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АНОТАЦІЯ
Шроль Т.С. Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Інститут вищої
освіти НАПН України, Київ, 2017.
У дисертації досліджено проблему формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики. Спроектовано та обґрунтовано модель формування ІКТкомпетентності майбутніх учителів математики, що складається з мотиваційноцільового,

організаційно-змістового,

діяльнісно-операційного,

аналітико-

результативного блоків. Мотиваційно-цільовий блок моделі включає мету та
завдання щодо формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики.
Організаційно-змістовий блок визначає теоретико-методологічні основи реалізації
моделі та включає концептуальні підходи, дидактичні принципи формування ІКТкомпетентності майбутніх учителів математики, складові та критерії їх ІКТкомпетентності. Діяльнісно-операційний блок моделі визначено через теоретичне
обґрунтування змісту підготовки майбутніх учителів математики: дисциплін
«Основи мультимедіа», «Пакети математичних програм» та методики їх
викладання через форми, засоби, методи змішаного навчання. Аналітикорезультативний

блок

моделі

передбачає

моніторинг

сформованості

ІКТ-

компетентності майбутніх учителів математики (низький, середній, достатній,
високий); виявлення та здійснення відповідної корекції для усунення причин
неуспішності студентів.
Розроблено методику формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів
математики, що ґрунтується на використанні мобільних, комп’ютерно-, хмароорієнтованих технологій у підготовці майбутніх учителів математики для
розв’язування задач професійного спрямування з можливістю створення власних
електронних освітніх ресурсів (мультимедійних засобів навчання, інтерактивних
завдань, дидактичних і методичних матеріалів тощо) та зорієнтована на активізацію
навчально-пізнавальної
інтерактивного навчання.

і

рефлексивної

діяльності

студентів

методами
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Визначено педагогічні умови формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики (формування стійкої мотивації через наближення освітнього
процесу до умов майбутньої професійної діяльності (розроблення різнотипних
електронних освітніх ресурсів з математики, використання засобів ІКТ для
розв’язування професійно-орієнтованих завдань тощо) та забезпечення таких
потреб студента, як відчуття компетентності, автономності, значимості; створення
навчально-методичного

і

методико-технологічного

забезпечення

процесу

підготовки майбутніх учителів математики; надання навчальній роботі творчого та
дослідницького характеру через включення студентів у проектну діяльність
(групову, індивідуальну) під час створення ними власних електронних освітніх
ресурсів, що заснована на активізації їх навчально-пізнавальної та рефлексивної
діяльності, ефективній організації самостійної роботи, продуктивній взаємодії з
викладачем в умовах ІКТ-середовища; застосування в процесі підготовки
майбутніх

учителів

математики

компетентнісно-орієнтованих

завдань;

використання міждисциплінарних зв’язків).
Сформульовано та уточнено визначення понять: «ІКТ-компетентність
майбутнього вчителя математики» – інтегральна якість (динамічна комбінація
знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, досвіду та інших особистісних
якостей), набута в процесі підготовки у закладі вищої освіти, що підтверджує
здатність

і

готовність

використовувати

на

майбутнього

практиці

ІКТ

вчителя
для

автономно

вирішення

й

відповідально

професійних

завдань;

«формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики» – це
цілеспрямований процес якісної підготовки студентів на засадах компетентнісного,
студентоцентрованого, діяльнісного, системного та синергетичного підходів щодо
використання засобів ІКТ у професійній діяльності.
Уточнено складові ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики:
технологічну (ІКТ-грамотність), загально-професійну (педагогічну) та предметнопрофесійну

(математичну)

та

охарактеризовано

такі

критерії:

ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, операційно-технологічний, особистісно-рефлексивний.
Якісний

і

кількісний

аналіз

результатів

експерименту

підтвердили

результативність розробленої моделі, педагогічних умов та методики формування
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ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики до застосування мобільних,
комп’ютерно-, хмаро-орієнтованих технологій у професійній діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні наукові
результати дисертаційного дослідження стали підґрунтям для оновлення змісту
підготовки майбутніх учителів математики на бакалаврському рівні; впровадження
навчально-методичного комплексу дисциплін «Основи мультимедіа», «Пакети
математичних програм» (навчальні та робочі програми, навчально-методичний
посібник «Пакети математичних програм у професійній підготовці майбутніх
учителів математики», методичні рекомендації «Формування ІКТ-компетентності
майбутніх учителів математики в курсі «Основи мультимедіа») та методикотехнологічного забезпечення у формі електронних навчальних курсів відповідних
дисциплін.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні учителі математики, ІКТкомпетентність, модель формування ІКТ-компетентності, методика формування
ІКТ-компетентності,

