліції.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018
№666 «Про ліцензування освітньої діяльності» навчальний центр отримав
ліцензію на надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти з професії 5162 «Поліцейський (за спеціалізаціями)» з ліцензійним
обсягом 240 чоловік (максимальний термін навчання становить 6 місяців).

Державна установа «Житомирський навчальний центр підготовки
поліцейських» здійснює первинну професійну підготовку в строки, вказані в
рознарядці про організацію первинної професійної підготовки поліцейських,
яка затверджується наказом Національної поліції України. Тобто підготовка
поліцейських здійснюється протягом календарного року з дотриманням норм
діючого законодавства.

Крім того, до навчання допускаються особи, які пройшли конкурсний
відбір (мають відповідний стан здоров’я фізичний та розумовий розвиток) і
зараховані на службу в поліції. У зв’язку з вищевказаним початок навчання і
кількість слухачів допущенних до навчання залежить від результату
конкурсного відбору та рознарядки (потреби в кадрах) Національної поліції
України.

Відповідно до вказівки НПУ від 13.03.2020 № 3298/01/12-2020 «Про
призупинення професійного навчання», у зв’язку із запобіганням поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, починаючи з 13 березня слухачі забезпечені
відповідними навчально-методичними матеріалами для самостійного засвоєння
теоретичної частини навчальної програми та були направлені в розпорядження
комплектуючих підрозділів, тобто навчання відбувалося за дуальною формою.

Протягом 2020 року в Державній установі “Житомирський навчальний
центр підготовки поліцейських” проходила первинна професійна підготовка
поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції на посади
поліцейських підрозділів превентивної діяльності, поліцейських підрозділів
забезпечення, патрульних поліцейських (поліцейських СРПП) та поліцейських-
кінологів.

Таким чином, на дистанційній формі навчалися 227 слухачів, з яких 52
успішно завершили навчання 02.04.2020,  59 – 04.06.2020, 116 – 30.07.2020.
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Перед колективом навчального центру постало надскладне завдання
організувати підготовку поліцейських онлайн, тому з кожного навчального
предмету, а їх, наприклад, у підготовці патрульних поліцейських (поліцейських
СРПП) – 36, у поліцейських підрозділів забезпечення – 45, поліцейських
підрозділів превентивної діяльності – 36. Всього навчальних предметів – 73.

На сьогодні у навчальному центрі проходять первинну професійну
підготовку 241 слухач. З 02.11.2020 переведені на дистанційну форму навчання
(патрульні поліцейські (поліцейські СРПП) – 62 чол., поліцейський підрозділів
забезпечення – 89 чол., поліцейські-кінологи – 30 чол., поліцейські підрозділів
превентивної діяльності – 60 чол.). У зв’язку з цим внесені зміни до графіків
навчального процесу для кожної категорії слухачів. На період дистанційного
навчання слухачі в онлайн режимі вивчають виключно загальнопрофесійні та
професійно-теоретичні навчальні предмети.

Заняття проводяться відповідно до розкладу в онлайн режимі за
допомогою сервісу Google Meet. Поряд з цим з кожного навчального предмету
створено Google classroom, до яких завантажено всі необхідні навчальні
матеріали (лекції, презентації, відеоролики) та тести. Викладацьким складом
навчального центру створено 25 навчальних відеороликів, які сприяють
якісному формування професійних компетентностей. На сьогодні зроблені
заявки на отримання дозволу працювати за допомогою Google Suite та HUMAN
Школа.

Викладачами циклу спеціальних дисциплін розроблений у тестовому
режимі чат-бот, який містить всі предмети навчальної програми підготовки
патрульних поліцейських (поліцейських СРПП). Наповненість предметів дуже
різна: відеоролики, презентації, зразки адміністративних матеріалів, посилання
на різні сайти з метою перевірки інформації. Головною метою створення чат-
боту є зосередження на головному та структурована, узагальнена інформація,
яка потрібна не лише для успішного завершення первинної професійної
підготовки, а і для подальшої професійної діяльності.

З метою вдосконалення дидактичних здібностей, передачі педагогічного
досвіду, виявлення і підтримки талановитих викладачів у Державній установі
«Житомирський навчальний центр підготовки поліцейських» проведено
конкурс «Інноваційні засоби навчання», де представлялися розроблені  роботи
12 викладачів: презентації, відеоролики, роздатковий матеріал.

Поряд з цим існують основні проблеми в організації професійної
підготовки поліцейських, серед яких: відсутність якісного інтернет зв'язку,
неповне забезпечення суб'єктів освітнього процесу необхідними гаджетами для
його ефективного здійснення, відсутність належного попереднього досвіду
роботи в умовах дистанційного навчання, недостатня методична
підготовленість викладачів до такого виду навчання та ін.

Отже, на сьогодні пріоритетним завданням як керівництва, так і
викладацького складу Державної установи «Житомирський навчальний центр
підготовки поліцейських»  є покращання якості підготовки поліцейських в
умовах дистанційного (змішаного) навчання.
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ВІРТУАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА
ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

КРАВЧЕНКО Людмила Володимирівна,
методист кабінету загальноосвітньої
підготовки, Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у Донецькій
області, Україна, м. Краматорськ
ОПАНАСЕНКО Анна Сергіївна
методист кабінету професійної підготовки,
Навчально-методичний центр професійно-
технічної освіти у Донецькій області,
Україна, м. Краматорськ

Ускладнення параметрів і динаміки змін сучасного світу, становлення
глобальної інформатизаційної інфраструктури, «інформаційний вибух» – всі ці
фактори обумовлюють необхідність якісних орієнтованих змін в парадигмі
реалізації освіти, частково професійного розвитку педагогічних кадрів.
Викладач не просто повинен встигати за прогресом в науці, техніці, але й
ефективно використовувати ком’пютерно-телекомунікаційні технології,
незалежно від своєї предметної діяльності та орієнтуватися у віртуальному
просторі.

Під віртуальною мобільністю викладача розуміється його здібність до
співпраці з іншими об’єктами освітнього процесу в онлайн середовищі,
виконуючи різні форми діяльності (освітню, навчально-методичну, науково-
дослідну).

Для формування віртуальної мобільності педагог повинен володіти
декількома головними компетенціями. Серед них слід виділити:

ü самоосвітню (направлена на готовність педагога підвищувати свою
кваліфікацію, розвиваючи свої професійні якості);

ü інформаційно-комунікативну (оволодіння новими технологіями, які
є основою покращення процесу навчання);

ü методичну (надає можливість ефективно реалізувати науковий
процес, використовуючи дистанційні навчальні інструменти).

Вищезгадані компетентності є основою для будівництва віртуального
простору, в якому головна роль належить викладачу. Тут він може бути як
слухачем, так і розробником електронного курсу, тьютором, куратором,
адміністратором. Це залежить від напрямів його педагогічної діяльності [4].

Провідником між педагогом й учнями, які беруть участь в онлайн
навчанні, є система електронної освіти. Вона забезпечує їх ефективну
взаємодію. Створюючи якісні продукти проєктної діяльності й розміщення їх в
мережі Інтернет, вони стають авторами нового освітнього ресурсу, що може
бути використаним упродовж освітнього процесу. Такого роду проєкти
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мотивують учнів на освоєння інформаційних технологій, вивчення предметів,
розвиток пізнавальної активності, актуалізації творчої позиції.

Педагог, інтегруючи реальний і віртуальний освітній простір, повинен
врахувати комплекс умінь, притаманних йому для роботи в цій сфері:

ü проєктування, що визначається рівнем знань і педагогічної
майстерності (інтелект, творчість);

ü оперування психологічними прийомами, що допоможуть
організувати навчання на дистанції, долаючи бар’єри спілкування;

ü побудова освітньої траєкторії з врахуванням її потреб та
можливостей (правильне подання навчального матеріалу, взаємодія з учнями,
контроль засвоєння певних знань);

ü забезпечення можливості колективної роботи;
ü доступ до освітнього конвенту (гіпертексти, мультимедіа, що

направлені на активізацію критичного мислення учнів) [1; с. 20].
Таким чином, професійна діяльність педагога пов’язана з умінням

створювати ресурсну базу віртуального середовища. Під цим розуміється
наявність електронних форм друкованих джерел, створених як дидактичний
потенціал мережевої взаємодії, доповнюючи засоби навчання. Це дозволить
зробити здобувачам освіти свій вибір для індивідуального стилю здобуття
певних знань.

Сучасному викладачу належить навчитися створювати ресурсну базу
віртуального простору, враховуючи потенціал педагогічних технологій,
ефективно чинних в цьому освітньому середовищі (робота з базами
електронних бібліотек, освітніми порталами й сайтами, мережевими
депозитаріями) для розробки власних оригінальних електронних освітніх
ресурсів.

Крім того, викладачу необхідно розуміти, що ресурсна база віртуального
середовища повинна мати можливість динамічного оновлення, перебудови під
поставлені завдання, оперативного включення нових знань. Тому він повинен
бути готовий до постійного вдосконалення своєї роботи.

Готовність до здійснення інноваційної діяльності – необхідна умова
успішної роботи сучасного викладача. Вихід на цей рівень педагогічної роботи
вимагає особистісного осмислення, накопичення знань, перехід їх на більш
високий щабель системності, що дає можливість побачити цілісну картину
світу, прояв загальних закономірностей у віртуальному освітньому процесі.

Виходячи з цього, можна виділити наступні компоненти готовності
педагога до інноваційної діяльності в онлайн просторі:

ü мотиваційний компонент – потреба і прагнення до професійного
саморозвитку в області інноваційної діяльності, особистісного росту через
підвищення освітнього рівня в питаннях інноватики.

ü когнітивний компонент – базовий рівень і якість знань, ступінь
інформованості з питань інноватики. Характеризується рівнем теоретичних,
практичних і методичних знань педагога, ступенем володіння і умінням
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оперувати основними інтернет-технологіями в області віртуальної освітньої
діяльності.

ü особистісний компонент включає здатність до адекватної оцінки
себе як особистості, професіонала, суб'єкта освітнього процесу в області
інноваційної діяльності,

ü діяльнісний компонент включає ступінь володіння вміннями і
навичками в сфері інноваційної діяльності. Даний компонент характеризується
вміннями перевести знання в область практичного застосування в онлайн
середовищі [2; с. 81 - 85].

На основі критеріїв виділені рівні готовності до інтерактивної діяльності
педагога в онлайн середовищі:

ü початковий (незначний інтерес або відсутність системи знань про
інтерактивні технології у власному інноваційному потенціалі),

ü середній (нестійкий інтерес до роботи у віртуальному вимірі,
розрізнена система знань про інноваційні технології, присутні елементи
індивідуального стилю діяльності),

ü достатній (стійкий інтерес до діяльності в онлайн середовищі,
сформована система знань про інноваційні технології);

ü високий (вільне володіння інтерактивними інструментами у
віртуальному просторі та вміння їх поєднувати під час уроків).

Отже, розроблений такого роду інструментарій дозволить виявити
показники готовності кожного педагога до віртуальної освітньої діяльності,
визначити його слабкі сторони.

Окрім переваг віртуальної форми мобільності викладача, існують певні
проблеми. Це пояснюється не стільки обмеженням технічних можливостей,
скільки низьким рівнем орієнтації в онлайн середовищі. Насамперед, це
проявляється у:

Ø неготовності або небажанні педагогів використовувати сучасні
технології в освітньому процесі;

Ø фрагментарності використання засобів навчання (електронні
підручники, енциклопедії, словники, довідники, презентації), не зважаючи на
інтенсивний розвиток мультимедіа;

Ø відсутності або низькому рівні підготовки викладача – суб'єкта
віртуального освітнього середовища.

Перші дві проблеми – неготовність педагога до використання нових
інформаційних технологій та фрагментарність цього використання в навчально-
освітній діяльності – залишаються актуальними й пов'язані вони з рядом
об'єктивних і суб'єктивних причин. Серед них слід виділити:

ü небажання переходити від традиційних методів навчання,
обґрунтоване необхідністю докладати додаткових зусиль;

ü побоювання втратити авторитет в учнів, демонструючи низький
рівень володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, діючи за
принципом «краще ніяк, ніж погано»;

ü боязнь витіснення комп'ютером особистості педагога;
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ü нестача часу і спеціальних знань для ефективного використання
технологій в освітньому процесі;

ü нездатність адекватно оцінити програмні засоби й технології з
точки зору їх якості та результативності в процесі освіти [3; с. 147].

Ці проблеми можуть бути вирішені шляхом підвищення мотивації
викладача, як психологічної, так і матеріальної, розвитку його інформаційної
культури тощо. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в
освітньому процесі дозволяє не тільки вивести педагога на новий, більш
високий рівень, але і сприяє накопиченню інноваційного досвіду з організації й
проведення освітнього процесу на новій технологічній основі.

Виходячи з вищесказаного, можна стверджувати, що стимулювання
мотивації викладача закладів професійної (професійно-технічної) освіти до
використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі буде
сприяти не тільки можливостям його професійної самореалізації, а і, як
наслідок, розвитку його віртуальної мобільності.

Говорячи про третю причину, яка гальмує розвиток віртуальної форми
мобільності – низький рівень підготовки викладача до організації роботи у
віртуальної освітньому середовищі, необхідно відзначити мінімальні умови, що
перешкоджають даному процесу:

ü наявність доступу до телекомунікаційних ресурсів (як мінімум до
електронної пошти);

ü знання персонального комп'ютера на рівні користувача, а також
уміння працювати з офісними додатками (наприклад, Word, Ехсеl,
Microsoft PowerPoint), а також з популярними гіпертекстовими редакторами;

ü володіння навичками роботи з електронною поштою (E-mail) в
Інтернет.

На допомогу у вирішенні цієї проблеми приходять курси підвищення
кваліфікації викладачів, в ході яких педагоги не тільки освоюють ази роботи на
комп'ютері, але і знайомляться з можливостями використання інформаційних
технологій у професійній діяльності.

Говорячи про спільні проблеми віртуальної мобільності викладача, слід
також звернути увагу на рівень розвитку інформатизації освітнього закладу. На
сьогодні можна назвати три етапи формування готовності окремого закладу
освіти до участі у віртуальній формі мобільності:

1. формування інформаційної культури (початок створення
комп'ютерних курсів, інформаційних служб);

2. навчання з використанням онлайн мереж і web-технологій в
освітньому процесі (початок розробки освітніх технологій, навчання
викладацького складу ЗП(ПТ)О в області комп'ютерної грамотності та сучасних
мультимедійних технологій);

3. навчання з використанням web-технологій (застосування web-
технологій для створення комплексних навчально-методичних матеріалів –
електронних мультимедійних інтерактивних підручників).
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ВИСНОВКИ
Сьогодні освітня система – це живий організм, який динамічно

розвивається і функціонує в умовах сучасної економіки. Звичайно, ще багато
треба зробити для побудови оптимальної інфраструктури в сегменті
професійної освіти, але перші кроки в цьому напрямку вже зроблені.
Випускники ЗП(ПТ)О повинні оволодіти необхідними знаннями й мати
можливість здобути кращий досвід для реалізації особистісного потенціалу. І
ключ від цього – в ознайомленні з новими інформаційно-телекомунікаційними
технологіями у віртуальному просторі.

Уже сьогодні все більший обсяг знань та інформації кожен отримує за
допомогою мережі Інтернет при освоєнні різних освітніх онлайн курсів. У
зв'язку з цим виникає резонне питання про місце і роль викладача в умовах
віртуального навчання.

Віртуальне навчання сьогодні – це повністю новий тип освітнього
досвіду, що створює передумови до зародження нового типу викладача –
онлайн викладача, і вимагає модернізації його ролей, обов'язків і зобов'язань.

На даний момент можна стверджувати, що інтернет-сервіси створили
передумови для того, що освітній процес, який в більшій мірі був орієнтований
на педагога, змінюється, він стає спрямований, в першу чергу, на здобувача
освіти.

Таким чином, успішність професійної діяльності викладача
безпосередньо залежить від рівня його інформованості в онлайн середовищі, а
використання інтернет-технологій є потужнім інструментом створення
інформаційно-освітнього середовища в умовах впровадження нових освітніх
державних стандартів.

Отже, розвиток віртуальної мобільності педагога має досить серйозні
перспективи, пов'язані з процесами модернізації та інформатизації освіти, тому
що основою глобального процесу інформатизації суспільства є саме
інформатизація освіти, яка повинна випереджати інформатизацію інших
напрямів суспільної діяльності, оскільки саме тут формуються соціальні,
психологічні, загальнокультурні і професійні компетенції для інформатизації
суспільства. Уміння самостійно набувати знання на сучасному етапі розвитку
інформаційного суспільства перетворюється в життєву необхідність кожного.
Але слід також пам’ятати, що онлайн навчання не замінить «живих
викладачів», але вдосконалить їх педагогічну діяльність та наблизить до своїх
учнів.
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ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
ДИСЦИПЛІН ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ)

ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТА

ЗАСОБИ ВМОТИВУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.

КРАВЧЕНКО Катерина Вікторівна,
викладач математики, голова методичного
об’єднання викладачів загальноосвітніх
дисциплін, Рубіжанський професійний
хіміко-технологічний ліцей,
Україна, м. Рубіжне

Діджиталізація – «слово 2019 року» за версією онлайн словника сучасної
української мови та сленгу [1]. Наразі навколишній світ диктує нам
необхідність спілкування в онлайн режимі, ми ділимося новинами, знаннями,
досвідом, здобутками, окреслюємо перспективи на майбутнє, виражаємо свої
емоції та почуття. Чуємо це слово звідусіль, намагаючись  постійно
підтримувати у собі розуміння того, що «навчання протягом життя» -
невід’ємна складова сучасності.

Цифрова трансформація – це неминучий процес, що відбувається в
усьому світі. Високотехнологічні досягнення впроваджуються в наше життя у
режимі нон-стоп. В освіті справжнє онлайн життя розпочалося з впровадження
технологій дистанційного навчання , пов’язаного з пандемією коронавірусу.
Тож педагогу необхідно вчитися постійно й паралельно з основною діяльністю.
Чинниками даної сучасної освітньої взаємодії є процеси глобалізації,
діджиталізація. Значною мірою вони визначають життя сучасної особистості та
суспільства XXI століття.

Я викладаю математику у Рубіжанському професійному хіміко-
технологічному ліцеї. Для мене цифрова компетентність викладача
загальноосвітніх дисциплін професійного закладу освіти наразі полягає у:

● організації віртуальних класів, онлайн-уроків (із можливістю їх
запису та перегляду в будь-який час), онлайн засідань методичних об’єднань
викладачів, тощо;

● створенні закритих чатів для спілкування;
● здійсненні відео конференцій;
● завантаженні матеріалів, можливості їх зберігати та ділитися ними;
● плануванні онлайн завдань, контроль їх виконання, оцінюванні;
● роботі з електронним розкладом;
● систематизації навчальних матеріалів;
● можливості працювати з електронними підручниками та ін.;
● можливості організувати дистанційне навчання в асинхронному та

синхронному режимах;
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● розміщенні оголошень, дайджестів для всіх учасників освітнього
процесу.

Інформаційно-цифрова компетентність викладача полягає у здатності
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та
оперувати інформацією відповідно до власних потреб і вимог сучасного
високотехнологічного інформаційного суспільства.

Звичайно, перелік усіх онлайн ресурсів, які використовуються на уроках
неможливо перелічити, але я хочу зупинитися на основних, які показали свою
працездатність в освітньому процесі, особливо у дистанційній формі.