хмаро-орієнтовані

технології,

комп’ютерно-орієнтовані

технології, мобільні технології.
ANNOTATION
Shrol T.S. Formation of ICT Competence of Future Mathematics Teachers. –
Manuscript.
Thesis for Candidate Degree in Pedagogy in speciality 13.00.04 – Theory and
Methodology of Professional Education. – Institute of Higher Education of the NAES of
Ukraine, Kyiv, 2017.
The present thesis deals with the problem of formation of ICT competence of
future mathematics teachers. A model of the formation of ICT competence of future
mathematics teachers which consists of motivational and goal-oriented, organizational
and content-based, activity-based and operational, analytical and effective units is
designed and proved scientifically. Motivational and goal-oriented unit of the model
includes the purpose and the tasks of the formation of ICT competence of future
mathematics teachers. Organizational and content-based unit determines theoretical and
methodological fundamentals of the model’s implementation and includes conceptual
approaches, didactic principles of the formation of ICT competence of future
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mathematics teachers, components and criteria of their ICT competence. Activity-based
and operational unit is defined through theoretical substantiation of the content of future
mathematics teachers training in such subjects as “Fundamentals of Multimedia”,
“Mathematical Software Packages” and methods of their teaching through the forms,
techniques and methods of blended learning. Analytical and effective unit involves
monitoring of the formation of ICT competence of future mathematics teachers (low,
medium, sufficient, high); identification and implementation of appropriate correction to
eliminate the reasons of students’ poor progress.
The methods of the formation of ICT competence of future mathematics teachers,
built upon the use of mobile, computer, and cloud-based technologies for future
mathematics teachers training to solve the tasks of professional orientation with the
possibility of creating of electronic educational resources (multimedia teaching tools,
interactive tasks, didactic and methodological materials, etc.), and oriented towards the
activation of students educational and cognitive, and reflective activities by methods of
interactive training are developed.
The pedagogical conditions of the formation of ICT competence of future
mathematics teachers (formation of lasting motivation due to the approach of the
educational process to the conditions of the future professional activity (development of
diverse electronic educational resources in mathematics, use of ICT tools for solving of
professionally oriented tasks etc.) and support of such students needs as a sense of
competence, autonomy, significance; creation of educational and methodical and
methodological and technological support of the process of future mathematics teachers
training; providing of educational process with creative and research characters through
the students involvement in project activity (group, individual) while creating their own
electronic educational resources that is based on the enhancement of their educational and
cognitive and reflective activities, effective organization of independent work, effective
interaction with teacher in conditions of ICT environment; use of competence oriented
tasks in the process of future mathematics teachers training; use of interdisciplinary
links).
The definitions of the following notions are specified: “ICT competence of future
mathematics teacher” is an integral quality (dynamic combination of knowledge, skills,
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value systems, experience and other personal qualities), obtained in the process of
studying at higher educational institution, which confirms the ability and willingness of
the future teacher to use ICT autonomously and respectively for solving professional
tasks in practice; “formation of ICT competence of future mathematics teacher” is a
purposeful process of qualitative students training on the basis of competence, studentcentered, activity-based, system and synergetic approaches regarding the use of ICT tools
in professional activity.
The components of ICT competence of future mathematics teachers are outlined
(technological (ICT literacy), general professional (pedagogical) and subject professional
(mathematical)) and the criteria are characterized (axiological and motivational,
cognitive, operating and technological, personal and reflective).
Qualitative and quantitative analysis of the experiment results confirmed the
effectiveness of the developed model, pedagogical conditions and methods of the
formation of ICT competence of future mathematics teachers to the use of mobile,
computer and cloud-based technologies in the professional activity.
The practical significance of the obtained results is that the main scientific results
of the thesis have become the basis for updating the content of future mathematics
teachers training at Bachelor level; introduction of teaching materials of such subjects as
“Fundamentals of Multimedia”, “Mathematical Software Packages”; (study and work
programmes, study guide “Mathematical Software Packages in Vocational Training of
Future Mathematics Teachers”, guidelines “Formation of ICT Competence of Future
Mathematics Teachers in the Course “Fundamentals of Multimedia”) and methodological
and technological support in the form of electronic training courses of the relevant
subjects.
The main results of the thesis are published in 28 scientific works: 9 papers – in the
Ukrainian scientific professional editions in pedagogical sciences (6 individual), 1 paper
– in another Ukrainian electronic edition, 2 papers – in the international scientific
periodical editions, 14 – in the materials of scientific and practical conferences, 1 – study
guide, 1 – guidelines.
Keywords: vocational training, future mathematics teachers, ICT competence,
model of ICT competence formation, methods of ICT competence formation, cloudbased technologies, computer-based technologies, mobile technologies.

7
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації
1. Шроль Т.С. Пакети математичних програм у професійній підготовці
майбутніх учителів математики : навч.-метод. посіб. / Т.С. Шроль. – Рівне:
видавець О.Зень, 2017. – 284 с.
2. Shrol T. Comparative Analysis Of Training Standards For Future Teachers To
Use Of ICT In Their Professional Activity In Ukraine And Abroad / Y. Skyba, T. Shrol //
International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2016. – № 2 (4). –
P. 337–346.
3. Шроль Т.С. Змішане навчання як нова форма організації ІКТ-освіти /
Т.С. Шроль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах
освіти : зб. наук. пр. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного
університету. – 2016. – Вип. 13 (56). – Ч. І. – С. 166–170.
4. Shrol T. The Project Activity as a Means of Professional Competences in
Formation of Future Teachers/ N. Zoshchuk, T. Shrol // International Journal of New
Economics and Social Sciences. – 2015. – № 2 (2). – P. 277–282.
5. Шроль Т.С.

Організація

науково-дослідницької

діяльності

майбутніх

учителів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / Т.С. Шроль //
Вища освіта України : теор. та наук.-метод. часопис : темат. вип.: Інтеграція вищої
освіти і науки. – К.: ІВО НАПН України, 2015. – № 3 (дод. 1). – С. 275–281.
6. Шроль Т.С.

Педагогічний

потенціал

інформаційно-комунікаційних

технологій навчання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів /
Т.С. Шроль // Вища освіта України : теор. та наук.-метод. часопис : темат. вип.:
Наука і вища освіта. – К.: ІВО НАПН України, 2015. – № 2 (дод. 1). – С. 88–92.
7. Шроль Т.С. Підготовка студентів до використання мультимедіа в фаховій
діяльності / Н.С. Павлова, Т.С. Шроль // Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,
проблеми : зб. наук. пр.– Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип. 43. –
С. 414–419.
8. Шроль Т.С. Стан наукового розроблення проблеми формування професійної
компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін / Г.О. Козлакова,

8
Т.С. Шроль // Вища освіта України: теор. та наук.-метод. часопис : темат. вип. :
Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. –
К.: ІВО НАПН України, 2014. – № 3 (дод. 1). – С. 131–135.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
9. Шроль Тетяна. Компетентнісно-орієнтовані завдання як ефективний засіб
формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики / Тетяна Шроль /
Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному
контексті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 2 червня 2017 р.). – Київ,
[Б.в.], 2017. – С. 103–107.
10. Шроль Т.С. Реалізація синхронної взаємодії учасників освітнього процесу
в системі Moodle / Т.С. Шроль // Прикладні аспекти інформаційного забезпечення
та обґрунтування технічних і управлінських рішень : матеріали Всеукр. наук.практ. конф. студентів та молодих науковців (Рівне, 16 травня 2017 р.). – Рівне:
РВВ РДГУ, 2017. – С. 153–155.
11. Шроль

Т.С.

Смешанное

обучение

как

основа

формирования

компетентности будущего учителя / Т. С. Шроль // Содружество наук. Барановичи2016: материалы XII Межд. науч.-практ. конф. молодых исследователей
(Барановичи, 19-20 мая 2016 г.), в 3-х частях. – Барановичи: БарГУ, 2016. – Ч.2. –
С. 112–114.
12. Шроль Т.С.

Аналіз

стандартів

підготовки

майбутніх

учителів

до

використання ІКТ в освітньому процесі / Т.С. Шроль // Наука, освіта, суспільство
очима молодих : матеріали ІХ Міжн. наук.-практ. конф. студентів та молодих
науковців (Рівне, 18 травня 2016 р.). – Рівне: РВВ РДГУ, 2016. – Ч. 1. Психологопедагогічний напрям. – С. 137–139.
13. Шроль Т.С. Особливості формування мотивації до онлайн-навчання
майбутніх учителів [Електронний ресурс] / Т.С. Шроль // Інформаційні технології в
професійній діяльності : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 21 квітня
2016

р.).

–

Рівне:

РВВ

РДГУ,

2016.

–

№ 10.

–

Режим

доступу:

http://e.itvpd.in.ua/index.php/itvpd/article/view/71.
14. Шроль Т.

Особливості

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій у науково-дослідницькій діяльності майбутніх учителів / Т. Шроль //

9
Наукова

діяльність

як

шлях

формування

професійних

компетентностей

майбутнього фахівця : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 2-3 грудня
2015 р.). – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – У 2-х т. – Т І. – С. 89–92.
15. Шроль Т.С. Формування професійної ІКТ-компетентності майбутніх
учителів: синергетичний підхід / Т.С. Шроль // Наука, освіта, суспільство очима
молодих : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих
науковців (Рівне, 14 травня 2015 р.). – Рівне: РВВ РДГУ, 2015. – Ч. 1. Психологопедагогічний напрям – С. 174–175.
16. Шроль Т.С. Скрайб-презентація як засіб розвитку візуального мислення
студентів математичного профілю / Т.С. Шроль // Сучасні проблеми математичного
моделювання та обчислювальних методів : матеріали Міжн. наук. конф. (Рівне, 1922 лютого 2015 р.). – Рівне: РВВ РДГУ, 2015. – С. 185.
17. Шроль Т.С. Проблеми медіаграмотності студентів в контексті ІКТ-освіти /
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наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (Рівне, 14–15 травня 2013 р.). –
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технологій

студентами математичних спеціальностей / Т.С. Шроль // Сучасні проблеми
математичного моделювання та обчислювальних методів : матеріали Всеукр. наук.
конф. (Рівне, 22-23 лютого 2013 р.) – Рівне: РДГУ-НУВГП, 2013. – С. 163.
20. Шроль Т.С. Особливості

вивчення пакетів математичних

програм
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професійній діяльності : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 23 березня
2011 р.). – Рівне: РВВ РДГУ, 2011. – С. 62–63.
21. Шроль Т. С. Використання прикладного програмного забезпечення для
підтримки вивчення курсу «Математико-статистичні методи в педагогіці» /
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ЗВО

–

заклад вищої освіти

ІКТ

–

інформаційно-комунікаційні технології

ІКТ ЗН

–

інформаційно-комунікаційні технології змішаного навчання

КОЗ

–

компетентнісно-орієнтовані завдання

МЗН

–

мультимедійні засоби навчання

ММС

–

мультимедійні системи

МП

–

мультимедійний проект

ЕНК

–

електронний навчальний курс

ЕОР

–

електронні освітні ресурси

РДГУ

–

Рівненський державний гуманітарний університет

–

Дрогобицький державний педагогічний університет імені
Івана Франка

–

Кіровоградський державний педагогічний університет імені
В. Винниченка.