1. Всі інструменти Google (пошта, Google сайти, Google клас, Google
форми, Google документи, презентації, Google календар, Google таблиці та ін.);

2. Skype - використовуємо для проведення онлайн уроків;
3. Усі можливі месенджери (viber та telegram), а також соціальні

мережі (facebook, instagram);
4. Математичні вікторини та інтерактивні вправи (Quiz, LearningApps,

Alarm clock, SpeedMath, MysteryMath);
5. Графічні калькулятори (Desmos або Geogebra);
6. Ресурс Quizizz;
7. Пошук завдань або теоретичного матеріалу за допомогою QR-кодів.

Зазначу, що переважна більшість здобувачів освіти користується
переліченими додатками саме з мобільних пристроїв, тому при виборі
інструментів онлайн освіти слід брати це до уваги.

У різноманітних публікаціях в інтернеті можна знайти аналогією що
діджиталізація - це потяг, що їде з шаленою швидкістю. Я згодна з цим і можу
зробити висновок що мені, як викладачеві потрібно постійно
вдосконалюватись, постійно підвищувати свою інформаційно - цифрову
грамотність.

Для мене головною метою на очних уроках, або онлайн уроках є
втримання стійкого інтересу здобувачів освіти до свого предмету. Перевірений
мною засіб - це інтеграція не лише міжпредметних зв’язків, а й трансфер вмінь
та навичок, які надає математика у професії здобувачів освіти. Наш навчальний
заклад зокрема готує спеціалістів з професій: кухар, кравець, зварювальник., та
ін. Переважна більшість здобувачів освіти прийшли здобувати свою професію
дуже виважено. І найчастіше на першому уроці математики першого курсу, я
чую думку що математика їм вже не потрібна. Тоді я націлюю своїх учнів, що
для них математика - це інструмент, який допоможе їм вдосконалити свої
навички у обраній професії. Відповідно і завдання ми виконуємо такі, які
постійно проводять цю інтеграцію - як використати знання отримані на уроках
математики в опануванні тієї чи іншої професії. Можливо кухар чи
зварювальник навряд буде користуватися у своїй професійній діяльності
логарифми або формули тригонометрії. Але найголовніше, чому ми вчимося на
уроках математики - це знаходити рішення для будь якої життєвої проблеми.

Сьогодні усе більше освітян спираються на STEАM, адже
особливості такого підходу можуть справді вирішити чимало завдань. Сучасні
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випускники – майбутні новатори та інноватори – мають отримувати ґрунтовні
знання з природничих і технічних наук у поєднанні з навичками 21-го століття,
таких як: уміння спілкуватися, працювати в команді та вирішувати проблеми в
контексті інноваційних можливостей та поточних потреб суспільства [2].
Розробити такі заняття – справа не з легких, адже викладач має мислити
комплексно і сам бути готовим підвищувати свій рівень знань з деяких галузей,
експериментувати та бути терплячим, очікуючи на бажаний результат.

Здобувачі освіти занурюються у практичне та відкрите дослідження.
Відбувається практична перевірка теоретичних знань та припущень й учні
відпрацьовують навички у майстернях.

Наприкінці хочу зазначити, що у формуванні цифрової компетентності
викладачів загальноосвітніх дисциплін ще багато роботи попереду, позначу
найголовніші напрямки:

1. Технічне оснащення та матеріальна база  освіти відрізняється від
розвитку цифрових технологій у світі;

2. Постійна потреба у підвищенні цифрової компетентності всіх
учасників освітнього процесу;

3. Створення освітніх онлайн платформ;
4. Впровадження дуальної форми освіти та відповідна оптимізація

робочих навчальних планів і програм [3].

Список використаних джерел:

1. http://myslovo.com/;
2. https://life.pravda.com.ua/columns/2019/03/26/236224/;
3. Yershov M. (2019) «Дифровізація професійної та фахової

передвищої освіти україни: проблеми і перспективи», Професійна педагогіка,
1(18), с. 67-74. doi: 10.32835/2223-5752.2019.18.67-74.

http://myslovo.com/
https://life.pravda.com.ua/columns/2019/03/26/236224/
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„CANVA – ТВОРЧИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАВЧАННЯ”

КРУГЛІКОВСЬКА Надія,
методист НМЦ ПТО у
Полтавській області

Графіка та ілюстрації - невід'ємна частина будь-якого освітнього
процесу. Розглянемо, як за допомогою сучасного сервісу графічного
дизайну Canva можна безкоштовно створювати привабливу графіку,
навіть якщо Ви зовсім не дизайнер.

Онлайн-редактор графіки та документів Canva
(https://www.canva.com) – безкоштовний інструмент, що дозволяє
економити час і гроші на створення унікальних зображень, особливо під
час організації дистанційного навчання.

Наприклад, за допомогою сервісу Ви можете абсолютно безкоштовно
створити обкладинки для текстових документів, навчальні презентації,
віртуальні класи, візитні картки, фото колажі, спільні проєкти та багато
іншого.

https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.canva.com/
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Сервіс Сanva підходить для непрофесійних
дизайнерів, маркетологів, блогерів та педагогів. Для всіх цих людей
сервіс стане «знахідкою». Тим більше не потрібно буде освоювати
складні маніпуляції, як в фотошопі. У сервісі Canva все просто і навіть
безкоштовно.

Для початку подивимося на основний функціонал, який пропонує
базова версія Canva (тобто безкоштовна):

1. Редагування фотографій: фільтри, обрізка кадру, поліпшення
якості;

2. Каталог редагованих шаблонів: банери, пости
для соцмереж, розсилки, логотипи, презентації, обкладинки електронних
книг;

3. Бібліотека стічних фотографій: пошук потрібних фотографій,
кліпартів, кнопок, іконок, інфографіки;

https://in-scale.ru/blog/nastoyashhij-marketolog-eto-kto-i-chem-on-zanimaetsya
https://in-scale.ru/blog/reklama-u-bloggerov
https://in-scale.ru/blog/prodvizhenie-biznesa-v-socialnyx-setyax
https://in-scale.ru/blog/kak-sdelat-rassylku-soobshhenij-v-vk
https://in-scale.ru/blog/kak-sdelat-logotip-kompanii-samomu
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4. Власні фотографії в дизайні: завантажуйте свої фотографії та
створюйте на основі їх потрібні дизайни;

5. Завантаження макетів в основних форматах: сервіс дозволяє
завантажувати JPG, PNG, PDF і PDF для друку;

6. Спільне редагування документів: підключення колег або друзів
незалежно від їх місця розташування;
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7.Організація роботи в командах: об'єднуйте користувачів, які
бачать і можуть редагувати дизайни один одного;

8.Планувальник дизайнів в соцмережах: зв'яжіть свої акаунти в
соцмережах з аккаунтом Canva для автоматичної публікації;

9. Створення сайтів-візиток і онлайн-презентацій: перетворення
дизайнів в сайти, доступні за посиланням.

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ:
Що саме відрізняє Canva від іншого софта для графічного дизайну та

інших онлайн-конструкторів зображень?

Плюс 1. Простота використання

Canva головним чином розрахована на новачків в дизайні і тих, для
кого створення контенту - швидше побічна завдання, а не основний вид
діяльності. Намалювати щось з нуля, як в Фотошопі, тут не вийде. А ось
швидко накласти фільтр на фотографію і перетворити її в красивий колаж
– цілком.

Самі дизайни створюються за принципом drag & drop -
конструювання зображення з готових елементів.

Для початку варто тільки пройтися по всіх вкладках: шаблони,
елементи, завантаження, текст, щоб представляти, де шукати потрібну
деталь. Після цього можна починати творити.

Плюс 2. Широкий безкоштовний функціонал

https://in-scale.ru/blog/sajt-vizitka-kak-sozdat-samomu
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Canva - не той випадок, коли безкоштовна версія марна. Так,
преміум-аккаунт розширює можливості, але функції, доступні звичайним
користувачам, теж вражають.

Наприклад, після реєстрації Вам відкривається доступ к 8 000
безкоштовних шаблонів графіки - від візитних карток і резюме до
макетів email-розсилок і презентацій та коміксів.

Будь-який такий шаблон можна відредагувати: змінити текст,
зовнішній вигляд, палітру кольорів.

Також можна замінити вихідні фотографії на власні, додати іконок
або інших декоративних деталей. І коли все готово - завантажити дизайн
у вигляді файлу.

Ще один плюс сервісу - це можливість публікувати картинку у
вигляді онлайн-презентації або невеликого сайту-візитки.

Так, у такого сайту не буде власної адреси і складного функціоналу,
зате на весь процес створення публікації піде не більше півгодини і
жодного рядка коду.

Плюс 3. Можливість обійтися без дизайнера

Усі шаблони в каталозі створені професійними дизайнерами - колірна
гамма підібрана до фотографій, шрифти добре поєднуються, композиції
не перевантажені деталями.

Тому, якщо у Вас немає амбіцій художника, вносити занадто багато
змін в вихідні зразки не доведеться.

Досить постачати зображення своїм логотипом, замінити текст і пару
інших деталей, щоб зображення стало унікальним.

Плюс 4. Дизайни для будь-яких цілей

Каталог шаблонів Canva досить універсальний, і в безкоштовному
доступі Вам надається безліч різних рішень.

Тут можна знайти формати практично на будь-який
випадок. Наприклад:

1. Для підготовки уроків - багатосторінкові шаблони презентацій;
2. Для створення друкованої продукції - буклети, флаєри та

сертифікати;
3. Для виробництва сувенірів - календарі або листівки;
4. Для організації заходів - програми, квитки;
5. Для публікації в соц.сетях - шаблони записів.
І це далеко не весь список. Так що раджу Вам зайти на сервіс і

переконатися в його можливостях (посилання на початку статті).

Плюс 5. Доступ з будь-яких комп'ютерів і пристроїв

https://in-scale.ru/blog/email-marketing
https://in-scale.ru/blog/kachestvennyj-kontent
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Сервіс Canva існує не тільки у вигляді вебсайту, але і у
вигляді мобільних додатків Android.

При цьому чернетки і готові зображення, створені під одним
аккаунтом, синхронізуються між пристроями.

Це дозволяє почати дизайн на робочому місці, а завершити роботу по
дорозі додому з телефону або з будь-якого іншого пк.

Зручно, правда? Наприклад, Ви можете створювати красиві
публікації в інстаграм прямо з телефону, при цьому без скачування
десятки різних додатків (одне - для фільтрів, інше - для тексту і т.д).

Ще один плюс Канви в тому, що вона звільняє від прив'язки до
одного пристрою.

Тобто Вам не потрібно кожного разу викачувати і встановлювати
софт на комп'ютер, Ви просто заходите на вебсайт Канви і продовжуєте
роботу.

НЕДОЛІКИ РЕСУРСУ
До яких обмежень потрібно бути готовим тим, хто вирішить

спробувати Canva для дизайну графіки? Перерахуємо кілька основних
"мінусів" цього рішення.

Мінус 1. Не всі шрифти працюють з українською мовою

Часто відбувається наступна ситуація, в вихідному шаблоні шрифти
красиво поєднуються один з одним, а при спробі замінити текст на
українську, редактор видає порожні квадрати замість букв. Це означає,
що даний шрифт не підтримує українського алфавіту.

Мінус 2. У безкоштовної версії можна змінювати розмір
картинки

Варто з самого початку визначитися, якого розміру і формату
зображення Вам знадобиться, оскільки швидко змінити його розмір "на
ходу" не вийде. Але якщо Ви хочете позбутися цього недоліку, то
підключайте преміум-версію.

Як варіант - завжди можна створити макет з власними розмірами, і
скопіювати-вставити елементи з розпочатого чернетки в новий.

У такому випадку Вам знадобиться час, щоб заново розставити всі
деталі в потрібні місця.

Мінус 3. Вимагає хорошого "заліза" і швидкого інтернету

Для безперебійної роботи Вам знадобиться швидкий комп'ютер або
ноутбук з достатнім запасів оперативної пам'яті і стабільним інтернет-
з'єднанням. Хоч канва не такий важкий редактор, але все ж цього вимагає.

https://in-scale.ru/blog/mobilnoe-prilozhenie-dlya-biznesa
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І попереджаю відразу, що кожен крок в редакторі автоматично веде
за собою збереження змін, тому сервіс використовує багато трафіку.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ
Canva - простий і зрозумілий графічний редактор з великим набором

функцій.
І не обов'язково купувати підписку, безкоштовної версії цілком

вистачить для того, щоб зробити красиву картинку.
Сервіс стане незамінним помічником у створенні дизайну для різних

завдань і відмінно підійде для педагогів під час дистанційного навчання.

https://www.canva.com/ru_ru/
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ВИХОВНА РОБОТА ПЕДАГОГА ЗП(ПТ)О ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ

ЛАВРЕНЮК Наталія Василівна,
заступник директора з виховної роботи
ДНЗ «Хмельницький центр професійно-
технічної освіти сфери послуг»
irina.drozich@ukr.net

Ми знаходимося у найважчому періоді людства нової ери. Пандемія
COVID-19 змінила наше звичне життя.

Тому зараз завдання педагога – не просто навчати учнів, давати знання, а
й дати життєві орієнтири, надавати поради, заспокоїти та направити у потрібне
русло.

Педагогам ЗП(ПТ)О необхідно в першу чергу налагодити комунікацію з
учнями щодо реалізації онлайн-проєктів  для проведення навчально-виховної
роботи з ними: формувати у них справжні людські цінності, відповідальність за
своє життя та здоров’я, освоєння обраної професії. Крім того необхідно
налагодити і комунікацію з батьками.

В умовах дистанційного навчання  рекомендуємо проводити:
- просвіту та профілактику (в онлайн-групах педагоги/батьки/учні,

viber та інші комунікації): інформаційні хвилини «Вплив зайнятості на
зниження рівня тривоги й емоційного стану», «Перебування в соціальних
мережах під час карантину: фейки та перевірка фактів», бесіди «Як важливо
навчитися опановувати себе та керувати своїми емоціями», «Додаткові знання
про професії», майстер-класи «Це я зробив(ла) своїми руками», «У світі
прекрасного» тощо;

- індивідуальне, групове консультування (онлайн-режим, viber,
телефонний режим, skype-режим): «Яким чином поліпшити соціальну
ізоляцію?», «Які поради давати батькам під час дистанційного навчання» тощо;

- організацію дозвілля (в онлайн-групах педагоги/батьки/учні, viber
та інші комунікації): читання художньої, наукової та публіцистичної
літератури, творчі заняття (аплікації, вишивки, вироби з паперу, тканини, тіста,
глини), створення колажу бажань, ескізів моделей одягу, створення колажу
страв, створення відеороликів про здоровий спосіб життя, моє дозвілля, обрану
професію тощо.

До кожної дитини потрібно приділяти максимум часу та уваги для
налогодження довірливих, щирих стосунків.

Особливу увагу ми повинні приділяти дітям-сиротам, дітям, позбавлених
батьківського піклування, дітям пільгових категорій. У них дуже часто
виникають такі проблеми: неконтрольована емоційність, бажання свободи та
невміння розпоряджатися власними коштами, небажання навчатися.

mailto:irina.drozich@ukr.net
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Також педагоги мають здійснювати профілактику правопорушень серед
учнівської молоді, профілактику негативних явищ в освітньому середовищі,
сприяти своренню безпечного учнівського середовища (протидія булінгу,
кібербулінгу, секстінгу, попередження сексуальної експлуатації дітей в мережі
«Інтернет», протидія торгівлі людьми, протидія та реагування на випадки
насильства в сім’ї), превентивну та профілактичну роботу з неповнолітніми
схильними до прояву девіантної та делінквентної поведінки, профілактику
бездоглядності, здійснювати соціальний та педагогічний супровід дітей та
членів сімей учасників АТО, учнів, з числа внутрішньо переміщених осіб.

Отже, значна виховна робота у напрямку соціального захисту учнів,
систематична робота з батьками, їх соціально-психологічна  підтримка учнів,
входження у освітнє середовище, інформування про умови, організацію та зміст
навчальної діяльності,  підтримка та допомога у вирішенні поточних проблем
класними керівниками та майстрами виробничого навчання,  вироблення
рекомендацій та розробка індивідуальних програм,  проведення індивідуальних
і групових консультацій,  корекційна роботи з учнями під час дистанційного
навчання надасть певний результ.
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ

ПРОСТОРІ

ЛУКІЯНЧУК Алла Миколаївна,
кандидат психологічних наук
Білоцерківський інститут неперервної
професійної освіти

У сучасному світі, коли відбувається перехід до інформаційного
суспільства і посилення цифровізації, розвиток цифрового середовища і
глобальної мережі охоплює практично всі сфери життя людини. Тому варто
звернути увагу на особливості психічного розвитку в умовах, що постійно
змінюються та вимагають нових навичок діяльності. У результаті змін у
освітньому просторі, що пов’язані з використанням технологій дистанційного
навчання в умовах карантинних заходів, важливо пам’ятати про закономірності
функціонування психіки. Постійно порушується і знову відновлюється
рівновага між організмом і середовищем, причому стан рівноваги є
тимчасовим, а процес урівноважування — розвитку постійним. Суперечності,
що виникають при цьому, спонукають особистість до активності, спрямованої
на їх подолання, на відновлення рівноваги. подолання одних суперечностей
призводить до появи нових, які, відповідно, спонукають до нових дій, до
подальшого удосконалення діяльності особистості. Таким чином відбувається
відбір значимостей у сфері компетентностей людини, що обумовлені вимогами
суспільства, трудової діяльності та власними інтересами.

Усі ключові компетентності вважаються однаково важливими: кожна з
них сприяє успішному життю в суспільстві. Компетенції переплітаються та
поєднуються: розвиваючи компетентності, важливі для однієї життєвої сфери,
одночасно розвиваються й пріоритетні компетентності для іншої. Такі навички,
як критичне мислення, аналітичне мислення, вирішення проблем, творчість,
робота в команді, уміння спілкуватись та проводити переговори, ухвалення
рішень, саморегуляція, стійкість, емпатія, участь, повага до різноманітності,
враховуються у всіх ключових компетентностях. До їх числа належить і
цифрова компетентність, оскільки формується нова ідеологія, заснована на
«Гейміфікації» та «Діджіталізаціі» освіти, де на зміну традиційним учителям
йдуть «ігро-педагоги», «координатори онлайн-платформ і освітніх траєкторій».

Отже, сьогодення вимагає переходу на якісно вищий рівень використання
цифрових технологій в освіті, і разом з тим переходу на вищий рівень розвитку
психіки, який зрештою обумовлений зовнішніми умовами, зовнішніми
впливами. Однак цей розвиток не можна безпосередньо виводити із зовнішніх
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умов і обставин. Ці умови та обставини завжди переломлюються через
життєвий досвід людини, її особистість, індивідуальні психічні особливості, її
психічний склад. У цьому сенсі зовнішній вплив опосередковується,
переломлюється через внутрішні умови, до яких і відноситься своєрідність
психіки індивіда, його особистий досвід. Однак дія зовнішніх умов на цей
процес завжди опосередкована внутрішніми умовами (С.Л. Рубінштейн).

Професійна діяльність педагогічних працівників у сучасному освітньому
просторі безпосередньо пов’язана використанням цифрових технологій під час
підготовки кваліфікованого робітника. Тому важливо розуміти які саме
психолого-педагогічні умови необхідно створювати для розвитку цифрової
компетентності. Розглянемо внутрішні та зовнішні психолого-педагогічні
умови.