–

Чернігівський національний педагогічний університет імені
Т.Г.Шевченка

–

(Teaching Teachers for the Future) Навчання вчителів для
майбутнього

ДДПУ
КДПУ
ЧНПУ
TTF
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ВСТУП
Актуальність теми. Запровадження компетентнісного підходу в освіту та
інформатизація суспільства, яка стає все більш динамічною, висуває нові вимоги до
освітньої підготовки майбутніх учителів, їх професійних умінь та навичок.
Майбутні вчителі повинні бути здатними вільно і активно мислити, моделювати
освітній процес, самостійно генерувати і втілювати нові ідеї та освітні технології,
творчо безперервно розвиватися з використанням інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ). Тому розроблення теоретичних і методичних основ якісної
підготовки майбутніх учителів математики, здатних працювати на засадах
компетентнісного та інноваційного підходів з використанням ІКТ, бути конкуренто
спроможними на ринку освітніх послуг є одним із ключових напрямів державної
політики, визначеної Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту»,
Концепцією «Нова українська школа».
Проблеми та перспективи запровадження інформатизації освіти висвітлено у
наукових

працях

учених:

Б. Дендева [78],
Г. Козлакової [90],

Н. Бутче [248],

В. Бикова [15],

О. Воронкіна [24],

М. Жалдака [61],

А. Капaті [260],

М. Кадемії [81],

А. Коломієць [94],

В. Кухаренка [192],

Ю. Машбиця [113],

С. Сисоєвої [175],

Є. Смірнової-Трибульської [183],

Ж. Таланової [108],

Ю. Триуса [197] та ін.
Теоретичні та методичні підходи формування ІКТ-компетентності вчителів та
рекомендацій щодо розроблення стандартів відображено у працях таких науковців,
як

Д. Барр [251],

Н. Морзе [117],

О. Білоус [129],

О. Овчарук [141],

П. Грабовський [129],

М. Ллойд [253],

Д. Рождественська [129],

Г. Ромео [276],

О. Спірін [185], Г. Фінгер [253], Д. Хек [262] та ін.
Удосконаленням професійної підготовки майбутніх учителів на основі
компетентнісного підходу з використанням ІКТ займалися: І. Войтович [23],
А. Воєвода [22],

С. Горобець [37],

В. Заболотний [64],

Н. Казачек [83],

К. Кемпбел [249],

А. Коломієць [93],

Г. Монастирна [116],

К. Осадча [127],

Я. Сікора [177], С. Семеріков [169], В. Сергієнко [171], О. Фуштей [206] та ін.
Психологічні й педагогічні особливості впровадження ІКТ в освітній процес
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вивчали

О. Гриб’юк [41],

Р. Гуревич [46],

Дж. Ендерсон [245],

О. Коношевський [96], Ю. Машбиць [133], Б. Мендернех [265], Х. Стейкер [280],
М. Хорн [280] та ін.
Огляд наукової літератури з підготовки майбутніх учителів математики дав
можливість виокремити праці, в яких теоретично обґрунтовано й експериментально
перевірено формування інформатичної (В. Жукова [63], М. Рафальська [161],
Є. Смирнова-Трибульська [183]

та

ін.),

інформаційно-комунікаційної

(Л. Сенкевич [170]) компетентностей, інформаційної культури (Ю. Рамський [159],
Н. Ших [210] та ін.) та ін.; запропоновано методичні рекомендації щодо
використання ІКТ у професійній діяльності (М. Бубнова [16], М. Керні [261],
А. Костюченко [205],

Д. Махер [261],

О. Семеніхіна [168],

О. Скафа [178],

О. Тутова [178] та ін.).
Аналіз наукових праць та практичного досвіду підготовки майбутніх учителів
математики дозволив виявити такі суперечності між:
 вимогами до підготовки майбутніх учителів математики, що постійно
змінюються в сучасних умовах інформатизації освіти, та існуючим рівнем теорії і
практики розвитку їх ІКТ-компетентності;
 значенням

самостійної

роботи

у

формуванні

професійної

ІКТ-

компетентності майбутніх учителів математики та недостатнім рівнем методичного
забезпечення самостійної роботи студентів у закладах вищої освіти (ЗВО).
Актуальність виявленої проблеми, її недостатня розробленість у теорії та
практиці підготовки майбутніх учителів математики зумовили вибір теми
дисертаційного дослідження «Формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконано відповідно до плану науково-методичних досліджень
кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання
інформатики

Рівненського

державного

гуманітарного

університету

«Удосконалення підготовки майбутніх педагогів до використання інформаційнокомунікаційних технологій в професійній діяльності» (0115U004523).
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Тему дисертації затверджено Вченою радою Інституту вищої освіти НАПН
України (протокол від 2 листопада 2015 р. № 8/9-2).
Мета і завдання. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та
експериментально перевірити модель формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики та впровадити її в освітній процес.
Відповідно до мети дослідження визначено такі основні завдання:
 проаналізувати

стан

розробленості

проблеми

формування

ІКТ-

компетентності майбутніх учителів математики у вітчизняній і зарубіжній
науковій, науково-методичній літературі та обґрунтувати її категорійно-поняттєвий
апарат;
 уточнити складові ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики та
охарактеризувати критерії її сформованості;
 спроектувати модель формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів
та розробити на її основі методику формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики;
 визначити

та

обґрунтувати

педагогічні

умови

формування

ІКТ-

компетентності майбутніх учителів математики;
 експериментально
методики,

комплексу

перевірити

результативність

навчально-методичних

розробленої

матеріалів

та

моделі,

методико-

технологічного забезпечення для формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики і розробити практичні рекомендації.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів математики.
Предмет дослідження – формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів
математики.
Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення поставлених у
дослідженні завдань використано комплекс теоретичних та емпіричних методів:
– аналіз і синтез, порівняння, систематизація для вивчення психологопедагогічних, наукових та науково-методичних джерел, нормативних документів з
метою уточнення основних понять дослідження, з’ясування сучасних вимог до
підготовки майбутніх учителів математики, стану розробленості проблеми
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дослідження, виявлення особливостей формування ІКТ-компетентності, уточнення
складових, критеріїв та рівнів її сформованості, побудови структури та відбору
професійних завдань для створення навчальних дисциплін;
– анкетування, тестування, бесіда для виявлення рівнів сформованості ІКТкомпетентності майбутніх учителів математики;
– моделювання для обґрунтування та побудови моделі формування ІКТкомпетентності майбутніх вчителів математики;
– педагогічний експеримент для перевірки визначених педагогічних умов і
результативності методичної системи формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики;
– методи математичної статистики для здійснення кількісної та якісної
оцінки отриманих результатів дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що
вперше:
 спроектовано модель формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів
математики, що складається з мотиваційно-цільового, організаційно-змістового,
діяльнісно-операційного, аналітико-результативного блоків;
 розроблено методику формування ІКТ-компетентності, що ґрунтується на
використанні

мобільних,

комп’ютерно-,

хмаро-орієнтованих

технологій

у

підготовці майбутніх учителів математики для розв’язування задач професійного
спрямування з можливістю створення власних електронних освітніх ресурсів
(мультимедійних

засобів навчання, інтерактивних

завдань, дидактичних і

методичних матеріалів тощо) та зорієнтована на активізацію навчальнопізнавальної і рефлексивної діяльності студентів методами інтерактивного
навчання;
 визначено педагогічні умови формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики (формування стійкої мотивації через наближення освітнього
процесу до умов майбутньої професійної діяльності (розроблення різнотипних
електронних освітніх ресурсів з математики, використання засобів ІКТ для
розв’язування професійно-орієнтованих завдань тощо) та забезпечення таких
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потреб студента, як відчуття компетентності, автономності, значимості; створення
навчально-методичного

і

методико-технологічного

забезпечення

процесу

підготовки майбутніх учителів математики; надання навчальній роботі творчого та
дослідницького характеру через включення студентів у проектну діяльність
(групову, індивідуальну) під час створення ними власних електронних освітніх
ресурсів, що заснована на активізації їх навчально-пізнавальної та рефлексивної
діяльності, ефективній організації самостійної роботи, продуктивній взаємодії з
викладачем в умовах ІКТ-середовища; застосування в процесі підготовки
майбутніх

учителів

математики

компетентнісно-орієнтованих

завдань;

використання міждисциплінарних зв’язків);
уточнено:
 зміст понять «ІКТ-компетентність майбутнього вчителя математики»,
«формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики»;
 складові ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики, критерії та
рівні її сформованості;
подальшого розвитку набули:
 теорія і методика підготовки майбутніх учителів математики до
застосування ІКТ у професійній діяльності.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні
наукові результати дисертаційного дослідження стали підґрунтям для оновлення
змісту підготовки майбутніх учителів математики на бакалаврському рівні;
впровадження

навчально-методичного

комплексу

дисциплін

«Основи

мультимедіа», «Пакети математичних програм» (навчальні та робочі програми,
навчально-методичний посібник «Пакети математичних програм у професійній
підготовці майбутніх учителів математики», методичні рекомендації «Формування
ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики в курсі «Основи мультимедіа»)
та методико-технологічного забезпечення у формі електронних навчальних курсів.
Результати дослідження впроваджено в освітній процес Рівненського
державного гуманітарного університету (довідка від 30 червня 2017 р. № 115),
Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира
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Винниченка (довідка від 27 червня 2017 р. № 138-н), Дрогобицького державного
педагогічного університету імені І.Я. Франка (довідка від 15 червня 2017 р.
№ 2030), Чернігівського

національного

педагогічного

університету

імені

Т.Г. Шевченка (довідка від 30 червня 2017 р. № 31).
Особистий внесок здобувача. У наукових працях, опублікованих у
співавторстві, авторові належать: у [279] – проведення порівняльного аналізу
зарубіжних і вітчизняних стандартів з ІКТ-підготовки вчителів; [278] – основні
вимоги до використання методу проектів та параметри зовнішнього оцінювання
проекту; у [225] – характеристика основних вимог до мультимедійних проектів
(презентацій, енциклопедій, засобів для визначення навчальних досягнень й
вимірювання