До внутрішніх віднесемо ціннісно-мотиваційний компонент цифрової
компетентності педагогічних працівників, який містить мотиви, мету, потреби в
навчанні засобами цифрових технологій, вдосконаленні, самовихованні,
саморозвитку, ціннісні установки актуалізації в навчальній діяльності,
стимулює творчий прояв та включає мотиви здійснення професійної діяльності,
спрямованість на передачу знань під час роботи зі здобувачами освіти і власний
розвиток педагогічного працівника. Також внутрішнім можемо вважати
рефлексійний компонент цифрової компетентності педагогічного працівника,
що визначається відношенням до самого себе і до світу, до своєї практичної
професійної діяльності та її здійснення. Включає самосвідомість, самоконтроль,
самооцінку, розуміння власної значущості в колективі і розуміння результатів
своєї діяльності, відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе і
самореалізації в професійній діяльності через засоби цифрових освітніх
технологій.

До зовнішніх психолого-педагогічних умов віднесемо змістовий
компонент цифрової компетентності який має забезпечити вільне володіння
навичками опрацювання інформації та роботи з цифровими об’єктами, які
відповідно впливають на формування цифрової компетентності педагогічного
працівника. Діяльнісний компонент цифрової компетентності визначаємо як
активне застосування цифрових освітніх технологій і комп’ютера в освітній
діяльності як засобів пізнання і розвитку цифрової компетентності,
самовдосконалення і творчості педагогічного працівника. Комунікативна
складова цього компонента виявляється в умінні встановлювати міжособистісні
зв’язки в цифровому освітньому середовищі, вибирати оптимальний стиль
спілкування в різних ситуаціях, опановувати засобами вербального і
невербального спілкування, саме цього вимагає сучасний освітній простір.

Розвиток суспільства спричинює перетворення у особистому досвіді
педагогічного працівника проте вивчення тих чи інших цифрових освітніх
технологій та засобів має бути зумовлено потребами особистості та чітко
окреслено у індивідуальній траєкторії розвитку.
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РОЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ У ВПРОВАДЖЕННІ  ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗП(ПТ)О БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

МАВДРИК Тетяна Миколаївна,
Україна, Кривий Ріг, методист
Навчально-методичного центру ПТО
у Дніпропетровській області

Актуальність: Питання, що пов’язані різними аспектами запровадження
цифрових технологій в освіту, представлені роботами науковців В. Ю. Бикова
[1], А. М. Гуржія [2], М. І. Жалдака [3], Н. В. Морзе [4] та ін. Їх публікації
дозволяють стверджувати про наявність проблем з даного питання, які ще
остаточно не розв’язані та потребують узагальнення, систематизації й пошуку
шляхів удосконалення науково-організаційного, науково-методичного й
інформаційно-дидактичного забезпечення підготовки як самих педагогів, так і
здобувачів освіти.  Водночас залишається актуальною проблема формування
цифрової компетентності учасників освітнього процесу і в системі професійної
освіти.

Тому метою статті є представлення досвіду ролі методичної служби у
впровадженні цифрових технологій навчання в освітній процес закладів
професійної (професійно-технічної) освіти м. Кривий Ріг, зокрема у закладах
ПТО будівельного профілю.

Виклад основного матеріалу: Сьогодні наша освіта стає все більш
модерною, технологічною, цифровою. Тому і сучасний педагог повинен бути
інноватором, фахівцем своєї справи, який постійно поповнює й оновлює свої
знання у сфері ІТ та, який у щоденній праці впроваджує новітні ідеї, технології,
методики навчання і виховання.

Допомогти розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів та
формуванню творчої особистості, здатної до інноваційної діяльності й
оновлення змісту освітнього процесу – це одне із пріоритетних завдань
методичної служби .

Саме тому останнім часом на засіданнях методичної секції професій
будівельної галузі активізувалася робота з питань вивчення та впровадження
цифрових технологій в освітній процес ЗП(ПТ)О. Приділяється значна увага
впровадженню дистанційного, змішаного, імітаційного навчання, елементів
Stem-освіти, методиці віртуальної та доповненої реальності, гейміфікації освіти.
Розглядаються різновиди візуалізації освітнього процесу через інтернет-
додатки LearningApps, створення ментальних карт, власних інтерактивних
завдань та вправ, буктрейлеру (відеоролику) та нової техніки презентації –
скрайбінгу.

Сьогоднішня молодь проводить значну кількість свого часу у
віртуальному просторі – інтерактивно-ігровому. Очевидно, що повинен бути
спосіб, який допоможе здобувачам освіти вчитися – і це гейміфікація.
Гейміфікація освіти –використання онлайн-інструментів і самої гри під час
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навчання. Попри усі стереотипи, ігри в освітньому процесі можуть бути
корисними. Вони підвищують зацікавленість, допомагають у сприйнятті нової
інформації, мотивують до навчання у вирішенні прикладних завдань. Для
успішного використання гейміфікації у навчанні, під час роботи засідань
творчих груп, методист-профільник разом з педагогами будівельного напрямку
розглядають основні елементи гри, діляться досвідом проведення веб-квестів,
демонструючи ряд цікавих підходів з поліпшення освітнього процесу та
створення більш ефективних умов для навчання майбутніх будівельників.

Питання діджиталізації освіти проходить на засіданнях методичних
секцій червоною стрічкою, бо  саме вона є головним трендом сучасності і це не
модне тимчасове явище – незабаром нас очікує повна цифрова трансформація.
За допомогою ґаджетів, платформ та додатків до них, використання
штучного інтелекту і віртуальної реальності розвиваються ключові
компетентності здобувачів освіти.  Діджиталізація надихає вчитися, готує
здобувачів освіти до реальних виробничих ситуацій, а саме навчання стає
більш цікавим, насиченим й ефективним. Тому неможливо ні закладу освіти, ні
методичній службі залишатися осторонь.

Тому на виконання пріоритетного напрямку роботи обласної методичної
служби по розвитку сучасної цифрової і інформаційної компетентності
педагогів та здобувачів освіти закладів П(ПТ)О області, та підтримки
діджиталізації професійної освіти у жовтні 2019р. на базі Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області
відкрито Мережеву академію CISCO. Мета - набуття знань і навичок, які
необхідні для створення і обслуговування локальних та глобальних мереж,
забезпечення їх кібербезпекою.

На базі  кабінету НМЦ ПТО у Дніпропетровській області (м. Кривий Ріг)
був створений медіаосвітній центр, головне призначення якого – підтримка
інноваційних методів освіти, що дасть можливість вивести процес навчання на
якісно новий рівень. Родзинкою медіаосвітнього центру є те, що він обладнаний
комплексом CamTouch, за допомогою якого можна вивчати та використовувати
перспективні освітні програми, а саме: платформи з відео та 3-D
моделями, віртуальна лабораторія природно-математичного циклу, інтернет-
додатки Kahoot, LearningApps тощо.

Одним із напрямків діджиталізації є впровадження віртуальної та
доповненої реальності в освітньому процесі ЗП(ПТ)О і сьогодні в професійних
закладах міста вона набирає обертів. Тривимірна голограма від Microsoft,
окуляри від Google, смартфони/планшети для візуалізації робочих операцій чи
стану обладнання відкривають нові горизонти при навчанні професій, вони
допомагають візуалізувати «складні» теми освітньої програми.

Приведу приклади: В Центрі підготовки та перепідготовки робітничих
кадрів №1 під час уроків спецтехнології здобувачі освіти з професії «Машиніст
бульдозера» за допомогою своїх смартфонів та мапи віртуальної екскурсії
знайомляться з кар’єрами Криворізького регіону, можуть також
«переміститися» і в Шведський кар’єр та побачити роботу безпілотної техніки
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Volvo. Використовуючи 3D окуляри, смартфони та відповідні додатки Google
учні випробовують себе в якості машиніста бульдозера, що працює в кар’єрі.
Керуючи спецтехнікою CAT, поглядом вони обирають собі відповідну техніку
та сидячи в кріслі оператора, отримують  повний огляд їзди в кар’єрі на 360
°.Здобувачі освіти Криворізького центру підготовки та перепідготовки
робітничих кадрів будівельної галузі та  Криворізького професійного
будівельного ліцею можуть самостійного опрацювати певну тему, здійснити
контроль та якість знань з предметів професійно-теоретичної підготовки
використовуючи QR-код. Під час професійно-практичної підготовки з метою
відпрацювання первинних навичок майбутні машиністи кранів використовують
програми симулятора баштового крану «Kran-Simulator». З метою надання
методичної підтримки педагогів з питання діджиталізації у методичних
рекомендаціях «Використання віртуальної та доповненої реальності у
формуванні майбутнього робітника: інструменти та приклади» (https://e7181efe-
9be4-403c-b75d-
78db84b6fb76.filesusr.com/ugd/8cd044_b2fa90d1adae4d5d8efb7eb274672edd.pdf)
розглянуті імерсивні методи навчання, запропоновано класифікацію технологій
доповненої та віртуальної  реальності, їх застосування в освітньому процесі та
описані додатки, що можна використовувати в ЗП(ПТ)О під час формування
майбутнього робітника.

Під час карантину Міністерством освіти і науки України рекомендовано
освітнім закладам проводити заняття за допомогою дистанційних технологій.
Раніше введення практик дистанційного навчання в закладах П(ПТ)О
здійснювалось відносно повільно і через це заклади не були готові до розвитку
таких подій. Саме тому, як для педагогів, так і для здобувачів освіти ЗП(ПТ)О
перехід на дистанційне навчання став несподіваним випробуванням і саме в цій
час ІТ-технології прийшли на допомогу. В Інтернеті з’явилось багато освітніх
платформ та ресурсів. І відповідно, перед методичною службою постало
питання: надання методичного супроводу ЗП(ПТ)О з максимально ефективного
використання інформаційних технологій в освітньому процесі, пошуку якісної,
доступної та достовірної інформації. Тому з метою розвинення ІТ –
компетентності методисти НМЦ ПТО у Дніпропетровській області  розробили
дистанційний курс і здійснюють навчання всіх бажаючих педагогів за темами
«Хмарні технології в освіті» та «Можливості Google Classroom». Також, для
педагогів професійного навчання будівельного напрямку, окрім освітніх
платформ, рекомендовано сайти фірм, компаній, які сьогодні представляють
будівельну індустрію України, і які можуть бути використанні під час
підготовки та проведення уроків теоретичного та виробничого навчання. На
сторінках цих сайтів можна ознайомитись з сучасним будівельним обладнанням
та інструментами; асортиментом та виробництвом матеріалів; технологічним
процесом ручного та механізованого нанесення сумішей тощо.Важливим
напрямом в роботі методичної служби є виявлення, вивчення, узагальнення і
розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи педпрацівників
ЗП(ПТ)О щодо удосконалення форм та методів навчання. Всі напрацювання,

https://e7181efe-9be4-403c-b75d-78db84b6fb76.filesusr.com/ugd/8cd044_b2fa90d1adae4d5d8efb7eb274672edd.pdf
https://e7181efe-9be4-403c-b75d-78db84b6fb76.filesusr.com/ugd/8cd044_b2fa90d1adae4d5d8efb7eb274672edd.pdf
https://e7181efe-9be4-403c-b75d-78db84b6fb76.filesusr.com/ugd/8cd044_b2fa90d1adae4d5d8efb7eb274672edd.pdf
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методичні рекомендації та  результати інноваційного пошуку педагогів чи
педагогічних колективів постійно висвітлюються на сайтах НМЦ ПТО у
Дніпропетровській області https://nmc-pto.dp.ua/ та методичної секції
будівельних професій ЗП(ПТ)О міста Кривий Ріг «Віртуальна спільнота
«Будівельник» https://mavdriktan.wixsite.com/bud-spilnota та сторінці Фейсбука
https://www.facebook.com/groups/1625422047547009.

Висновок: Сучасне життя розвивається бурхливими темпами,
визначається економічний та суспільний розвиток людства. Відповідно
відбуваються вагомі зміни і у системі освіти, вона сьогодні більш мобільна,
технологічна та інформаційна. Тому використання традиційного навчання стало
не ефективним, на вимогу часу прийшли новітні, цифрові технології. Сучасне
освітнє середовище неможливе без використання комп’ютерних технологій та
Інтернету.Цифровий контент став невід’ємною частиною освітнього процесу і в
закладах професійної (професійно-технічної) освіти: використовуються
інтернет-ресурси, запроваджуються мультимедійні матеріали, тренажери,
віртуальна та доповнена реальність, гейміфікація освіти тощо. Всі ці фактори
покращують якість навчання здобувачів освіти при вивченні професії.

Сьогодні будівництво найменш адаптовано до викликів сучасності, але
запровадження діджиталізації під час навчання майбутніх будівельників вкрай
необхідне, бо будівельна індустрія поступово цифровізується, створюються
«розумні» будинки та цілі міста.

Безумовно, інновації в освіті не повинні зводитися до наявності у
закладах освіти великої кількості ґаджетів, VR-окулярів, 3D-принтерів і wi-fi -
ями. Це – розвиток інноваційного способу мислення. Педагог повинен навчити
здобувачів освіти самостійно створювати програми, додатки, генерувати ідеї,
створювати технології. А допомогти йому в цьому повинна методична служба.
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО  КОНТЕНТУ ЗА
ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ— CANVA.

МАРКОВЕЦЬ Ольга Станіславівна
Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Новокаховське
вище професійне училище»
м.Нова Каховка, Херсонська область

Canva - платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам
створювати графіки, презентації, афіші та інший візуальний контент. Доступна
як веб версія, так і мобільна. Сервіс пропонує великий банк зображень,
шрифтів, шаблонів та ілюстрацій. Користувачі можуть вибирати між багатьма
шаблонами, зроблені професійнми дизайнерами, редагувати їх та
завантажувати власні фотографії через інтерфейс drag-and-drop. Платформа є
безкоштовною, передплачені версії, такі як Canva Pro та Canva for Enterprise,
пропонують додаткові функціональні можливості.

Технології мають руйнувати, а не будувати бар’єри. Платформа проста в
налаштуванні й не потребує вивчення складного програмного забезпечення.
Canva була створена з оглядом на легкість у користуванні, тож її можна
використовувати викладачам з  учнями будь-якого віку: керування ґрунтується
на простому перетягуванні елементів.

· Поділ на групи в Google Клас.
· Розумна система єдиного входу.
· Вхід за допомогою облікових даних Google.
· Оптимізація для Chromebook.
· Відповідність вимогам COPPA.
· Відповідність вимогам FERPA.
Для освітян Canva пропонує:
· Понад 420 000 шаблонів презентацій, інфографік, брошур, плакатів,

розкладів занять, мапів думок, таблиць, альбомів випускників, розкладів занять,
звітів, відео, анімацій та ін.

· Понад 75 мільйонів безкоштовних стокових фотографій, відео й
графіків преміум класу.

· Понад 3000 шрифтів.
· Публікація завдань та заходів для своїх учнів.
· Доступ до вмісту через Google Drive, Dropbox і Folders.
· Можливість ділитися  своїми проєктами за допомогою Google

Classroom, Microsoft Teams і Remind.
Розглянемо, як за допомогою сервісу Canva створювати привабливу

графіку для навчання.
1. Як зареєструватися? Зайдіть на сайт сanva.com. Зареєструйтеся одним зі

способів. Перший спосіб: натисніть «Реєстрація через Google» або «Реєстрація

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/Drag-and-drop
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через Facebook». Ніяких персональних даних не потрібно буде вводити. Вони
«підтягнуться» автоматично із зазначених сайтів. Другий спосіб: натисніть
«Зареєструватися». А далі — введіть ім’я, електронну адресу та пароль для
сайту сanva.com.

2. Що можна створювати? Робота в сервісі Canva не займе багато часу,
адже ви користуєтеся готовими шаблонами. Впишіть свій текст, за потреби
підставте інше зображення натомість пропонованого — дизайн готовий!

3. Як працювати? Розпочніть роботу, натиснувши кнопку «Створити
дизайн». Далі натисніть на групу шаблонів, яка вам потрібна. Наприклад, вам
потрібно створити плакат про подію, яка відбудеться у вашому закладі.
Натисніть: Освіта → Презентація. Серед шаблонів виберіть один, який вам до
вподоби. Редагуйте зображення просто в сервісі. Усі необхідні інструменти —
на верхній панелі.

4. Що можна додати до шаблону? Може бути так, що загалом шаблон вам
підходить, але потрібно додати деякі елементи. Canva пропонує обрати на
панелі ліворуч елементи: діаграми, рамки, фігури, ілюстрації, піктограми; текст:
заголовок, підзаголовок, основний текст, готові макети текстових полів; фон:
однотонний або фотографії; додані файли (завантажуйте свої фотографії та
створюйте потрібний дизайн).

5. Як зберегти готове зображення? Коли дизайн буде готовий, збережіть
його на пристрій. Для цього на верхній панелі натисніть піктограму «стрілка
вниз». Виберіть тип файлу: JPG, PNG, PDF чи PDF для друку. Далі натисніть
«Завантажити».

З Canva для навчання учні та викладачі можуть працювати разом і
редагувати свої роботи в режимі реального часу: створювати навчальні відео-
ролики, анімаційні презентації, залишати коментарі, додавати нові графічні
елементи й змінювати текст; ділитися навчальними ресурсами та
завданнями. Безкоштовні інструменти для творчого навчання із шаблонами
дають можливість дуже швидко організувати дистанційні заняття. Таким чином
платформа стає незамінним графічним помічником кожного вчителя, який
володіє цифровою компетенцією.

Список використаних джерел

1. Canva – платформа графічного дизайну. Цифровий ресурс
https://uk.wikipedia.org/wiki/Canva

2. Дистанційна освіта з Canva .
Цифровой ресурс https://www.canva.com/uk_ua/osvita/dystantsiina-osvita/

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/Canva
https://www.canva.com/uk_ua/osvita/dystantsiina-osvita/
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ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ
СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

МАСЛІЧ Світлана Василівна,
кандидат педагогічних наук, Білоцерківський
інститут неперервної професійної освіти
smaslich@ukr.net

Сучасний освітній процес неможливо уявити без використання цифрових
технологій. В Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України
на 2018-2020 роки вказується, що формування ґрунтовної національної
політики цифровізації освіти як пріоритетної складової частини реформи освіти
є першочерговим завданням держави. Водночас у документі окреслюється
структура цифрової освіти як «об’єднання різних компонентів і найсучасніших
технологій завдяки використанню цифрових платформ, впровадженню нових
інформаційних та освітніх технологій, застосуванню прогресивних форм
організації освітнього процесу та активних методів навчання, а також сучасних
навчально-методичних матеріалів» [1]. Це означає, що однією з умов
ефективної організації освітнього процесу є активне використання цифрових
ресурсів, електронних підручників, електронних засобів навчання.

Варто зауважити, що цифровізація освітнього процесу набуває
особливого значення в період карантину, коли навчання відбувається за
дистанційною або змішаною формою. Основними викликами навчання під час
карантину став якісний доступ до Інтернету, забезпеченість цифровими
пристроями усіх учасників освітнього процесу, наявність електронних ресурсів,
а також цифрова грамотність педагогів та учнів. Актуальними для нашого
дослідження вважаємо аналітичні матеріали Інституту інноваційних технологій
і засобів навчання НАПН України, в яких узагальнюються дані щодо
використання онлайн-ресурсів для організації дистанційного навчання під час
карантину. Відповідно до проведеного опитування, найбільш популярними в
період карантину стали: авторські уроки на каналі YouTube – 72,9%; EdЕra –
42,3%; Prometheus – 32,5%. Серйозне занепокоєння викликає той факт, що такі
категорії, як електронні підручники, власні розробки педагогічних працівників,
Google Classroom, освітній хаб не набрали більше 2% [2]. Наведені цифри
свідчать про низьку якість використання електронних підручників та
електронних засобів навчання в освітньому процесі.