рівня

знань),

формулювання

рекомендацій

щодо

розробки

мультимедійних проектів та використання програмного забезпечення для їх
практичної реалізації; [233] – аналіз науково-педагогічної літератури щодо
проблеми запровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку
майбутніх учителів, зокрема таких дисциплін, як математика, інформатика, фізика,
економіка; [218] – аналіз форм використання в освітньому процесі індивідуальних
навчально-дослідницьких завдань (ІНДЗ) та приклади розроблених ІНДЗ з
дисциплін «Основи анімації», «Основи мультимедіа» та ін.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження
обговорено на засіданнях відділу теорії і методології природничої та інженерної
освіти Інститут вищої освіти НАПН України (2015), відділу інтеграції вищої освіти
та науки (2015-2017), а також оприлюднено у виступах на науково-практичних
конференціях різного рівня:
 міжнародних: «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві»
(Київ, 2010), «Наука, освіта, суспільство очима молодих» (Рівне, 2011, 2013-2016),
«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»
(Київ, 2014), «Теоретичні та методичні засади особистісно-професійного розвитку
майбутнього вчителя» (Вінниця, 2014), «Сучасні проблеми математичного
моделювання

та

обчислювальних

методів»

(Рівне,

2015),

«Практична

медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» (Київ, 2015),
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«Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників» (Харків, 2015),
«Інтеграція вищої освіти і науки» (Київ, 2015), «Содружество наук. Барановичи2016» (Барановичі, 2016);
 всеукраїнських: «Інформаційні технології в професійній діяльності» (Рівне,
2010, 2011, 2013–2016), «Сучасні проблеми математичного моделювання та
обчислювальних методів» (Рівне, 2013), «Наукова діяльність як шлях формування
професійних компетентностей майбутнього фахівця» (Суми, 2015), «Становлення і
розвиток особистості як суб’єкта власного життя» (Рівне, 2016); «Прикладні
аспекти інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських
рішень» (Рівне, 2017); «Інформаційні технології в освіті та науці» (Мелітополь,
2017), «Особистість студента і соціокультурне середовище університету в
суспільному контексті» (Київ, 2017);
 звітних: Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне,
2013–2014), Інституту вищої освіти НАПН України (Київ, 2015-2017).
Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 28 наукових
працях, з них 9 статей – у наукових фахових виданнях України з педагогічних наук
(6 одноосібних), 1 – в іншому електронному виданні України, 2 – у міжнародних
наукових

періодичних

виданнях, 14

–

у матеріалах

науково-практичних

конференцій, 1 – навчально-методичний посібник, 1 – методичні рекомендації.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних
позначень, вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних
висновків, списку використаних джерел (287 найменувань, з них іноземною
мовою – 45), 21 додатку. Загальний обсяг роботи становить 354 сторінки,
основного тексту – 198 сторінок. Робота містить 34 таблиці та 26 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
1.1. Аналіз та узагальнення теоретичних положень з проблеми дослідження у
педагогічній теорії та практиці
Стрімкий розвиток інформаційного суспільства вимагає вдосконалення
системи підготовки майбутніх учителів математики на засадах компетентнісного
підходу з урахуванням сучасного стану розвитку інформатизації освіти для
інтеграції України в світовий освітній простір. Для майбутніх учителів нині
складається ситуація, при якій необхідно навчитися приймати кваліфіковані
рішення

щодо

можливостей

ефективного

і

результативного

застосування

інноваційних технологій навчання, добирати та прогнозувати необхідні для
використання інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності.
В науковій теорії та практиці досить ґрунтовно розглянуто:
 теоретико-методологічні основи компетентнісного підходу та шляхи його
впровадження

в

систему

О. Гончарова [35],

освіти

(А. Вербицький [19],

Н. Дем’яненко [51–52],

О. Жук [62],

М. Головань [30–32],
С. Калашнікова [84],

В. Луговий [97; 108], О. Овчарук [129], О. Пометун [141], Ю. Рашкевич [163],
Ж. Таланова [108], А. Хуторський [207] та ін);
 проблеми

та

перспективи

(Дж. Андерсен [245],

В. Биков [15],

О. Воронкін [24–25],
Г. Козлакова [90],

запровадження

інформатизації

Н. Бутче [248],

С. Горобець [36–37],
Ю. І. Машбиць [113],

освіти

І. Войтович [23],

М. Жалдак [58–61; 119],

Н. Морзе [117],

Є. Смірнова-

Трибульська [182; 183], Ю. Триус [196–199] та ін.);
 філософський аспект становлення інформаційного суспільства в контексті
інформатизації

освіти

та

на

її

основі

інноваційного

розвитку

освіти

(В. Рябченко [166], О. Скубашевська [180], І. Степаненко [188], В. Ткачук [195]
та ін.);
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 теоретичні та методичні аспекти використання ІКТ в освітньому процесі
(В. Базурін [11],

В. Вембер [18],

А. Гуржій [48],

Н. Гнедко [28–29],

Р. Гуревич [44–46],

М. Керні [261],

Т. Кобильник [88],

М. Кадемія [81–82],

О. Колгатін [91], А. Коломієць [92–94], Л. Коношевський [96], В. Лапінський [48],
В. Сергієнко [171–172], Т. Хеде [258], І. Шахіна [209] та ін.);
 підготовка майбутніх учителів до використання ІКТ у професійній

діяльності (М. Бубнова [16], М. Кохлер [263], П. Мішра [285], О. Пеньковець [134],
О. Семеніхіна [168], О. Скафа [178], О. Спірін [185–187], О. Тутова [178] та ін.).
Розвиток ІКТ обумовив «якісні зміни інформаційного середовища, що оточує
індивіда, що у свою чергу викликало ланцюг якісних змін у всіх сферах його
існування. Стосовно сфери освіти ці зміни класифікуються як зміна основної
парадигми: якщо раніше для того, щоб навчатися викладач був головним джерелом
професійної інформації, що зумовлювало репродуктивну методику навчання як
провідну, то тепер студент зустрічається з безліччю доступних джерел. Функція
викладача