Дана проблема загострюється для закладів професійної (професійно-
технічної) освіти (ЗП(ПТ)О), підготовка в яких, окрім загальноосвітньої
складової, передбачає професійну складову. Як показує практичний досвід,
забезпеченість підручниками предметів професійно-теоретичної підготовки
знаходиться на низькому рівні. Зважаючи на невпинний темп розвитку
виробничих технологій, матеріал наявних підручників здебільшого є застарілим
і потребує постійного оновлення. Зазначені недоліки легко усувають електронні
засоби навчання, однак наразі їх кількість є обмеженою й не охоплює усього
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переліку професій, за якими відбувається підготовка учнів у ЗП(ПТ)О [3].  Саме
тому нагальними завданням для науково-педагогічних й педагогічних
працівників є цілеспрямована робота щодо створення та використання в
освітньому процесі електронних засобів навчання.

Прикладом розробки електронного засобу навчання може бути
електронний засіб навчального призначення з професії «Агент з організації
туризму», розроблений викладачами та майстрами виробничого навчання
ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг». Зазначений
електронний засіб включає навчальні модулі з основних предметів професійно-
теоретичної та професійно-практичної підготовки, а саме: «Виробниче
навчання», «Організація туристичної діяльності», «Туристичне краєзнавство»,
«Організація транспортних перевезень», «Інформаційна обробка даних в
туристичній діяльності», «Ділова іноземна мова» (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент вікна електронного засобу навчання з професії «Агент з
організації туризму»

Крім необхідного теоретичного матеріалу, електронний засіб навчального
призначення вміщує таблиці, малюнки, схеми, графіки, відеоматеріали, що
дозволяє  візуалізувати процес засвоєння навчального матеріалу. Інформація
навчального засобу структурована та систематизована.  За наявності гнучкої
системи навігації можливий її швидкий пошук. Учні мають можливість
самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал з різних предметів та тем.
Кожна тема є логічно зв’язана з попередньою, вказано призначення кожної
дисципліни для формування професійних навичок майбутнього фахівця
туристичної галузі. Електронним засобом передбачено контроль знань учнів:
вхідний, поточний, проміжний, вихідний.

Загалом, якщо говорити про використання електронних засобів навчання,
передусім, докорінно змінюється роль та місце педагога й учня в системі
«викладач – інформаційна система – учень». Електронні засоби навчання
сприяють реалізації індивідуального підходу в навчанні. Викладач перестає
бути просто носієм і передавачем знань, а стає співтворцем сучасних,
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позбавлених повчальності та авторитарності, технологій навчання.
Підвищуються якість і рівень знань учнів, з’являється інтерес до навчання, що в
майбутньому позитивно впливає на затребуваність і конкурентоздатність на
ринку праці.
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СЕКСТИНГ ЯК ПРИХОВАНИЙ РИЗИК КОМУНІКАЦІЇ ОНЛАЙН

МОШЕНСЬКА Наталія Валеріївна,
заступник директора з виховної роботи,
учитель інформатики
Харківське державне вище училище
фізичної культури №1,
Україна, м. Харків

2020 рік став переломним у світі. Карантинні заборони в умовах пандемії
COVID-19, наклали відбиток як на соціальну, економічну сфери життя
українців та людства в цілому, так і суттєво змінили вектор освітньої
діяльності. Реалії сьогодення вимагають безумовної адаптації до соціалізації у
форматі онлайн. А поки суспільство, освіта реагують на виклики як за змістом,
так і за формою комунікацій, напрацьовують новий досвід та формують нові
навички, питання онлайн-безпеки набуває все більшої актуальності.

Дистанційна робота та дистанційне навчання на фоні глобальної
діджиталізації суспільства сприяють стрімкому кількісному зростанню
взаємодій у мережі. Інтернет вже давно став новою реальністю і максимально
увійшов в життя людей в усьому світі: цифрові сервіси допомагають працювати
та навчатися, влаштовувати свій побут і відпочивати тощо. Для людства
сучасності – мережа Інтернет – це не просто віртуальна реальність, а
повноцінна частина життя, де будуються стосунки, де можна відчувати себе
частиною спільноти. А паралельно з цим зростає й кількість та різноманіття
прихованих загроз для користувача, що можуть серйозно нашкодити здоров’ю,
життю, репутації, фінансовому благополуччю.

Фахівці фонду ООН UNICEF виділяють три основні форми ризику
комунікації онлайн: контент, контакт і поведінка. Порнографія, візуалізація
сцен насильства, ненависті, дискримінації, пропаганда вживання алкоголю,
тютюну, психоактивних речовин, членоушкодження або самогубство – загроза
неприйнятного контенту, в першу чергу для дітей та молоді. Поведінковий
ризик, коли підлітки самі формують ризикований контент чи є «небезпечним»
контактом, найчастіше характеризує кібербулінг – цифрове цькування [1].

Особливої уваги сьогодні потребує загроза небезпечних для дітей та
молоді контактів спілкування з дорослими, які переслідують неетичні та
злочинні цілі: сексуальні, схилу до певних дій або шантажу за допомогою
психологічного тиску тощо. Найрозпосюдженішу небезпеку становить
секстинг, тобто пересилання особистих інтимних фото та відео через інтернет
та мобільний зв’язок. Для цього можуть використовуватися як соціальні
мережі, так і додатки-месенджери для обміну повідомленнями. Діти та молодь
можуть надсилати такі матеріали як знайомим, так і не знайомим їм в
реальному житті людям. Таке явище виникає з багатьох причин: найчастіше
секстинг цікавий для дітей та молоді, бо за його допомогою вони вивчають
власну сексуальність, можуть отримати увагу, якої бракує ситуативно,
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висловити довіру, пофліртувати, повеселитися. Досить часто панує помилкове
уявлення, що це безпечніше, ніж реальні сексуальні відносини.

Насправді ж, проблема секстингу актуальна не лише для підлітків, а й для
дорослих. Опинитися у пастці зловмисників може будь-яка людина: не залежно
від віку, статі, рівня освіти, соціального статусу та вподобань. Першопричина
цього явища – нерозуміння того, як власні інтимні фото в телефоні можуть
завдати шкоди у реальному житті, хибне відчуття більшої власної захищеності
онлайн, аніж наживо.

Експерти використовують термін «сексторшн», коли злочинці, наприклад,
можуть погрожувати розіслати інформацію особистого характеру або відверті
фотографії, отримані раніше, друзям, близьким, партнерам по роботі,
вимагаючи натомість певну суму грошей [4]. Такі проблеми в мережі можуть
провокувати травмування психіки людини, особливо особистості, яка
знаходиться на етапі свого формування, дітей та молоді, підривають її довіру до
оточуючого соціуму, створюють проблеми у побудові міжособистісних і
професійних взаємин у подальшому житті, та найстрашніше – можуть стати
причиною девіантної поведінки та суіцидальних нахилів. Крім цього, секстинг
може стати на заваді самореалізації під час навчання чи пошуку роботи, адже
багато сучасних кампаній практикують пошуки інформації про здобувача
вакансії, у тому числі, й у мережі Інтернет та соціальних мережах (подекуди
контент на сторінці може охарактеризувати набагато більше кандидата, ніж
співбесіда). Разом з тим, не виключені ризики, що інформація особистого
контенту може потрапити на сайти з порнографією. До того ж, необхідно
враховувати те, що інколи люди схильні використовувати особисті світлини
своїх колишніх партнерів задля помсти за образу чи розставання. Так,
наприклад, українські підлітки створюють тематичні групи у соціальних
мережах, в які завантажують інтимні фото своїх колишніх партнерів.

Практика покарання за секстинг, сексторшн в Україні сьогодні
неоднозначна. У деяких країнах, наприклад у США та Австралії, секстинг є
кримінальним злочином, якщо на інтимних світлинах зображений
неповнолітній [2, c.9]. В Україні нещодавно був реалізований закон, який
визначає відповідальність за цькування неповнолітніх, у тому числі й цифрове,
передбачаючи штраф або громадські роботи. Проте поняття секстингу в
законодавстві наразі не визначене. Але це не означає, що правоохоронці не
можуть карати зловмисників. Фахівці-юристи Лабораторії цифрової безпеки –
української громадської організації, що допомагає журналістам, громадським
активістам та правозахисникам вирішувати проблеми цифрової безпеки, а
також сприяє реалізації прав людини в Інтернеті через вплив на державну
політику у сфері цифрових прав – зазначають, що з юридичного погляду
секстинг містить у собі ознаки відразу декількох серйозних правопорушень.
Розповсюдження та виготовлення порнографічної продукції на території
України є злочином, за що передбачена відповідна стаття 301 Кримінального
кодексу України. Зображення дитини (особи до 18 років) на фото- або
відеоматеріалах може кваліфікуватися як дитяча порнографія, за
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розповсюдження якої передбачається позбавлення волі до дванадцяти років. За
розбещення неповнолітніх передбачено покарання до п’яти років позбавлення
волі. До восьми років можуть отримати зловмисники, якщо протиправні дії
вчинялися щодо дітей молодше 14 років. Сексторшн також можна розглядати
як примус неповнолітніх до участі у створенні зображень порнографічного
характеру, або кваліфікувати як виготовлення та розповсюдження дитячої
порнографії.

У випадку, коли особа, причетна до розповсюдження контенту
порнографічного характеру, не досягла віку притягнення до кримінальної
відповідальності, таку відповідальність несуть її батьки (або особи, що їх
замінюють). Неповнолітній підлягає реєстрації на облік в поліції.

Проте у випадку секстингу в більшості випадків підлітки
розповсюджують еротичну, а не порнографічну продукцію, що певним чином
ускладнює доведення скоєння злочину [3].

Превентивні заходи – це основна, багато у чому недооцінена, зброя у
боротьбі з небезпекою під час комунікації онлайн. Відповідальна освітня та
батьківська спільноти мають піклуватися про цифрову безпеку молоді ще на
етапі придбання гаджетів та підключення їх до мережі Інтернет. Діти мають
знати про ризики та наслідки, які можуть спричинити ті чи інші їх дії у
віртуальному просторі, розуміти, що розповсюдження чужих інтимних
зображень є злочином.

Задля недопущення отримання сторонніми особами приватної інформації
з метою використання її у злочинних цілях рекомендовано дотримуватися
наступних правил:

– не наповнювати соціальні мережі контентом, який може поставити під
загрозу особисте життя, репутацію, кар’єру. Доцільно використовувати «тест
білборду», суть якого полягає у тому, що не можна публікувати та надсилати
фото- чи відеоматеріали, які не готовий побачити на великому білборді біля
свого закладу освіти/роботи/будинку. Це – базове правило. Аналогічним є тест
«светру» – перш, ніж публікувати будь-яку приватну інформацію, запитай себе,
чи готовий побачити ці матеріали на своєму светрі, прийти у ньому до
магазину, на навчання чи роботу? Тому основне правило – думати, що
публікувати;

– не варто публікувати фото- та відеоматеріали, за допомогою яких
можна визначити місцезнаходження, зазначати геолокацію;

– обмежити доступ до приватної інформації в налаштуваннях
конфіденційності соціальних мереж та доступність пошуку акаунта за номером
мобільного телефону, адресою поштової скриньки тощо;

– проводити періодичний аудит контактів зі статусом «друг» у соціальних
мережах. Якщо серед таких знайдено незнайомі або підозрілі акаунти, то їх
необхідно видаляти, оскільки статус «друга» у більшості соцмереж надає
доступ до більшого обсягу особистої інформації. Загалом необхідно бути
уважним під час додавання до списку «друзів» нових користувачів.
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Однозначно, у мережі безпечніше товаришувати з тим, кого знаєш особисто
наживо;

– застосовувати двофакторну автентифікацію – додатковий рівень захисту
облікового запису, що передбачає при вході в обліковий запис з нового
пристрою та/або браузера, система, окрім пароля, вимагатиме додаткового
підтвердження особистої ідентичності (наприклад, sms-повідомлення з
одноразовим кодом, набір із одноразових резервних кодів, фізичний ключ
безпеки, який треба вставляти в USB-порт, тощо);

– налаштовувати сповіщення про вхід, яке приходитиме щоразу, як
відбуватиметься вхід в обліковий запис із незвичного місця (інший
браузер/комп’ютер/географічне розташування тощо)

– закривати сесії, тобто попередньо виходити з облікового запису щоразу,
коли закриваємо вкладку або вікно браузера;

– контролювати додатки – сторонні сервіси та програми, що мають
доступ до облікового запису. Додатки отримують доступ до певної інформації
(електронна пошта для контактів, список друзів тощо) під час реєстрації на
сторонніх сервісах за допомогою облікового запису. Важливо періодично
перевіряти додатки, які мають доступ до облікового запису, контролювати яку
саме інформацію вони отримують. Логічним є видалення додатків, які не
використовуються, або які не вдається ідентифікувати;

– використовувати надійний пароль – найперший рівень захисту
облікового запису. Надійний пароль має відповідати наступним вимогам: бути
унікальним; не бути використаним одночасно для інших облікових записів
(електронної пошти, інших соцмереж, форумів тощо); не повинен містити
особисту інформацію, яку легко дізнатися (дата народження, імена близьких
людей, номер телефону тощо); повинен становити не менше 8 символів у
довжину. Якщо до надійності пароля виникають сумніви або є підстави
вважати, що його дізналися зловмисники, необхідно якомога швидше його
змінити;

– розумно та обачливо використовувати секретні чати – розмови з
наскрізним шифруванням системи, історія яких не зберігається на серверах.
При їх використанні можна встановити таймер самознищення повідомлень.
Проте, у разі необхідності, докази певної зловмисної діяльності будуть відсутні;

– пам’ятати та обережно використовувати резервні копії бесід. При
налаштуванні облікового запису на новому пристрої система може пропонувати
зберігати історію бесід у хмарному сховищі, звідки їх можна відновити на
новому пристрої. Важливо розуміти, що таким чином бесіди зберігаються у
незашифрованому вигляді, що дає змогу зловмиснику одночасно заходити й в
обліковий запис, і у сховище. Так можна відновити історію бесід;

– пам’ятати про автозбереження медіафайлів, які за замовчуванням
можуть відображатися у галереї особистого гаджету. Це може бути небезпечно,
якщо пристрій може потрапити до сторонніх осіб;
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– пам’ятати про ручне видалення переписки. Необхідно розуміти: якщо
вимкнуто збереження резервної копії бесід у хмарному сховищі, то відновити
історію конкретної бесіди буде вже не можливо.
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3. Чи безпечно надсилати свої відверті фото та відео чи робити стрім?

[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://stop-sexting.in.ua
4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://dslua.org/about/

https://stop-sexting.in.ua/
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ
МЕРЕЖІ INTERNET

ОСИПЧУК Олена Валеріївна,
Викладач, Бердичівський професійний
будівельний ліцей, Україна, м. Бердичів

Наприкінці ХХ століття людство вступило в стадію розвитку, що дістала
назву постіндустріального або інформаційного суспільства. Інформація та
комунікації (засоби зв’язку) були завжди, проте лише постіндустріальне
суспільство унікальне тим, що його характеризує виключно швидкий розвиток
інформаційних і телекомунікаційних технологій, а їхні можливості стали
безпрецедентними для розвитку людини, для ефективного вирішення багатьох
професійних, економічних, соціальних і побутових проблем [3].

Ефективно функціонувати в умовах інформаційного суспільства зможуть
лише ті фахівці, які володітимуть необхідними знаннями для  орієнтації  в
інформаційному просторі. Зберігаючи свою самобутність, вони
використовуватимуть переваги глобалізації та інтеграції, коли люди, які живуть
у різних містах і країнах, на різних континентах, завдяки простоті та
оперативності комунікацій зможуть працювати над одним цілісним проектом,
здійснювати спільні дослідження та оперативно обмінюватися результатами.

Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки та інформаційних технологій
послужив поштовхом до розвитку суспільства, побудованого на використанні
різноманітної інформації[2].

Навчальні заклади часто неспроможні задовольнити всі запити
суспільства через обмежені ресурси, негнучкість й значну вартість традиційних
методик і застарілу  багато в чому освітню політику. Внаслідок цього, за
прогнозами багатьох експертів саме віртуальні  навчальні заклади є майбутнім
системи освіти, новим і прогресивним кроком у її розвитку. Крок цей може
дуже сильно змінити всю систему освіти, привнести абсолютно нові методи і
принципи навчання або навіть цілком змінити основні його парадигми[4].

Однак цей процес вимагає досить детального аналізу особливостей
інформаційного суспільства і наукового підходу до здійснення реформ.
Удосконалення професійної освіти передбачає  оновлення методів навчання на
основі застосування інформаційних і телекомунікаційних технологіях, а також
вимагає переосмислення ролі викладача[5].

Світова спільнота останніми роками утворила світову інформаційну мережу
на базі комп’ютерних телекомунікацій, що забезпечило принципово новий рівень
розвитку людського суспільства.  Зокрема, через мережу INTERNET з будь-якого
робочого місця, оснащеного сучасним комп’ютером, реалізується оперативний
доступ до будь-якої інформації світового рівня і оперативного подання споживачеві
різноманітних видів наукової і навчальної інформації[3].

Створення локальної мережі в конкретному навчальному закладі може
суттєво  прискорити процес широкого використання світових комп’ютерних
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комунікацій. Така локальна мережа може стати початком створення єдиного
інформаційного середовища в навчальному закладі, що є важливою
передумовою ефективного використання можливостей глобальних
комп’ютерних мереж[6].

Головним критерієм побудови внутрішньої комп’ютерної мережі
навчального закладу  (INTRANET) є підвищення ефективності навчання.
Комп’ютерна мережа має розвиватися за такими основними напрямами:
оновлення змісту навчання; розробка нових методик навчання; організація
навчального процесу.

Комп’ютерні мережі є засобами навчання в різних його системах: очній,
заочній, дистанційній, самоосвіти. З точки зору предмета нашого дослідження
найбільш перспективним є дистанційне навчання. Можливі різні моделі
дистанційного навчання. Встановлено, що найперспективнішими є такі: інтеграція
очної та дистанційної форм навчання;  навчання в мережі;  автономні курси;
створення інформаційно-освітнього середовища; кейс-технології;  інтерактивне
телебачення (two – way TV) [5].

Застосування мережних комунікацій у підготовці фахівців можливе і
необхідне, оскільки:

- викликало інтерес учнів і підсилило мотивацію навчання;
- надало можливості використання різних способів подання

інформації;
- дозволило активно включити учнів у навчальний процес,

зосередивши їхню увагу на найбільш важливих аспектах матеріалу,
організувати психологічно спокійну роботу учнів;

- давало можливість використовувати під час занять значні обсяги
інформації (інформаційні мережі, бази даних тощо);

- потребувало постійного підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, відповідного обладнання і вдосконаленого методичного і
програмного забезпечення.

Учні мають змогу не тільки отримати необхідну інформацію, а й для
підвищення професійної компетентності можуть проводити дослідження та
працювати у віртуальних лабораторіях. Також за допомогою таких мережевих
сервісів, як: Google DOC, E-mail, ICQ, Skype вони можуть спілкуватись в
режимі реального часу, або працювати колективно над одним спільним
проектом[1].

Крім того, застосування мережевих комунікацій забезпечує розвиток та
формування індивідуальних якостей учнів, таких як :

- уміння одержувати нову інформацію в предметній області,
використовуючи репродуктивну технологію навчання (вивчення електронних
освітніх ресурсів, слухання відео-лекції, вивчення нових понять на основі
інструкцій викладача або т’ютора);

- алгоритмічно й конструктивного мислити на основі досвіду
практичного використання програмних продуктів, які ґрунтуються на
репродуктивно-алгоритмічній технології навчання (конспектування
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навчального матеріалу, рішення практичних типових завдань, участь у
дискусіях і ігрових ситуаціях);

- творчий потенціал у ході виконання евристичних і дослідницьких
завдань, використання моделюючих програмних середовищ, - передбачається
використання евристичних технологій навчання (проблемне навчання, ділові
ігри, проектування, рішення практичних завдань);

- комунікативні уміння в процесі проектної діяльності й навички
прийняття оптимальних рішень у ході ведення експериментів, використання
тренажерів і моделювання процесів, - передбачає творчі технології навчання
(семінари, конференції, проблемні дискусії, дослідження в предметній області,
аналіз результатів дослідження й спілкування в процесі навчального процесу);

- інформаційна культура - припускає використання соціальної та
інформаційної технологій навчання (всебічний розвиток особистості суб'єктів
навчання, розв’язання проблем побутового, виробничого характеру);

- передбачається використання Веб-сайтів, форумів, чатів, Інтернет-
семінарів, Інтернет-конференцій, skype, електронної пошти, ІС, віртуальне
середовище навчання, соціальні сервіси Веб 2.0. [2].

Сукупність цих властивостей дозволяє вважати ІКТ ефективним засобом
навчання та процесу професійної підготовки учнів, адже їх використання
сприяє розвитку важливих для цього якостей, таких як:

- підвищення інтересу й загальної мотивації до навчання завдяки
новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-
технічного прогресу;

- індивідуалізації навчання: кожен працює в режимі, який його
задовольняє;

- активізація навчання завдяки використанню привабливих і
швидкозмінних форм подачі інформації, змаганню учнів з машиною та з
самими собою, прагненню отримати вищу оцінку;

- формування вмінь та навичок для здійснення творчої діяльності;
- виховання інформаційної культури;
- оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній

ситуації;
- доступ учнів до банків інформації, можливість оперативно

отримувати необхідну інформацію;
- інтенсифікація самостійної роботи учнів;
- зростання обсягу виконаних на урок завдань;
- розширення інформаційних потоків при використанні Інтернет.
Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання

ефективно сприяють професійній підготовці учнів ПТНЗ. Їх широкі можливості
дозволяють позитивно впливати на процес пошуку, подачі, засвоєння,
повторення, та закріплення навчального матеріалу. Комп’ютерні глобальні та
локальні мережі розширюють інформаційні ресурси для учнів, що надає змогу
зручно та якісно отримати необхідні відомості чи відповіді на питання, що
виникають в процесі професійної підготовки [2].
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ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. ПРОВЕДЕННЯ
КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА УРОКІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

ОНЛАЙН.

ПЕТРИШЕНА Олена Дмитрівна,
аспірант Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія, Майстер в\н
Державний навчальний заклад
«Хмельницький центр професійно-
технічної освіти сфери послуг»
Україна, м. .Хмельницький
petrisena.elena@gmail.com

Сучасний педагог значною мірою має взаємодіяти із високотехнічними
досягненнями сучасного суспільства XXI століття вміти впровадити та
використовувати різні способи отримання, обробки та доведення інформації.

Поняття «діджиталізація»- способи приведення інформації в цифрову
форму з використанням цифрових технологій [1].

Основні цифрові технології: мобільність, доступність, безкоштовність,
використання та зберігання інформації.

За останній рік популярність онлайн освіти різко зросла, та набула
великої популярності як серед викладачів, учнів так і батьків стала
незамінимою в умовах сьогодення.

Серед суттєвих переваг онлайн форми навчання можна відзначити
наступні:

- Можливість навчатися у будь-який час, тобто можемо самостійно
вирішувати, скільки часу упродовж дня приділяти на вивчення матеріалу.
- Можливість навчатися в будь-якому місці, тобто можемо
вчитися, не виходячи з дому необхідний лише комп'ютер з доступом в

Інтернет.
- Навчання онлайн без відриву від основної діяльності, тобто
дистанційно можна навчатися на декількох курсах чи у декількох

навчальних закладах одночасно.
- Можливість навчатися у своєму темпі, тобто можливість
вирішення вивчення більш складних питань, успішно проходити

проміжні та підсумкові атестації.
- Доступність навчальних матеріалів, тобто отримуємо навчальні
матеріали електронною поштою.
- Мобільність. як on-line, так і off-line.
- Навчання в спокійній обстановці, тобто можливість суб'єктивної
оцінки: системи, яка перевіряє правильність відповідей на питання тесту.
- Індивідуальний підхід.
- Дистанційна освіта дешевша.

mailto:petrisena.elena@gmail.com
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- Зручність для викладача [2].
Онлайн навчання має ряд недоліків:
- Необхідна сильна мотивація, яка вимагає достатньої сили волі,
відповідальності і самоконтролю.
- Нестача практичних вмінь та навиків при онлайн навчанні, є
проблемно якісно організувати дистанційне навчання за напрямами

підготовки та спеціальностями, брак та нестача «жива практика».
- Дистанційна освіта не підходить для розвитку комунікабельності.
При онлайн навчанні особистий контакт студентів один з одним і з

викладачами мінімальний, а то і цілком відсутній  Нестача комунікабельності,
впевненості, навичок роботи у команді.

- Проблема ідентифікації студента. Простежити що студент
самостійно здавав іспити чи заліки, важко - тому на підсумкову атестацію

студентам доводиться особисто приїжджати до вузу [2].
Отже сталими на сьогоднішній день є мета та зміст освіти, методи, форми

та засоби навчання, але основною формою професійно - теоретичної та
професійно-практичної підготовки в ПТНЗ залишається урок, незалежно від
того чи звичайний чи онлайн [3].

Урок виробничого навчання, курсової підготовки - це логічно завершена
цілісна частина навчально-виховного процесу, яка забезпечуе розв'язання
єдиного дидактичного завдання всією групою учнів протягом певного часу.

Педагог під час проведення уроку виробничого навчання та курсової
підготовки онлайн в більшій мірі виступає як організатор самостійної, активної,
пізнавальної діяльності учнів, виступає у ролі компетентного консультанта і
помічника [3].

Професійні вміння викладача під час проведення онлай навчання
спрямовані лише на контроль знань і умінь, а проектування, діагностика і
корегування дій учнів.

Недоліком є те що викладачу важко вчасно допомогти учням своїми
кваліфікованими діями дистанційно, щоб усунути утруднення в одержанні й
застосуванні учнями нової інформації.

Основні вимоги до сучасного уроку та онлайн уроку:
- урок повинен бути логічною одиницею теми, розділу, курсу,

відрізнятися цілісністю, внутрішнім взаємозв’язком частин, єдиною логікою
діяльності педагога і учнів;

- урок повинен передбачати не тільки виклад нової навчальної інформації,
та практичних навичок, частина знань повинна бути отримана учнями у процесі
самостійного пошуку;

- наявність науковості змісту, неодмінною умовою є те що урок має бути
варіативним за своєю структурою; використання навчального матеріалу та
завдань для самостійної роботи учнів різного рівня складності;

- на уроці повинен здійснюватися розвиток навчальних компетентностей
учнів за допомогою відтворення ними академічних знань, вправ у вміннях і
навичках;
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- на уроці повинно проводитися систематичне, системне оцінювання
рівнів навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх навченості [4].

Отже, дистанційне навчання в умовах  сучасного освітнього середовища
має ряд переваг та недоліків враховуючи які маємо потребу вдосконалюватись,
тому що онлайн освіта – це освіта майбутнього.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ MICROSOFT TEAMS
У  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ

ПЕТРОВСЬКА Інна Олегівна
ДПТНЗ «Марганецький професійний
ліцей»,
м.Марганець Дніпропетровська обл..
inna1petrov@gmail.com

Анотація. Основним завданням педагогів в умовах карантину є
максимальне виконання освітніх програм, забезпечення якості освітнього
процесу. Цьому сприяє використання технологій дистанційного навчання та
різноманітних освітніх платформ.

Ключові слова: instrument, program, educational platform, students;
інструмент, програма, освітня платформа, здобувачі освіти;

Педагогічні працівники ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей»
доволі оперативно відреагували на ситуацію з карантином і почали
організовувати свій формат ефективного та швидкого перенесення освітнього
процесу у віртуальний простір. Частина педагогічних працівників у березні
2020 року вже пройшли онлайн-курси з хмарних технологій. Спочатку ми
розміщували завдання по групах на сайті ліцею, створили групи у Viber,
пробували працювати у Classroom, а інші пішли вже по напрацьованому шляху,
використовуючи власні сайти чи блоги. Але фактично ми не мали зворотнього
зв’язку зі здобувачами освіти. В новому навчальному році ми, поєднуючи
навчальний процес з позакласною роботою, почали використовувати
платформу Microsoft Teams.

Microsoft Teams – це одна із служб Office 365. Компанія Lizard Soft, яка є
офіційним представником Microsoft Office в Україні, надала нам безкоштовну
ліцензію і допомогла налаштувати комунікації Microsoft Teams.

Чому ми обрали Office 365?
Office 365 має багато різних безкоштовних інструментів. Наприклад:
- інструмент Word має нові функції: можна розміщувати зображення в 3d

моделі, з’явилися піктограми, можна перетворювати Word-документ у веб-
сторінку. А ще є можливість під час вивчення теми «Складання резюме» (для
філологів, викладачів професійної мобільності)  використовувати готові
шаблони;

- з’явилася можливість більш ширше використовувати програму Excel:
різні варіанти форматування, додавання даних в Excel безпосередньо з
фотографій;

- програма для презентацій PowerPoint також обновилась: є функція
записувати екран, голос, субтитри, можна малювати малюнки на слайдах;
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- ClassNotebook – це робочі зошити: дуже зручний інструмент для
перевірки домашніх завдань, колективної роботи над проектом, можна додавати
відео, презентації, нотатки;

- SharePoint – це сервіс для створення веб-сайтів: викладачі мають
можливість створювати власні веб-ресурси для обміну досвідом з колегами;

- OneDrive – це хмарка, де можна зберігати свої файли: 50ГБ хмарки може
містити близько 12,5 тисяч якісних фото або 325 тисяч документів різних форм.

Отже, Microsoft Teams – це єдина платформа, яка поєднує вище названі
програми в одному місці. На цій платформі можна створювати групи(класи),
давати завдання для здобувачів освіти і призначати термін виконання, писати
меседжі, робити оголошення, спілкуватися в чатах, і найголовніше, як для мене,
- призначати та проводити відео уроки, які можна записувати, а здобувачі
освіти зможуть його переглядати у зручний час.

Працюючи зі здобувачами освіти в командах (групах або класах) ми
намагаємося урізноманітнити види завдань.

Програма Sway, яка більш інтерактивна, ніж PowerPoint, допомагає
колективно створювати навчальні проекти і презентувати їх. До речі, у цій
програмі можна створювати портфоліо, блоги, бюлетні, оголошення,
студентські доповіді.

У програмі Forms викладачі створюють різного рівня тести, вони
автоматично оцінюються, тестами можна ділитися через QR-коди.

Відеохостинг Stream взагалі не містить реклами. Викладачі можуть
створювати і  вести свій канал, додавати доступ користувачам, записувати відео
уроки, мають можливість редагувати відео.

Зручність роботи в тому, що існують три версії Microsoft Teams:
- Веб-версія;
- Додаток до ПК;
- Додаток до мобільних телефонів і планшетів.
Всі ці версії доступні, безкоштовні і легкі у роботі.
Створивши команду «Педрада», ми маємо можливість спілкуватися з

колегами на відстані, обмінюватися досвідом роботи, проводити педради.
Програма містить шаблони протоколів, які можна легко застосовувати за
необхідності.

Найважчою була робота адміністратора: занести до бази даних всіх
викладачів, майстрів виробничого навчання, здобувачів освіти і кожному
створити логіни та паролі. Але результат того вартий!
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РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

СКОБИЛКО Наталія Володимирівна
майстер виробничого навчання, Професійно-
технічного училища № 50 м. Карлівка,
Україна, м. Карлівка, Полтавська область

У ході впровадження компетентнісного підходу в освітній
процес, інформатизації й комп’ютеризації суспільства у процесі розвитку та
навчання здобувачів освіти будівельного профілю постає питання про
оновлення засобів навчання.

Доведено, що застосування робочого зошита у проведенні виробничого
навчання покращує якість знань учнів, підвищує його ефективність, сприяє
реалізації «перспективних» методів навчання.

Існують такі види робочих зошитів:
· Інформаційний - містить виклад  навчального матеріалу;
· контролюючий - використовується після вивчення теми з метою

контролю за вивченням навчального матеріалу та виявлення труднощів;
· змішаний - включає інформаційні та контролюючі блоки.
Щоб підвищити ефективність засобів навчання у своїй роботі,

використовую робочий зошит для учнів. У робочому зошиті - дидактичному
засобі навчання - поєднані теоретичні та практичні завдання для самостійної
роботи здобувачів освіти.

При розробці робочого зошита враховані загальнодидактичні принципи
навчання,  характерні для учнів будівельного профілю (науковість, наочність,
доступність, системність та цілісність).  При  створенні  зошита було враховано
і спеціальні принципи – повнота, алгоритми, послідовність, мінімізація,
естетичність та комфортність. Робочий зошит з виробничого навчання з
професії «штукатур»  розроблено відповідно до робочої навчальної програми.

В робочому зошиті поєднані різні форми дидактичного матеріалу, а саме:
тема уроку, план уроку, опорний конспект, кросворди, тестові завдання, картки,
завдання, бліц-тести, інструкційно-технологічні карти з контрольними
завданнями, домашні завдання. Цікавими для учнів є коуч- інструменти – шкала
успіху (учень сам оцінює свої знання на початку уроку та у його кінці),
досягнення учнів на уроці – щоденник успіху (учні нотують свої знання на
початку уроку, протягом  уроку. Це допомагає досягнути успіхів під час
проведення заняття.

Поєднання на уроці підручника та робочого зошита спрямоване на
вивчення навчального матеріалу; поєднуючи різні форми навчання, учні
використовують цей зошит з цікавістю та інтересом.

У своїй практиці застосовую робочий зошит як сучасний і перспективний
засіб навчання з поєднанням різних форм дидактики, які підвищують
пізнавальну діяльність учнів. Завдання, які використовую для виконання
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учнями, поліпшують засвоєння, повторення, узагальнення, систематизацію, та
перевірку знань здобувачів освіти.

Робочий зошит має переваги:
· теоретичний матеріал допомагає об’єднати та систематизувати

матеріали, які вивчаються;
· об’єднана система вправ і завдань різних типів розвиває можливість

практичного оволодіння теоретичним матеріалом;
· оформлення робочого зошита дає можливість підвищити

продуктивність занять, охопити більшу кількість матеріалу за короткий час;
· пропонуючи різні види завдань і вправ,  майстер розраховує на

активну діяльність учнів;
· використовуючи коуч – інструменти, учні з задоволенням

займаються своїм оцінюванням протягом всього заняття на уроці виробничого
навчання.

Учні по-різному сприймають і засвоюють матеріал. Одним достатньо
пояснення майстра, іншим необхідні додаткові відомості у вигляді інструкцій.
Тобто  для одних учнів достатньо загальних вказівок, для інших новий матеріал
повинен бути деталізований у вигляді алгоритму.

З урахуванням дидактичних функцій у робочому зошиті були визначені їх
структурні компоненти. До них належать:

· навчальні завдання;
· вправи на закріплення набутих знань;
· тренувальні алгоритмізовані завдання;
· інструкційно-технологічні карти;
· тести;
· підсумкові самостійні роботи;
· дидактичні ігри.
Актуальність використання робочого зошита полягає в оптимальному

поєднанні змісту інформаційної підготовки учнів з можливістю виявити напрям
руху формування їх розумової діяльності.

Головною метою використання робочих зошитів у професійній підготовці
є оптимізація та підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності
учнів на всіх етапах навчального процесу. Робочий зошит застосовують в ролі
помічника в конспектуванні теоретичного матеріалу та створення орієнтовної
основи дій учнів при виконанні практичних завдань різного рівня, контролера
засвоєння навчального матеріалу, організатора самостійної роботи учнів.
Робочий зошит використовують під час занять, для виконання домашніх
завдань, а у разі потреби – для індивідуального навчання.

Робочий зошит відрізняється від звичайного учнівського зошита
наявністю друкованої основи. Під час роботи у такому зошиті учню необхідно
дописати, докреслити, добудувати безпосередньо на сторінках зошита. При
вивченні теоретичного положення друкована основа дає змогу учневі
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сконцентрувати свою увагу на сутності навчального матеріалу та заощаджує
час на конспектування.

Впровадження робочих зошитів у практику навчального процесу має такі
функції:

· більш міцне засвоєння учнями теоретичного матеріалу;
· набуття практичних умінь і навичок, рішення типових, а також

розвиваючих, творчих завдань;
· оволодіння алгоритмами вирішення основних типів завдань теми;
· формування в учнів умінь і навичок самоконтролю;
· розвиток мислення учнів;
· здійснення майстром виробничого навчання контролю за перебігом

процесу навчання.
Завдяки робочому зошиту навчальний матеріал легше сприймається. При

виконанні практичних завдань виключається механічна робота. За цей час
учень виконує більшу кількість завдань, збільшується обсяг його розумових і
практичних дій.

Висновок

Мета робочого зошита – організувати роботу учня на уроці виробничого
навчання заради ефективного розподілу навчального часу. Підібрані завдання
призначені для формування міцних і осмислених професійних компетентностей
учнів. Майстер виробничого навчання може використовувати даний зошит при
підготовці до уроку виробничого навчання та під час його проведення. Учень,
крім уроку виробничого навчання, може активно застосовувати робочий зошит
у домашніх умовах (при виконанні домашнього завдання, при підготовці до
наступного уроку, а також у разі повторного самостійного виконання робіт чи
операцій, засвоєних у майстерні). Робочий зошит має велике практичне
значення як для майстрів виробничого навчання, так і для учнів та сприяє
поглибленню професійних навичок останніх.
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ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ УЧНІВ ЯК
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАСІБ НАВЧАННЯ\

СТАРИНЕЦЬ Н.В., викладач
предметів професійно-теоретичного
навчання
Вознесенського професійного ліцею
starnataliy2@gmail.com

Вимоги сьогодення, шалений, стрімкий технічний розвиток людства
постійно стимулює педагогів до саморозвитку, щоб бути на одній «хвилі» з
учнями, щоб налагодити комунікацію з ними.

Як кажуть: «Не було б щастя, та принесло нещастя!». Україна як і весь
світ сьогодні мусить аврально опанувати дистанційне навчання. Але це мало
статися, бо саме дистанційка є тим видом роботи, який формує вміння самому
шукати і сортувати, аналізувати і робити висновки, продукувати нові знання і
самовдосконалюватися.

Активне зростання обсягів інформації спровокувало ефект
інформаційного вибуху увсіх сферах людської діяльності.

Інформаційний вибух спровокував виникнення безлічі проблем,
найважливіша з яких є проблема навчання. Найголовніший інтерес являють
питання, пов'язані з автоматизацією навчання, так як  звичні методи без
використання технічних засобів давно вичерпали свої можливості. Найбільш
доступною формою автоматизації навчання є застосування інформаційно –
комунікативних технологій, тобто використання технічних засобів для
навчання та обробки результатів контрольного опитування знань учнів.