стає

іншою:

він

повинен

навчити

студента

орієнтуватися

в

інформаційному середовищі, розвинути його творчі та інтелектуальні здібності, у
тому числі здібності до самоосвіти» [180, с. 12].
На противагу інформаційно-знаннєвому підходу, що домінує в освітньому
процесі більшості ЗВО і передбачає засвоєння студентами знань (накопичення
інформаційних відомостей), компетентнісний підхід спрямовує на оволодіння
студентами здатностей (умінь) ефективно вирішувати у майбутньому професійні,
особистісні та суспільні завдання. Як зазначає, Д. Іванов: «…особливе значення
надається умінням, що дозволяють діяти в нових невизначених ситуаціях, для яких
заздалегідь не можна напрацювати відповідні засоби. Їх потрібно знаходити в
процесі розв’язання подібних ситуацій і досягати потрібних результатів» [75, с. 18].
У

Національному

освітньому

глосарії

вищої

освіти

зазначається,

що

«компетентнісний підхід (competence-based approach) – підхід до визначення
результатів навчання, що базується на їх описі в термінах компетентностей.
Компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструментом реалізації цілей
Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим» [124, c. 28]. Він
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«передбачає розроблення освітніх програм, які зосереджуються на результатах
навчання, ураховують особливості пріоритетів особи, що навчається, ґрунтуються
на реалістичності запланованого навчального навантаження, яке узгоджується із
тривалістю освітньої програми. При цьому студенту надаються більші можливості
щодо вибору змісту, темпу, способу та місця навчання» [124, c. 61].
Для більш глибокого дослідження проблеми щодо підготовки майбутніх
учителів математики в галузі ІКТ на засадах компетентнісного підходу було
звернено увагу на підготовку майбутніх учителів споріднених (фахово-важливих)
дисциплін таких, як інформатики, фізики, економіки [234]. Зокрема, в науковій
теорії та практиці теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено:
1) процес формування компетентностей в галузі ІКТ:
– майбутніх

учителів

математики:

інформатичної

(Н. Жукова [63],

Є. Смирнова-Трибульська [183] та ін.) та інформаційної (Л. Сенкевич [170])
компетентностей, інформаційно-технологічних компетенцій (Т. Губіна [43]), ІКТкомпетентності

(Н. Ших [210]),

інформатичних

компетентностей

(Ю. Рамський [159]) у складі інформаційної культури;
– майбутніх учителів інформатики: інформатичної (М. Рафальська [161],
Є. Смирнова-Трибульська [183]

та

ін.),

інформаційно-комунікаційної

(О. Кривонос [101]) компетентностей, інформаційно-технологічних компетенцій
(Т. Губіна [43]);
– майбутніх

учителів

основ

економіки:

інформаційно-комунікаційної

компетентності (Н. Полюхович [139]) та ін.;
2) процес формування професійної компетентності:
– майбутніх

учителів

математики

засобами

розвитку

пізнавальної

активності (А. Воєвода [22]);
– майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного
моделювання (Г. Монастирна [116]), засобами моделювання (Я. Сікора [177]) та під
час навчання фахових дисциплін (К. Осадча [127]);
– майбутніх учителів фізики засобами мультимедіа (О. Фуштей [206]);
– майбутніх учителів природничих спеціальностей засобами інформаційно-
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комунікаційних технологій (Н. Гончарова [34]) та ін.;
3) процес

формування

ключових

(загальних),

предметно-специфічних

(фахових) компетентностей у професійній підготовці засобами ІКТ:
– майбутніх
О. Матяш [112]),

учителів

математики:

предметної

методичної

(Н. Казачек [83]),

(І. Акуленко [4],

професійно-методичної

(Т. Мамонтова [111]) та системи математичних (С. Раков [157]) компетентностей;
– майбутніх

учителів

фізики:

методичної

компетентності

(В. Заболотний [64]) та ін.;
4) педагогічні

умови

мотивації

професійного

зростання

студентів

педагогічних університетів у процесі неперервної освіти (А. Поляков [140]),
педагогічні засади професійної мотивації майбутніх учителів математики
(Н. Ніколайчук [125]) та ін.
На

основі

аналізу

науково-педагогічних

компетентнісного

підходу

у

професійну

джерел

підготовку

з

упровадження

майбутніх

учителів

математики виділено основні напрями дослідження, зокрема:
1) праці

Н. Жукової [63],

C. Петренка [135],

М. Рафальської [161],

Є. Смирнової-Трибульської [183], Л. Сенкевич [170] та ін., в яких розкриваються
педагогічні технології, методи формування компетентностей в галузі ІКТ:
інформатична компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність тощо;
2) праці Н. Казачек [83], Т. Мамонтової [111], С. Ракова [157] та ін., в яких
розкриваються педагогічні технології, методи формування професійних, ключових
(загальних) та предметно-специфічних (фахових) компетентностей засобами ІКТ;
3) праці А. Воєводи [22], Ю. Рамського [159], Н. Ших [210] та ін., в яких ІКТкомпетентність розглядається як: складова професійної компетентності;
ключова загальна компетентність, яка інтегрує у собі ознаки всіх компетентностей
або є складовою інформаційної культури.
Причиною виділення даних груп є стрімка інформатизація суспільства –
використання ІКТ у всіх сферах людської діяльності та розширення досліджень
щодо формування загальних та професійних компетентностей, у складі яких
більшість науковців виділяють ІКТ-компетентність.