Комп'ютер може виступити в ролі терплячого педагога - репетитора, що
здатний показати помилку і дати правильну відповідь, і повторювати завдання
знову і знову, не виражаючи при цьому ні роздратування, ні досади.

З метою  активізації пізнавальної активності, зацікавленості учнів у
вивченні предметів професійно – теоретичної підготовки професії «продавець
продовольчих товарів» проведена робота з підготовки і створення електронного
навчального посібника «Облік і звітність».

При підготовці електронного навчального посібника «Облік і звітність»
враховувались особливості розвитку, інтереси учнів, а саме, постійне
удосконалення, зростання можливостей  технічних засобів, а також
недостатність забезпечення навчальними підручниками з предмету, постійне
внесення змін до законодавчої бази ведення бухгалтерського обліку.

Для педагогічних працівників електронні навчальні посібники є сучасним
інноваційним засобом комплексного методичного забезпечення предмета або
професії.

Саме тому метою публікації є – показати особливості та переваги
використання електронного навчального посібника як інноваційного виду
засобів навчання, які використовуються для ефективної організації навчально-

mailto:starnataliy2@gmail.com
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C


Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах
діджиталізації суспільства». 11.11.2020 року

секція 3 Розвиток цифрової компетентності педагога професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації:
цифрові можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою

135

виховного процесу та спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів
при вивченні предметів професійно-теоретичної підготовки на прикладі
викладання предметів професійно-теоретичної підготовки професії Обліковець
з реєстрації бухгалтерських даних; продавець продовольчих товарів та при
вихідному контролі знань, умінь і навичок учнів; показати необхідність та
доцільність орієнтації педагогічних працівників на застосування ресурсних
можливостей програмного забезпечення для розробки та впровадження
електронних засобів навчального призначення в навчально-виробничий процес,
створення механізмів його запровадження в навчальний процес як одного із
основних шляхів оновлення змісту освіти та навчальних технологій, які дають
можливість узгодження їх із сучасними потребами суспільства.

Викладання предметів професійно-теоретичної підготовки вимагає
застосування різних технологій навчання, особливо, коли це стосується
підвищення мотиваційної сфери в учнів І курсу, так як для них це зовсім нові
предмети, які ще ніколи не викладалися.

Навчальний електронний посібник підготовлений відповідно до програми
предмету «Облік і звітність» при підготовці продавців продовольчих товарів 3
розряду. У ньому стисло викладено основні поняття за темами «Загальна
характеристика господарського обліку», «Документація господарських
операцій», «Матеріальна відповідальність у торговельних підприємствах»,
«Облік товарів матеріально – відповідальними особами». Для закріплення
теоретичних основ передбачено виконання практичних робіт для більш
поглибленого засвоєння знань і навичок.

Кожна сторінка електронного посібника «Облік і звітність»
умовно поділена на дві частини, умовно назвемо їх як ліва та права.
Ліва частина відображає структуру сайту і містить гіперпосилання для навігації
по ньому, а права призначена для відображення відповідної інформації.

Даний посібник складається з окремих тем. В кожній темі містяться:
лекції до теми, презентації, відеоматеріали, завдання для самоперевірки.

Внизу кожної сторінки розміщені кнопки для переходу до попередньої та
наступної сторінок, тобтодо попереднього чи наступного пункту меню.

Метою даного посібника є формування системи знань з теорії та навичок
ведення бухгалтерського обліку на підприємствах торгівлі. Він містить ключові
слова та основні поняття по кожній темі, які дозволяють учням самостійно
підготуватися до конкретного завдання, а наведені завдання практичних робіт
дають можливість набути певного обсягу вмінь та навичок у засвоєнні
матеріалу.

Даний навчальний електронний посібник дає можливість учням  набути
певного обсягу навичок організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти
методику заповнення первинних документів. Наведені у посібнику завдання
сприяють самостійній роботі над вивченням курсу, розвитку навичок творчого
мислення, підвищують практичну підготовку з професій торгівлі та
бухгалтерського обліку.
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Посібник призначений для учнів та викладачів професійно – технічних
навчальних закладів.

У посібнику вміщені завдання для самоконтролю, які складаються з
запитань, які потребують усної відповіді, тестових завдань. Тестові завдання
використовуються для самоперевірки. З багатьох форм тестових завдань тут
використані такі: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на
встановлення відповідності. Завдання для самоперевірки виконуються після
вивчення теоретичного матеріалу.

Застосування електронного навчального посібника можливе на будь –
якому етапі проведення уроків.

Підбиваючи підсумки, можна відповісти на важливе питання: кому і
навіщо потрібний електронний підручник?

Електронні інформаційні продукти (видання, підручники, посібники) —
явище досить нове і чекає на своє всебічне визначення, окреслення. Тому
значимість електронних навчальних посібників в подальшому буде лише
збільшуватися.

Таким чином, підготовлений електронний навчальний посібник володіє
наступними перевагами: полегшує розуміння досліджуваного матеріалу за
рахунок інших, ніж у друкованій навчальній літературі, способів подачі
матеріалу: індуктивний підхід, вплив на зорову та емоційну пам'ять тощо;
допускає адаптацію відповідно до потреб учня, рівнем його підготовки,
інтелектуальними можливостями й амбіціями.

На підставі всього вищесказаного можна зробити висновок, що
електронні навчальні посібники є перспективним напрямом інформатизації
освіти, і їх значимість в подальшому буде лише збільшуватися.
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ЦИФPOВIЗAЦIЯ OCВIТИ ТA ФOPМУВAННЯ ЦИФPOВOЇ

КУЛЬТУPИ ПEДAГOГIЧНИX ПPAЦIВНИКIВ В ЗAКЛAДAX

ПPOФECIЙНOЇ OCВIТИ

УДOВИК Cвiтлaнa Iвaнiвнa
виклaдaч кaфeдpи ТНOПтaД БІНПО
Україна, м. Біла Церква

У Нaцioнaльнiй cтpaтeгiї poзвитку ocвiти в Укpaїнi нa пepioд дo 2021 poку
нaгoлoшуєтьcя, щo oдним iз пpiopитeтниx нaпpямкiв її poзвитку є
впpoвaджeння iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй, щo зaбeзпeчує
вдocкoнaлeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, дocтупнicть тa eфeктивнicть
ocвiти, пiдгoтoвку мoлoдoгo пoкoлiння дo життєдiяльнocтi в iнфopмaцiйнoму
cуcпiльcтвi, a cepeд ocнoвниx зaвдaнь визнaчeнo cтвopeння умoв для poзвитку
iндуcтpiї cучacниx зacoбiв нaвчaння (нaвчaльнo-мeтoдичниx, eлeктpoнниx,
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx).

Iнфopмaцiйнa пiдтpимкa нaвчaльнoгo пpoцecу цифpoвими тexнoлoгiями
дoпoмaгaє виpiшити cлiдуючi пpoблeми: iнтeнcифiкaцiя тa oптимiзaцiя
нaвчaльнoгo пpoцecу; iндивiдуaлiзaцiя тa дифepeнцiaцiя нaвчaльнoї дiяльнocтi
учнiв; aктивiзaцiя пiзнaвaльнoї тa твopчoї дiяльнocтi; poзвитoк caмocтiйнocтi в
poзв’язувaннi нaвчaльниx впpaв i зaвдaнь; opгaнiзaцiя пoeтaпнoгo тa
пiдcумкoвoгo кoнтpoлю peзультaтiв нaвчaння; дiaгнocтувaння piвнiв
iнтeлeктуaльнoї aктивнocтi учнiв тa їx ocoбиcтicниx якocтeй [1].

Ocкiльки швидкicть пoшиpeння iнфopмaцiйниx пoтoкiв пpизвoдить дo
cитуaцiї тoтaльнoї цифpoвiзaцiї тa її «oкультуpeння» aктуaлiзуєтьcя в cитуaцiї
мoдepнiзaцiї й ocвiтньoгo пpoцecу, зoкpeмa пpoфeciйнoї ocвiти, щo пopoджує
нeoбxiднicть oнoвлeння пpинципiв i мeтoдiв poбoти у зaклaдax вищoї
пpoфeciйнoї ocвiти Укpaїни, opiєнтoвaниx нa пiдгoтoвку фaxiвцiв цифpoвoї
eпoxи. Змiни в cиcтeмi кoмунiкaцiй пpивoдять дo змiни cиcтeми цiннocтeй,
кoмпeтeнтнocтi тa культуpи cуб’єктiв цифpoвoї eпoxи [1].

«Цифpoвiзaцiя - нacичeння фiзичнoгo cвiту eлeктpoннo-цифpoвими
пpиcтpoями, зacoбaми, cиcтeмaми тa нaлaгoджeння eлeктpoннo-
кoмунiкaцiйнoгo oбмiну мiж ними, щo фaктичнo умoжливлює iнтeгpaльну
взaємoдiю вipтуaльнoгo тa фiзичнoгo, тoбтo cтвopює кiбepфiзичний пpocтip
(Кoнцeпцiя poзвитку цифpoвoї eкoнoмiки тa cуcпiльcтвa Укpaїни нa 2018-2020
poки нaвeдeнo визнaчeння ) [2].

В умoвax iнтeнcивнoї «цифpoвiзaцiї» зaклaдiв пpoфeciйнoї(пpoфeciйнo-
тexнiчнoї) ocвiти iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнe нaвчaльнe cepeдoвищe
пocтупoвo тpaнcфopмуєтьcя у кoмп’ютepнo зopiєнтoвaнe цифpoвe: вeличeзний
мacив eлeктpoнниx iнфopмaцiйниx pecуpciв у вiльнoму дocтупi збepiгaєтьcя в
мepeжi Iнтepнeт i cтaє дocтупним кoжнoму для нaвчaння, poзвитку, культуpнoгo
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збaгaчeння; цифpoвi ocвiтнi pecуpcи (oнлaйн тa oффлaйн) з xapaктepними
якocтями мультимeдiйнocтi, iнтepaктивнocтi, гiпepтeкcтoвocтi, вapiaтивнocтi й
aдaптивнocтi дoкopiннo змiнюють cиcтeму дидaктичнoгo зaбeзпeчeння
нaвчaльнoгo пpoцecу.

Нa думку I.Л. Cepгeєвoї, цифpoвiзaцiя як coцiaльнe явищe, визнaчaють
тpи пpoвiдниx xapaктepиcтики [4]:

- вci види кoнтeнту пepexoдять з aнaлoгoвиx, фiзичниx i cтaтичниx у
цифpoвi, нaбувaючи oзнaк мoбiльнocтi тa пepcoнaлiзoвaнocтi. Пpи цьoму
iндивiд oтpимує мoжливicть кoнтpoлювaти cвiй ocoбиcтий кoнтeнт,
cпpямoвувaти iнфopмaцiйнi зaпити, фopмувaти iндивiдуaльну тpaєктopiю
iнфopмaцiйнoї діяльності;

- здiйcнюєтьcя пepexiд дo cпpoщeниx тa дocтупниx тexнoлoгiй
кoмунiкaцiї (тexнoлoгiя cтaє лишe зacoбoм, iнcтpумeнтoм cпiлкувaння), a
пpoвiднoю xapaктepиcтикoю пpиcтpoїв i тexнoлoгiї cтaє керованість;

- кoмунiкaцiї cтaють гeтepoгeнними: вepтикaльнa, iєpapxiчнa кoмунiкaцiя
втpaчaє aктуaльнicть,вiдбувaєтьcя пepexiд дo мepeжeвoї cтpуктуpи кoмунiкaцiї.

В зaклaдax пpoфeciйнoї (пpoфeciйнo-тexнiчнoї) ocвiти цифpoвa
тpaнcфopмaцiя пoв’язaнa з фopмувaння тa poзвитoк вiдпoвiдниx
кoмпeтeнтнocтeй у пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв тa є aктуaльними у cвiтлi
cучacнoгo peфopмувaння ocвiти в Укpaїнi. зoкpeмa в чacтинi її цифpoвiзaцiї, якa
пpизвoдить дo виникнeння нoвиx ocвiтнix фopм, a цe: «цифpoвe нaвчaння», як
cиcтeмa зa дoпoмoгoю iнфopмaцiйниx, eлeктpoнниx тexнoлoгiй, щo дoзвoляє
зaбeзпeчувaти виклaдaння нaвчaльниx куpciв, oтpимувaти iнфopмaцiю тa
cпiлкувaтиcя виклaдaчaм i cтудeнтaм мiж coбoю нeзaлeжнo вiд чacу тa мicця
знaxoджeння; «oнлaйн пeдaгoгiкa»; «гiбpиднa пeдaгoгiкa», як cинoнiм
змiшaнoгo нaвчaння - кoмбiнувaння пeдaгoгiчниx тeopiй i тexнoлoгiй, щo
дoзвoляє пoєднувaти тpaдицiйнe нaвчaння в aудитopiї з oнлaйн-нaвчaнням;
«кpитичнa цифpoвa пeдaгoгiкa», щo пepeдбaчaє вiдкpитicть шляxiв cпiлкувaння
i cпiвпpaцi, виxiд зa мeжi тpaдицiйниx iнcтитутiв ocвiти.

Cepeд ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй пeдaгoгa - цифpoвa, якa вбaчaєтьcя у
cвiдoмoму тa кpитичнoму викopиcтaннi тexнoлoгiй цифpoвoгo cуcпiльcтвa для
poбoти, вiльнoгo чacу тa cпiлкувaння, ocкiльки caмe вчитeлi є oдними з тиx, xтo
впливaє нa cтaнoвлeння, poзвитoк cучacнoї кoнкуpeнтocпpoмoжнoї мoлoдi.
цифpoвoї культуpи.

Eфeктивнicть фopмувaння цифpoвoї культуpи пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв в
умoвax кoмп’ютepнo зopiєнтoвaнoгo цифpoвoгo нaвчaльнoгo cepeдoвищa
зaлeжить вiд тexнiчнoгo piвня пpoгpaмнo-aпapaтниx зacoбiв, нaявнocтi
пpoгpaмниx зacoбiв пiдтpимки пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї
тa дocлiдницькoї дiяльнocтi, a тaкoж iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeння
вiдпoвiдними цифpoвими ocвiтнiми pecуpcи, eлeктpoнними нaвчaльнo-
мeтoдичними кoмплeкcaми, зacoбaми мoнiтopингу нaвчaльнoгo пpoцecу тoщo.

В умoвax фopмувaння цифpoвoгo cуcпiльcтвa пepeд пeдaгoгiчними
пpaцiвникaми зaклaдiв пpoфeciйнoї (пpoфeciйнo-тexнiчнoї ocвiти) пocтaє низкa
пpoблeм, a caмe: вiдпoвiднicть пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчiв i
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мaйcтpiв виpoбничoгo нaвчaння тим кpитepiям, якi виcувaютьcя cьoгoднi з бoку
cуcпiльcтвa тa виpoбничoї cфepи. Cьoгoднi випуcкники пoвиннi бути
пiдгoтoвлeними пpaцювaти в нoвиx eкoнoмiчниx умoвax, здaтними дo iнтeгpaцiї
в пpoфeciйну дiяльнicть cучacниx цифpoвиx, iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй,
пpoфeciйнo-opiєнтoвaниx пpoгpaмoвaниx зacoбiв тa пpoгpaмниx пpoдуктiв.

Зaбeзпeчити цi вимoги мoжуть лишe пeдaгoги, якi caмi здaтнi дo
iннoвaцiйнoгo пoшуку cпocoбiв oтpимaння i пepeдaчi пpoфeciйнoї iнфopмaцiї,
якi дocягли пeвниx piвнiв poзвитку влacнoї iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi i
цифpoвoї культуpи, a цe: гoтoвнicть пeдaгoгiв, ocoбливo cтapшoгo пoкoлiння, дo
poбoти з учнями- пpeдcтaвникaми «цeнтeнiaлiв - пoкoлiння Z» (гiпepaктивнi тa
цифpoвiй oбiзнaнocтi) їx нecпpoмoжнicть дo дoвгoтpивaлoгo зocepeджeння
увaги нa oднiй пpoблeмi чи oб’єктi тoщo. Нeуcвiдoмлeння пeдaгoгiчними
пpaцiвникaми зaзнaчeниx ocoбливocтeй учнiв пpивoдить дo пcиxoлoгiчниx
кoнфлiктiв, poзчapувaнь, пpичoму з oбox бoкiв.

Cьoгoднi актуальною є тaкoж, для cиcтeми пpoфeciйнoї (пpoфeciйнo-
тexнiчнoї) ocвiти пpoблeмa зaпpoвaджeння дуaльнoї фopми, кoли бiльшicть
пpoфeciйниx знaнь i нaвикiв учeнь oтpимує бeзпocepeдньo в умoвax
виpoбництвa.

В.М. Лупaнoв зaзнaчaє, щo в cиcтeмi вiдкpитoї ocвiти cуттєвo змiнюєтьcя
poль i функцiї виклaдaчa, вiн зoбoв’язaний вiднocини з учнями чи cтудeнтaми
будувaти нa ocнoвi cпiвпpaцi i взaємoдoпoмoги [6]. Дiяльнicть педагога пpи
викopиcтaннi iнтepнeт-тexнoлoгiй зумoвлює пeвнi вимoги дo йoгo пpoфeciйнoї
кoмпeтeнтнocтi: пoвинeн знaти cвiй пpeдмeт i вмiти вiльнo в зpoзумiлiй фopмi
виклaдaти; умiти кoнcтpуювaти cвoї знaння зa дoпoмoгoю ocвiтнix тexнoлoгiй,
фopмуючи мoтивaцiю учнiв/cтудeнтiв дo нaвчaння зa дoпoмoгoю кoмп’ютepнo-
oпocepeдкoвaнoї кoмунiкaцiї; пpoвeдeння зaнять в peжимi вiдкpитoї ocвiти
пoтpeбує виcoкoгo piвня пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx знaнь в oблacтi eлeктpoннoї
пeдaгoгiки тa пeвнoгo piвня iнфopмaцiйнoї культуpи; нaвчaння пoвиннo
фopмувaти ocoбиcтicнi i кoмпeтeнтнicнi якocтi [6].

Aнaлiз нaукoвиx джepeл cвiдчить пpo шиpoкe poзмaїття визнaчeнь
пoняття «цифpoвa культуpa», нaпpиклaд, К.Лiтвiнoвa цифpoву культуpу
пeдaгoгa xapaктepизує як cиcтeму пpaвил пoвeдiнки людини, якиx вoнa
дoтpимуєтьcя пiд чac викopиcтaння iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй
[3]. Дo кoмпoнeнтiв цифpoвoї культуpи aвтopкa вiднocить: paцioнaльнe
cпoживaння iнфopмaцiї; кpитичнe миcлeння, щo cтocуєтьcя кiлькocтi тa якocтi
cпpийнятoї iнфopмaцiї i вмiщує пoшук (вибip дocтoвipниx тa нaдiйниx
iнфopмaцiйниx джepeл), iнтepпpeтaцiю (нaдaння пepeвaги фaктaм, нiж думкaм),
дocлiджeння (глибoкий aнaлiз iнфopмaцiї для фopмувaння виcнoвкiв) й oцiнку
(пoгляд нa iнфopмaцiйнe пoвiдoмлeння з piзниx acпeктiв);цифpoву гpaмoтнicть,
тoбтo вмiння кopиcтувaтиcь cучacними IТ тa пpoгpaмним зaбeзпeчeнням,
ocoбливo у пpoфeciйнiй дiяльнocтi; IТ-вoлoнтepcтвo – викopиcтaння IКТ нe
лишe для влacниx пoтpeб, aлe й для вдocкoнaлeння oтoчуючoгo cвiту; «зeлeнe»
викopиcтaння iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй («Greening IT»), учacть у виpiшeннi
eкoлoгiчниx пpoблeм, cпpичинeниx iнфopмaцiйним пpoгpecoм.
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Пoняття «цифpoвa культуpa пeдaгoгa» у нaукoвiй i мeтoдичнiй лiтepaтуpi
викopиcтoвуєтьcя пepeвaжнo як cинoнiм цифpoвoї гpaмoтнocтi, пpимipoм,
В.Цeбpинa [6] визнaчaє цeй ocвiтнiй фeнoмeн як умiння пpaцювaти iз cучacнoю
цифpoвoю тexнiкoю i вoлoдiти cучacними iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйними
тexнoлoгiями тa виoкpeмлює тaкi йoгo cклaдники: кoмп’ютepнa гpaмoтнicть,
iнфopмaцiйнa гpaмoтнicть (iнфopмaцiйнa культуpa), мультимeдiйнa гpaмoтнicть
тa гpaмoтнicть кoмп’ютepнoї кoмунiкaцiї.

Пeдaгoгiчнi пpaцiвники зaклaдiв пpoфeciйнoї ocвiти пoвиннi мaти
мoжливicть кepувaти тa зaxищaти iнфopмaцiю, дaнi тa цифpoвi iдeнтифiкaцiї;
eфeктивнo взaємoдiяти з пpoгpaмним зaбeзпeчeнням, пpиcтpoями,
викopиcтaння, фiльтpувaння, oцiнки, cтвopeння, пpoгpaмувaння тa публiкувaння
цифpoвoгo кoнтeнту, a тaкoж вмiти викopиcтoвувaти цифpoвi тexнoлoгiї
вiдпoвiднo дo пpaвoвиx тa eтичниx пpинципiв, мaти мoжливicть
викopиcтoвувaти цифpoвi тexнoлoгiї для cпiвпpaцi з iншими дocягнeннями
пpoфeciйниx, ocoбиcтиx, тa coцiaльниx цiлeй.

Poзвитoк цифpoвoї культуpи пeдaгoгiчнoгo пpaцiвникa зaклaду
пpoфeciйнoї ocвiти вiдбувaєтьcя у пpoцeci йoгo пpoфeciйнoї пiдгoтoвки тa
пiдвищeннi квaлiфiкaцiї, зacнoвaнoї нa культуpoлoгiчнiй aдaптaцiї дo умoв
poбoти у вipтуaльнo-iнфopмaцiйнoму cepeдoвищi, впpoвaджeннi тa
викopиcтaннi цифpoвиx зacoбiв нaвчaння, щo вимaгaють iннoвaцiйниx пiдxoдiв
i вiдкpитocтi в opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу, пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi
пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв дo poбoти з пoкoлiнням, щo зpocтaє у cвiтi цифpoвиx
тexнoлoгiй.

Пpoвiднi вeктopи пpoцecу poзвитку цифpoвoї культуpи пeдaгoгiчнoгo
пpaцiвникa зaклaду пpoфeciйнoї ocвiти нaвeдeнi в дocлiджeнняx O. Гнaтишинoї
i A. Caлaмaтoвa [6]:

- уcвiдoмлeння тa poзумiння цифpoвoї культуpнoї peaльнocтi, вoлoдiння її
пpинципaми тa cпocoбaми взaємoдiї у її пpocтopi;

- вoлoдiння цифpoвoю кoмпeтeнтнicтю, щo зaбeзпeчує eфeктивнe
викopиcтaння цифpoвиx тexнoлoгiй у пpoфeciйнiй пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi.

- opгaнiзaцiя cиcтeми oптимaльнoгo пoшуку тa плiдниx iнфopмaцiйниx
кoнтaктiв для викoнaння пpoфeciйниx зaвдaнь;

- пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть дo peaлiзaцiї piзниx мoдeлeй пoвeдiнки в
цифpoвoму cepeдoвищi вiдпoвiднo дo мopaльнo-eтичниx нopм i
зaгaльнoлюдcькиx цiннocтeй.

В дocлiджeнняx Д. Гaлкiнa, з пoгляду мeтoдoлoгiї, cучacнa цифpoвa
культуpa пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв мaє poзглядaтиcя чepeз aнaлiз її ocнoвниx
фeнoмeнiв, дo якиx вiднocятьcя пepcoнaльний кoмп'ютep i йoгo мoдифiкaцiї,
Iнтepнeт, штучний iнтeлeкт, cиcтeмнe i пpиклaднe пpoгpaмнe зaбeзпeчeння,
кoмп'ютepнa гpaфiкa тa cиcтeми вipтуaльнoї peaльнocтi, цифpoвi фopмaти
тpaдицiйниx зacoбiв кoмунiкaцiї (книг, фoтoгpaфiї, aудioтa вiдeoзaпиcи,
цифpoвe тeлeбaчeння), тexнoлoгiчнe миcтeцтвo, вiдeoiгpи тoщo [6].

Тaким чинoм, узaгaльнюючи нaвeдeнi oзнaчeння цифpoвoї культуpи тa
IКТ кoмпeтeнтнicтю пeдaгoгa будeмo poзумiти здaтнicть виклaдaчa
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викopиcтoвувaти iнфopмaцiйнi i кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї для здiйcнeння
iнфopмaцiйнoї дiяльнocтi (пoшуку iнфopмaцiї, визнaчeння i opгaнiзaцiї,
упpaвлiння та aнaлiзу, a тaкoж її cтвopeння i poзпoвcюджeння) в cвoїй
пpoфeciйнiй cфepi, a caмe: здiйcнювaти iнфopмaцiйну дiяльнicть пo зібранню,
oбpoбцi, пepeдaчi, збepeжeнню iнфopмaцiйнoгo pecуpcу, з мeтoю aвтoмaтизaцiї
пpoцeciв iнфopмaцiйнo-мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння; oцiнювaти i peaлiзoвувaти
мoжливocтi eлeктpoнниx видaнь та poзміщення в мepeжi Iнтepнeт
iнфopмaцiйнoгo pecуpcу ocвiтньoгo пpизнaчeння; opгaнiзoвувaти iнфopмaцiйну
взaємoдiю мiж учacникaми учбoвoгo пpoцecу i iнтepaктивним зacoбoм, щo
функцioнує нa бaзi зacoбiв IКТ; cтвopювaти i викopиcтoвувaти пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнi дiaгнocтичнi мeтoдики кoнтpoлю i oцiнки piвня знaнь учнiв, їx
пpocувaння в нaвчaннi; здiйcнювaти нaвчaльну дiяльнicть з викopиcтaнням
зacoбiв IКТ, щo вiдoбpaжaють ocoбливocтi кoнкpeтнoгo нaвчaльнoгo пpeдмeту.

Фopмувaння цифpoвoї культуpи cпpияє вceбiчнoму poзвитку пeдaгoгiв, їx
caмoвдocкoнaлeнню; бaжaнню вчитиcя впpoдoвж уcьoгo життя; poзумiнню
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx пpoцeciв; здaтнocтi зacтocoвувaти oпaнoвaнe у
пpoфeciйнiй дiяльнocтi; удocкoнaлювaти пpoфeciйну мaйcтepнicть;
зacтocoвувaти нaбутi знaння у пeдaгoгiчнiй пpaктицi, щo зaбeзпeчує пiдвищeння
якocтi ocвiти якa впливaє нa cтaнoвлeння, poзвитoк cучacнoгo
кoнкуpeнтocпpoмoжнoгo cтудeнтa.

У пpoцeci oвoлoдiння цифpoвoю культуpoю пeдaгoгiчнi пpaцiвники
нaбувaють нaвичoк дocлiдницькoї poбoти iз cучacними oб’єктaми цифpoвoї
культуpи, включaючи нaвички кpитичнoгo ocмиcлeння явищ цифpoвoї
дiйcнocтi

Poзвитoк цифpoвoї культуpa пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв в зaклaдax
пpoфeciйнoї ocвiти, пiдвищeння їxньoї квaлiфiкaцiї є нa cьoгoднiшнiй дeнь
oдним з aктуaльниx тa вaжливиx зaвдaнь ocвiтньoї гaлузi.

Фopмувaти цифpoву культуpу пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв нoвoї гeнepaцiї,
oзнaчaє умiння aнaлiзувaти, пopiвнювaти тa кpитичнo oцiнювaти дocтoвipнicть i
нaдiйнicть джepeл дaниx, iнфopмaцiї тa цифpoвий кoнтeнт; aнaлiзувaти,
тлумaчити й кpитичнo oцiнювaти; умiння зacтocoвувaти цифpoвi тexнoлoгiї;
здiйcнювaти кодування iнфopмaцiйнo-тeлeкoмунiкaцiйниx cиcтeм.

У пpoцeci oвoлoдiння цифpoвoю культуpoю пeдaгoгiчнi пpaцiвники
нaбувaють нaвичoк дocлiдницькoї poбoти iз cучacними oб’єктaми цифpoвoї
культуpи, включaючи нaвички з iннoвaцiйним миcлeнням, нoвими пiдxoдaми дo
нaвчaння, якi здaтнi пocтiйнo тa швидкo caмocтiйнo oпaнoвувaти нoвий
мaтepiaл, тaк як цифpoвiзaцiя ocвiти виступає нe лишe у aпapaтнoму тa
пpoгpaмнoму зaбeзпeчeннi нaвчaльниx зaклaдiв, a й вiдoбpaжaє cучacнi
тeндeнцiї poзвитку eкoнoмiки тa суспільства; poзpoбляти нoвi диcциплiни, якi у
пoвнiй мipi визнaчaють цифpoвi кoмпeтeнцiї.

Poзвивaти пepcпeктивнi нaукoвi нaпpями з мeтoю oтpимaння нoвиx знaнь
пpo цифpoвe cуcпiльcтвo, цифpoву людину, цифpoвий cвiтoгляд, цифpoву
ocвiту, цифpoву культуpу, виявлeння їx xapaктepиcтик, нaпpямiв, пpoблeм в
умoвax цифpoвoї peвoлюцiї тa учacть у вiтчизняниx пpoгpaмax пiдвищeння
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квaлiфiкaцi, мiжнapoдниx пpoгpaмax тa пpoeктax, opiєнтoвaниx нa
викopиcтaння cучacниx цифpoвиx тexнoлoгiй для пoлiпшeння якocтi
нaвчaльнoгo пpoцecу тa ocoбиcтoгo фaxoвoгo зpocтaння.

З пoзицiй кoмпeтeнтнicтнoгo пiдxoду cуттю цифpoвiзaцiя ocвiти cтaє
poзвитoк здiбнocтей дo caмocтiйнoгo piшeння пpoблeм у piзниx cфepax i видax
дiяльнocтi нa ocнoвi викopиcтaння coцiaльнoгo дocвiду, eлeмeнтoм якoгo cтaє i
влacний дocвiд педагогічних працівників, a викopиcтaння cучacниx цифpoвиx
технологій, навички роботи в інформаційно-комунікаційному (цифровому)
середовищі як провідна ознака цифрової грамотності, соціокультурна складова,
мoже cтaти тим iнcтpумeнтoм, який дacть змoгу oднoчacнo пoкpaщити якicть
сучасної ocвiти, cтaти та зaбeзпeчити cepeдoвищe, у якoму poзвивaтимeтьcя
нoвa культуpa нaвчaння.
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ
СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕОРЕТИЧНОГО

КУРСУ ПРЕДМЕТІВ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

ХАРЛАМПОВИЧ Людмила Миколаївна,
викладач спецпредметів, Володимир-
Волинське вище професійне училище,
Україна, м. Володимир-Волинський

На сьогоднішній день вже важко когось в освіті здивувати використанням
цифрових технологій. Але ситуація була зовсім іншою станом на 12 березня
2020 року. В момент виходу на загальнодержавний карантин і терміновий
перехід на дистанційне навчання виникло багато запитань: які платформи
використовувати, як залучити всіх учнів до навчального процесу (адже з
введенням карантину, на жаль, не з’явився всеохоплюючий швидкісний
інтернет), чи готові всі викладачі до проведення дистанційного навчання з
використанням цифрових технологій тощо. При всій величезній кількості
проблем необхідно було терміново перевести очну форму навчання в цифровий
формат.

Частково, а саме мультимедійні презентації, відеоролики, опитувальники
Google form, викладачами нашого училища використовувалися і до
карантинних обмежень пов’язаних з пандемією Covid-19. Це був, хоч
невеликий, але досвід використання цифрових технологій.

З 12 березня ми перейшли на дистанційне навчання активно
використовуючи саме цифрові технології. В першу чергу на сайті нашого
училища була створена окрема сторінка «Дистанційне навчання», на якій були
розміщені: скоректований розклад; скоректовані під «дистанційку» навчальні
плани з загальноосвітньої і професійної підготовки; персональні блоги і сайти
викладачів і майстрів виробничого навчання з активними посиланнями на них.
Для створення завдань, надання теоретичних матеріалів, проведення тестування
були створені групи в Google класі, для проведення онлайн уроків стали
активно використовувати платформу для проведення відеоконференцій Zoom.
Користувались також і месенджерами Viber, Skapе. Разом з тим у Facebook була
створена сторінка «Дистанційне навчання ВПУ», через яку здобувачам освіти
передавали посилання на класні кімнати, надавали завдання.

Перехід на дистанційне навчання професійній освіті, як на мене, дався ще
жорсткіше як школі. Адже, коли для школи запустили телепроєкт, існують
проєкти «На урок», «Всеосвіта», то сформованих курсів професійного
спрямування в просторах інтернету не так вже й багато і реально
використовувати щось готове, даючи просто посилання, не має можливості.
Тому кожен педагог професійної освіти створює свою підбірку матеріалів, яка
відповідає навчальній програмі з його предмету.

Треба зазначити, що з початку карантину викладачі почали інтенсивно
освоювати цифрові можливості. Самоосвітою, за допомогою навчальних курсів
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та семінарів, що надавались на різних платформах, використовуючи обмін
досвідом та навчаючись один в одного, на сьогодні ми в значній мірі володіємо
можливістю організації змішаного та дистанційного навчання. Адже і сьогодні
перейти до очної форми навчання мають можливість не всі заклади освіти. Тож
дане питання залишається актуальним.

У дистанційній і змішаній формі навчання мені найбільш близькі
ротаційна модель «Перевернутий клас» та гнучка модель. Для кожної групи
студентів та предмету, який вивчаємо, я визначила підбір матеріалів, який вони
можуть опрацювати самостійно, користуючись наданими конспектами в
classroom і ті, які ми обов’язково опрацюємо разом на онлайн уроці.

При викладанні теоретичного курсу предметів професійного спрямування
я використовую свій блог https://vvvpuelektro.blogspot.com, Google клас
https://classroom.google.com та Google диск https://drive.google.com,  для
оцінювання засвоєння здобувачами освіти матеріалу використовую Google form
та Classtime, для проведення онлайн уроків віддаю перевагу Zoom. Для
здобувачів освіти створюю конспекти теоретичного матеріалу, мультимедійні
презентації, даю посилання на наявні сьогодні в вільному доступі сайти і
підручники. Мої студенти можуть ознайомитись з навчальним матеріалом в
зручний для них час. А консультації, усне пояснення або усне опитування
проводжу на онлайн уроці.

Звичайно, дистанційне і змішане навчання мають свої переваги і мають
недоліки. До переваг я відношу: доступні матеріали – адже все винесене в
електронний контент буде легко знайти; економія часу – одного разу
створивши, використовуємо постійно; зручність навчання – здобувач освіти
може вибирати час, коли він опрацює матеріал: зранку, вдень чи ввечері – як
йому буде зручно; інтеграція на рівні тем і предметів; можливість
користуватися багатьма ресурсами – учень може самостійно шукати додаткову
інформацію на задану тему в просторах інтернету. В той же час : відсутність
безпосереднього контакту викладача та студентів; необхідність самоконтролю в
здобувача освіти; віддаленість результату – іноді треба чекати відповідь про
оцінену роботу; потреба залучати додаткові джерела та  часто невідповідність
технічного забезпечення є значними недоліками цифрового навчання.

Висновок. Резюмуючи все вищесказане треба зазначити, що сьогодні
попит на діджиталізацію освітнього процесу зростає. Тому є необхідність
вдосконалювати електронні ресурси по предметах професійної підготовки,
розробляти повноцінні курси для освоєння здобувачами освіти того чи іншого
предмету дистанційно. Чи готові викладачі до таких завдань? Так. На
сьогоднішній день ми дуже швидко подолали значний шлях освоєння цифрових
методів викладання і готові розвиватись далі.

Чи залишились ще питання? Так. Покриття швидкісним інтернетом всіх
населених пунктів, забезпеченість учасників освітнього процесу якісною
технікою і, з тих причин, рівна можливість для всіх вільного доступу до
цифрового ресурсу – це на мою думку сьогодні ще досить великі питання.

https://vvvpuelektro.blogspot.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/
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ОСВІТА ДОРОСЛИХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СУСПІЛЬСТВА

ЧУПИР Тетяна Іванівна,
майстер виробничого навчання
I кваліфікаційної категорії,
Маріупольське вище металургійне
професійне училище,
Україна, м. Маріуполь

«Виживає не сильніший і не розумніший, а той, хто найкраще реагує на
зміни, що відбуваються»

Гордон Драйден

У сучасну епоху динамічних змін, інноваційного типу прогресу і
тотальної інформатизації освіта дорослих є важливою складовою освіти
впродовж життя. Освіта дорослих є одним з найважливіших чинників впливу на
життєдіяльність соціуму, засобом регулювання соціальної поведінки і
соціального контролю, інструментом стабілізації соціокультурної ситуації. Без
перебільшення можна стверджувати, що освіта дорослих є нагальною потребою
сучасності, а привернення уваги до проблеми освіти впродовж життя, чітка
національна позиція в цій сфері сприятимуть перетворенню України на сучасну
цивілізовану демократичну державу, в якій інтереси і потреби кожного
громадянина є предметом турботи держави і суспільства, де створено найкращі
умови для саморозвитку і самореалізації кожної людини.

Щоб підготувати людину до життя в нинішньому столітті, слід сповна
усвідомити сутність змін, що привносить новий час, зорієнтувати суспільство і
державу на свідоме, послідовне й динамічне їх сприйняття. І, безумовно, –
готувати людину до життя й діяльності в нових умовах. Це – завдання всього
суспільства, а особливо освіти [2, с.11-23].

Зміни, що відбулися в розвиту цивілізації в кінці XX – на початку XXI
століть, глобальне прискорення суспільного розвитку, збільшення тривалості
життя суттєво вплинули на усвідомлення ролі освіти дорослих у сучасному
соціумі. Очевидна і визнана успішність якісного життя стала необхідним
навчанням впродовж нього.

На початку ХХІ століття якість життя визначається безперервністю і
доступністю освіти як духовної потреби, творчого процесу та незаперечної
гуманітарної цінності. Університети, урядові та неурядові організації у всьому
світі беруть активну участь в обговоренні питань реалізації принципів освіти
протягом всього життя.

В Україні освіта дорослих здійснюється в законодавчих межах,
визначених Основним законом, Законом України «Про освіту» та іншими
законодавчими документами, які певною мірою стосуються й  освіти («Про
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-
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технічну освіту», «Про  вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність») та нормативно-правовими актами, що регламентують освіту
працездатного зайнятого і незайнятого населення. У цих та інших законодавчих
актах, прийнятих за останні десятиліття, декларуються й унормовуються ідеї,
спрямовані на розвиток, самореалізацію особистості впродовж життя.

Управління освітою як державною й водночас особистісною цінністю, що
мотивує людину до самовдосконалення впродовж усього життя, має
цілеспрямований вплив на процеси розвитку суспільства. Державними
органами управління освітою в Україні є Міністерство освіти і науки України,
Вища атестаційна комісія України, Державна акредитаційна комісія.

Останнім часом Україна здійснила важливі кроки щодо законодавчого
забезпечення освіти дорослих. По-перше, у Законі «Про освіту» (від
05.09.2017 р.) додали Ст. 18 «Освіта для дорослих» і, по-друге, прийняли
рішення про необхідність підготовки окремого Закону України «Про освіту
дорослих». У МОН України створено робочу групу, члени якої активно
працюють над законопроектом.

Міністерство освіти і науки України оприлюднило проект закону «Про
освіту дорослих», метою якого є реалізація права повнолітніх осіб на
безперервне навчання з урахуванням особистісних потреб, пріоритетів
суспільного розвитку й запитів ринку.

Проект Закону України «Про освіту дорослих» був відкритий для
громадського обговорення.

Таким чином, розвиток освіти дорослих є об’єктивним процесом, що
сприяє зміцненню громадянського суспільства. Шлях суспільної модернізації,
який обрала Україна, передбачає пошук і інтенсивне залучення нових ресурсів,
зокрема такого, як неперервна освіта дорослих. Чому?

1) Освіта дорослих як одна із найбільш важливих підсистем соціальної
сфери держави є ресурсом, винятковість якого визначається ефективністю,
відносно низькою собівартістю, здатністю гнучко і оперативно реагувати на
мінливий попит на ринку праці.

2) Освіта дорослих забезпечує набуття знань, умінь і навичок з метою
особистісного розвитку та професійного зростання, підвищує індивідуальну
професійну компетентність, професійну кваліфікацію, можливості
працевлаштування на ринку праці.

3) Освіта дорослих координує соціальну і просторову мобільність,
підвищує культурний рівень, розвиває творчі сили і самостійність особистості.
Це особливо важливо в умовах трансформацій, що відбуваються в Україні, коли
у період реформ з виробництва, на жаль, часто виключаються активні,
динамічні і високоосвічені кадри, гостро стоять проблеми маргіналізації
суспільства.

Які є складові освіти дорослих?
Згідно із Законом України «Про освіту», складниками освіти дорослих є:
· післядипломна освіта;
· професійне навчання працівників;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n270
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· курси перепідготовки та підвищення кваліфікації;
· безперервний професійний розвиток;
· будь-які інші складники, передбачені законодавством,

запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою.
У проекті пропонують дещо ширший перелік складників. Окрім

зазначених, до них належать:
· професійна підготовка;
· здобуття вищої освіти на базі отриманого раніше освітнього

ступеня за іншою спеціальністю;
· стажування;
· інформальна освіта (самоосвіта);
· формальна освіта.
Освіта дорослих може здійснюватися за різними видами освітніх програм,

за очною, дистанційною, дуальною, змішаною, індивідуальною формами.
Формами організації освітнього процесу у сфері освіти дорослих є курси,
семінари, тренінги, практикуми, майстер-класи з особистісного й професійного
розвитку різних категорій дорослих, консультації та інші форми.

Висновки. Людина, яка ще вчора вважалася освіченою, за сучасними
критеріями є носієм застарілої інформації й слабко пристосована до умов
існування, а вже завтра буде повністю непридатна до повноцінного життя
внаслідок функціональної неграмотності. Тож у суспільстві знань освіта
дорослих як складник неперервної освіти впродовж життя входитиме до
життєвої парадигми особистості, забезпечуватиме підготовку особистості до
успішної життєдіяльності в особистому й професійному аспектах в умовах
трансформаційних змін. Аби не відстати від прогресивних змін, людина має
формуватися як така, для якої знання є основою життя й діяльності,
методологією пошуку й ухвалення рішень. Мало побороти відстань між
засвоєними знаннями й діяльністю людини, треба зробити знання основою всієї
її поведінки і життя у будь-якій сфері, її сутнісною основою. Для такої людини
навчання, отримання нової інформації має стати суттєвою рисою способу
життя. Людина розумна у ХХІ ст. – це людина, яка постійно навчається.

Освіта дорослих – це складова освіти впродовж життя, яка спрямована на
реалізацію права кожної повнолітньої (дорослої) особи на безперервне
навчання з урахуванням її особистісних запитів, пріоритетів суспільного
розвитку та потреб економіки.  Для досягнення успіху в галузі освіти дорослих
потрібні скоординовані зусилля й послідовні дії всього суспільства упродовж
тривалого часу.  Освіта дорослих є важливим питанням для сучасного
українського суспільства.
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ПЕРЕДУМОВИ УСПІХУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДІДЖЕТАЛІЗАЦІЇ

ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ  НА ПРИКЛАДІ ПРОФЕСІЇ  «БДЖОЛЯР»

ЯЩЕНКО Валентина Сергіївна,
методист Державного навчального
закладу «Гадяцьке аграрне училище»,
Україна, м. Гадяч

В умовах глобалізаційних процесів та входження України до
європейського освітнього простору відбувається закономірне
реформування усіх сфер суспільного життя, у тому числі й освітньої
галузі. Професійну (професійно-технічну) освіту можна визнати такою,
яка за роки незалежності України зазнала найменших змін. У свою чергу,
недостатня мотивація до здобуття професійних кваліфікацій через
недостатню мобільність організації освітнього процесу, відсутність
визнання неформальної освіти та часткових кваліфікацій призвели до
погіршення якості професійної освіти у цілому в державі [1].

На сьогодні в Україні поступово відбувається оновлення змісту
професійно- технічної освіти, який зумовлюється вимогами до рівня
кваліфікації робітничих кадрів на певному етапі розвитку суспільства і
визначається державними стандартами професійно-технічної освіти.

Модернізація та діджеталізація професії Бджоляр є одним із
пріоритетних завдань навчальної частини Державного навчального
закладу «Гадяцьке аграрне училище», адже професія Бджоляр є
провідною.

Колектив закладу працює над такими напрямами  для
удосконалення професії Бджоляр:

· Розроблено Стандарт професійно-технічної освіти на основі
компетентнісного підходу за професією Бджоляр. Затверджено Наказом
Міністерства освіти і науки України від «27» грудня 2017 року №1691;

· Навчальний заклад надає платні освітні послуги по підготовці та
підвищенні кваліфікації дорослого населення за професією «Бджоляр».
Робочою групою розроблено освітні програми за спеціалізаціями:
«Селекція та виведення маток з штучним осіменінням», «Хвороби і
шкідники бджіл», «Переробка воску і воскосировини», «Апітерапія з
використання продуктів бджільництва», «Переробка меду в медові
напої»;

· На базі закладу проводяться навчання за проектом USAID
«Економічна підтримка Східної України»;

· Сформована робоча група працює над розробкою професійних
стандартів: «Виробництво медових напоїв та використання меду в
кулінарії»; «Оператор ліній з переробки продуктів бджільництва»;
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«Оператор з ветеринарного обслуговування пасік та бджіл» та «Лаборант
хіміко-бактеріологічного аналізу»;

· Регулярно проводяться екскурсії для учнів очного та заочного
відділу на провідні, модернізовані пасіки України. Учні мають змогу
побачити інновації в галузі бджільництва: лінію по відкачці меду,
лабораторії штучного осіменіння, фасувальні лінії меду та ін.;

· В освітньому процесі використовуються елементи дуальної освіти,
а виробничу практику учні мають можливість проходити на провідних
матковивідних та промислових пасіках країни. Завдання виробничої
практики полягає у формуванні готовності випускників до безпосередньої
професійної (трудової) діяльності на підприємствах та їхньої поступової
адаптації до реальних виробничих умов.

· Матеріально-технічна база закладу постійно поповнюється
сучасним обладнанням для проведення занять за новітніми технологіями.

За сучасними тенденціями викладач має можливість, а на
сьогоднішній день і зобов'язаний використовувати у своїй професійній
діяльності низку інтернет-технологій, як-от: соціальні мережі, веб-сайти,
персональні блоги та сайти, онлайн-матеріали, чати, електронну пошту,
освітні сервіси, інтерактивні сервіси, мобільні додатки та освітні
платформи тощо, які відкривають йому доступ до надання різноманітних
освітніх  послуг, навчальної інформації, дистанційних курсів, бібліотек,
текстових сховищ, державних інформаційних ресурсів, пошукових систем
та каталогів, колективних, фото-, відео- вільної енциклопедії – Вікіпедії,
конкурсів електронних видань та ін.

В цьому році пандемія внесла свої корективи у навчальний процес,
як всієї країни так і нашого закладу. Для роботи з учнями в онлайн
режимі було запроваджено дистанційне навчання. Для навчання учнів на
стаціонарному відділенні були розроблені на базі сервісу Google Клас
теоретичні заняття. Необхідно зазначити, що використання Google Класу
є надзвичайно актуальним для викладачів закладів освіти, в яких з будь-
яких причин (зокрема тимчасових) немає можливості використовувати
системи управління навчанням даного закладу, проте він якісно
забезпечує всі технічні умови, які підходять для реалізації методичних
основ викладання, дозволяє реалізовувати особистісно-діяльнісний підхід
у навчанні.

Значна частина викладачів  та майстрів виробничого навчання
застосовують Skype в навчальному процесі для того, щоб зробити свої
заняття більш захоплюючими, інтерактивними. За допомогою відеозв'язку
Skype викладачі організовують зустрічі з науковцями, селекціонерами,
показують учням навчальні відео матеріали, документальні фільми за
професійним спрямуванням, відеоуроки.

Для проведення навчання за проектом USAID «Економічна
підтримка Східної України» на базі онлайн платформи «My room
conference» були розроблені навчальні програми, презентації за
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модулями: «Хвороби та шкідники бджіл», «Розведення і утримання
бджіл», «Пасічні будівлі, бджолярський інвентар та обладнання».

Досить актуальним є питання підвищення кваліфікації педагогічних
працівників та інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу.
Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників з
використанням комп’ютерної комунікації,  передбачає підвищення не
лише якості освіти в цілому, але й підвищення творчого потенціалу
педагога, готовності до безперервного професійного розвитку.

Педагогічні працівники закладу успішно засвоїли програму
майстер-класів в рамках обласного проєкту «Використання дистанційної
системи навчання MOODLE при підготовці кваліфікованих робітників у
системі професійної (професійно-технічної) освіти»; пройшли тренінг
«Методика дистанційного навчання. Інструменти для створення
електронних курсів»; також успішно закінчили курс «Протидія та
попередження булінгу в закладах освіти» на платформі масових
відкритих онлайн-курсів PROMETHEUS; «Права людини в освітньому
просторі», «Про дистанційний та змішаний формати навчання для
педагогів та керівників закладів ПТО», «Академічна доброчесність» на
платформі масових відкритих онлайн-курсів ТОВ  «ЕДЮКЕЙШНАЛ
ЕРА».

Викладачі і майстри підвищують свій рівень кваліфікації беручи
участь як доповідачі у вебінарах: «Бджільництво як сервіс: роль галузі у
розвитку садівництва та ягідництва»; науково-практичній конференції
професійного спрямування: «Ефективне бджолозапилення: від
підвищення урожайності до збереження біорізноманіття»; міжнародній
конференції «Використання продуктів бджільництва у продуктах
харчування».

Головною метою в управлінні навчальним процесом та керуванні
діяльністю учнів у закладі є забезпечення засвоєння єдиного програмного
матеріалу кожним учнем на рівні, що відповідає його можливостям,
застосування на уроках дієвих методів, форм, технологій та по мірі
можливостей модернізація професії «Бджоляр» для розвитку галузі
бджільництва в цілому. Звичайно, не дивлячись на те, що бджоли це
живий організм і на віддаленому вивченні важко досягти певних знань,
викладачами училища досягнуті певні можливості вивчення предметів, а
використання інформаційних технологій на уроках сприяє творчому,
гармонійному розвитку особистості, вчить вчитись, здобувати знання.

Список використаних джерел:

1. Сучасна професійна освіта. Концептуальні засади еформування
професійної освіти України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-
rozrobilo-proekt- konceptualnih-zasad-reformuvannya-profesijnoyi-osviti-
ukrayini-suchasna- profesijna-osvitа.
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ДИВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНИХ
НАВИЧОК У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

УРЯДНІКОВА, Інга Вікторівна,
доцент каф. ТНОПтаД,
САХНО Олександр Володимирович,
доцент каф. ТНОПтаД,
УДОВИК Світлана  Іванівна,
викладач каф ТНОПтаД

(м. Біла Церква, Україна)

В даний час для розвитку сучасного суспільства характерні стрімкі і
глобальні зміни і тому актуальними стають питання нестандартного розвитку
професійної діяльності. Тому суспільству потрібні люди, які мислять
нестандартно, готові діяти не за інструкцією, здатні приймати неординарні
рішення, одним словом, люди з дивергентним мисленням.

У широкому сенсі дивергентне мислення можна трактувати як метод
творчого мислення, застосовуваний зазвичай для вирішення проблем і завдань,
який полягає в пошуку багатьох рішень однієї і тієї ж проблеми.
Дослідженнями дивергентного мислення займалися Е. П. Торренс, Д. Гілфорд,
К. Тейлор, Г. Грубер, І. Хайн, А. Б. Шнедер, Д. Роджерс. На перших етапах
досліджень дивергентне мислення ототожнювали з креативним мисленням, а
сам підхід такого вивчення назвали психометричним і розглядали
дивиргентність як процес відкриття нових ідей і можливостей, розвиток
творчих здібностей.

Професійна діяльність будь-якого фахівця повинна відображати творчі
досягнення особистості на різних етапах професійного розвитку і розумітися,
як здатність створювати нові професійні продукти. Характеристиками таких
креативних продуктів професійної діяльності є незвичайність, новизна,
корисність, продуктивність і ефективність прийнятих рішень.

По своєї суті креативність - (англ. Create - створювати, creative - творчий,
творчий) - творчі здібності, які характеризуються готовністю до створення
принципово нових ідей, що відхиляються від традиційних або прийнятих схем
мислення.

К. Роджерс (1994) розуміє під креативністю здатність виявляти нові
способи вирішення проблем і нові способи вираження.

Згідно А. Маслоу, креативність це творча спрямованість, природжено
властива всім, але втрачаємо більшістю під впливом середовища.

За П. Торренсом, креативність включає в себе: 1) підвищену чутливість
до проблем, до дефіциту або суперечливості знань; 2) дії за визначенням цих
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проблем, по пошуку їх рішень на основи висунення гіпотез, по перевірці та
зміни гіпотез, по формулюванню результату рішення.

Важливим етапом у вивченні креативності послужили роботи Дж.
Гілфорда (1967), який виділив конвергентний (логічне, односпрямоване) і
дивергентное (що йде одночасно в різних напрямках, відступаюче від логіки).
Дж. Гілфорд і його співробітники виділили 16 гіпотетичних інтелектуальних
здібностей, що характеризують креативність. Серед них: швидкість (кількість
ідей, що виникають за деяку одиницю часу); гнучкість (здатність перемикатися
з однієї ідеї на іншу); оригінальність мислення (здатність продукувати ідеї, що
відрізняються від загальноприйнятих); допитливість (підвищена чутливість до
проблем, що не викликає інтересу у інших); іррелевантність (логічна
незалежність реакцій від стимулів).

Кілька років тому Ф. Баррон і Д. Харрінгтон, підбиваючи підсумки
досліджень в цій області, зробили такі узагальнення того, що відомо про
креативність.

Креативність - це здатність реагувати на необхідність в нових підходах і
нових продуктах. Дана здатність дозволяє також усвідомлювати нове в буття,
хоча сам процес може носити як свідомий, так і несвідомий характер.

Гуднау, Уорд, Хеддон і Литтон продемонстрували пряму залежність
креативності від умов соціалізації, аж до рівня навчальних закладів, в яких різні
люди здобувають освіту. Іншими словами, є школи консервативні, що
формують виконавців - творчі особистості в них не уживаються, відторгаються
ними; і є школи творчі, які в буквальному сенсі слова вчать мислити креативно
[1,2].

Дослідники розглядають чотири основні аспекти креативності [2].
Креативне середовище. Для прояву творчості потрібна вільна,

невимушена обстановка.
Креативна особистість. Самостійність суджень, впевненість в собі,

здатність знаходити привабливість в труднощах, естетична орієнтація, здатність
ризикувати - риси потенційно пов'язані з творчим.

Креативний продукт. Досить часто людина творить не заради
суспільного визнання, а щоб випробувати «борошно творчу» - то стан підйому,
яке дозволяє йому відчути себе людиною.

Креативний процес. Спільними розумовими процесами для всіх видів
творчості є комбінування і аналогізування. Головною операцією, яка «працює»
в ході творчого процесу, є операція порівняння. Важлива роль уяви - основи
творчого процесу [2].

Таким чином, креативність залежить від таких факторів як соціальне
середовище, в якій знаходиться індивідуум, оригінальності мислення, бажання
розвивати в собі необхідні навички і знання.

Однією з головних задач, що стоять перед системою освіти, є орієнтація
навчальних програм на формування у студентів креативного мислення, а саме
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здатності і бажання розвивати творчі здібності, необхідні для майбутньої
професійної діяльності.

У сучасній практиці існує досить багато технологій навчання креативного
мислення, наведемо основні з них [3,4].
1. «Мозковий штурм» (Алекс Осборн).
2. «Метод 6 капелюхів» (Едвард де Боно).
3. «Розумові стільці» (У. Дісней).
4. «Теорія рішення винахідницьких задач» (Генріх Альтшулер).
5. «Метод Дельфі».
6. «Синектика» (Вільям Гордон).
7. «Евристичні методи».
8. «Метод морфологічного аналізу» (Ф. Цвики).
9. «Ланцюжок асоціацій».
10. «Метод трансцендентальної медитації» (Ф.Трейвіс).

Проаналізувавши основні технології навчання креативного мислення,
можемо запропонувати свій метод розвитку креативного мислення у студентів
при вивченні дисципліни «Охорона праці».

Для розвитку креативного мислення у студентів пропонуємо
використовувати Квадрат Ейзенхауера - інструмент для розподілу справ по
важливості і терміновості. Він допомагає зрозуміти, яку роботу потрібно
зробити прямо зараз, яку відкласти на потім, а яку і зовсім відкинути. Метод
Ейзенхауера створений для уникнення цих помилок, він структурує роботу і
виявляє "пожирачів часу", ніби рентген [5].

Пропонуємо використовувати метод Ейзенхауера для вирішення певної
задачі з охорони праці. Для цього перетворимо осі координат в матриці на
важливість і першочерговість, а за справу приймемо дію. На їх перетині
утворюються чотири поля дій для вирішення певних завдань цивільного
захисту:

• важливе і першочергове;
• важливе, але не першочергове;
• першочергове, але не важливе;
• неважливе і не першочергове.
Визначивши кожну дію в своє поле, ми вже маємо алгоритм подальшої

роботи над вирішенням завдань охорони праці.
Застосування практичних технологій навчання креативного мислення на

заняттях з навчальної дисципліни «Охорона праці» дозволить залучити
студентів до аналізу і вирішення реальних проблем і завдань, які виникають у
певних ситуаціях. Матриця Ейзенхауера в цьому випадку дієвий механізм для
очищення своїх ідей і рішень від сміття неважливих справ і допомагає
майбутнім керівникам і професіоналам ефективно розподілити свій час для
вирішення завдань охорони праці.
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