24
У Законі України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»
зазначається: «Інформатизація – це сукупність взаємопов’язаних організаційних,
правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих
процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб
громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які
побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної
техніки» [68].
В аналітичному огляді «Digital Literacy In Education» зазначено, що всі
громадяни суспільства знань повинні володіти навичками з ІКТ (ICT user skills), що
дозволяють:
 вибирати та ефективно застосовувати системи і пристрої ІКТ;
 використовувати загальні універсальні програмні засоби в особистому
житті;
 використовувати спеціалізовані апаратні та програмні інструменти у
професійній діяльності;
 гнучко

адаптуватися

до

змін

в

інфраструктурі

та

програмних

додатках [260, с. 3].
Тому одним із пріоритетних напрямів процесу інформатизації сучасного
суспільства є інформатизація освіти, що передбачає:
– «…в широкому розумінні – вивчення принципів роботи та різноманітних
сфер застосування комп’ютерів, використання інформаційних технологій навчання,
забезпечення вільного доступу до глобальних інформаційних ресурсів, сучасна
організація управління системою освіти» [102, c. 51];
– у вузькому – розкритття педагогічних закономірностей та забезпечення
галузі освіти методологією та практичними рекомендаціями щодо розроблення й
оптимального

використання

інформаційно-комунікаційних

технологій,

орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей освітнього процесу.
Інформатизацію освіти також розглядають, як «сукупність взаємопов’язаних
процесів

(організаційних,

управлінських,

науково-технічних,

навчальних,
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виховних), що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних
потреб всіх учасників освітнього процесу, розвитку їх інтелектуального потенціалу,
самореалізації, самовдосконалення, на забезпечення підготовки до повноцінної
професійної діяльності і життя в інформаційному суспільстві на основі створення,
розвитку і використання сучасних інформаційно-комунікаційних систем, мереж,
ресурсів та технологій» [198, с. 22].
У

глобальному контексті

Н. Бутче,

експерт

Інституту ЮНЕСКО

з

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, виділяє наступні основні
причини впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту:
– соціальні (social rationale): потреба навчання базовим навичкам у сфері ІКТ
для підготовки учнів та студентів до визначення їх місця в суспільстві;
– професійні (vocational rationale): важливість ІКТ в наданні студентам
відповідних навичок для майбутньої професійної діяльності;
– педагогічні (pedagogical rationale): підвищення якості викладання та
навчання за допомогою ІКТ;
– стимулюючі (catalytic rationale): визначення ролі та можливостей ІКТ в
реалізації освітніх змін, зокрема їх стимулюванні та активізації;
– індустрія інформаційних технологій (information technology industry
rationale): сприяння освіти в галузі ІКТ;
– економічні (cost-effectiveness rationale): очікування того, що ІКТ дозволить
скоротити витрати на освіту [248, с. 2].
Відповідно серед функцій, що виконують ІКТ у вищій школі, С. Сисоєва,
В. Осадчий, К. Осадча виділяють: «соціальні – визнання ролі, які відіграють ІКТ в
суспільстві сьогодні, відображення освітніми закладами інтересів суспільства,
надання суспільству актуальної інформації про освітні процеси; педагогічні –
супроводження процесу навчання, надання більш сучасних та якісних матеріалів,
підвищення ефективності спілкування між викладачем і студентом; професійні –
підготовка студентів до таких типів професійної діяльності, які вимагають навичок
використання

ІКТ;

адміністративні

–

автоматизація

адміністративно-

господарської діяльності та навчально-виховного процесу вищого навчального
закладу, забезпечення їх відкритості» [175, с. 17].
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До

ознак

інформатизації

освіти,

із

урахуванням

досліджень

О. Воронкіна [25, с. 13], можна віднести появу: нових форм подання інформації
(мультимедіа) та доступу до інформаційних ресурсів віртуальних закладів освіти,
онлайн-бібліотек тощо; навчальних занять у формі вебінарів, відеолекцій,
відеоконференцій, віртуальних лабораторій тощо з необмеженим у часі доступом
та зручним для студентів графіком навчання; розвиток освітнього відео
(телебачення, онлайн-сервіси, хмарні сховища), комп’ютерного тестування для
перевірки та контролю знань, систем керування освітнім контентом та діяльністю
студентів тощо.
У

«Тлумачному

словнику

з

інформаційно-педагогічних

технологій»

зазначається: «Інформатизація системи освіти як одна із ланок загального процесу
розвитку суспільства, з одного боку, має на меті підвищення ефективності
навчання завдяки розширенню обсягів інформації та вдосконалення методів її
застосування, а з другого – спрямована на те, щоб користувачі могли застосовувати
інформаційні технології в особистій професійній діяльності та навчальновиховному процесі. Основна мета – вдосконалення науково-дослідної та навчальновиховної

діяльності

навчальних

закладів

у

результаті

застосування

автоматизованих комплексів і систем під час інформування, проектування,
навчання та створення інформаційного середовища для розвитку інтелектуальних
сил особистості» [102, c. 51].
Удосконалення і розвиток інформатизації та комп'ютеризації освітнього
процесу потребує

вирішення

наступних

завдань

[175, c. 21–22]:

розвиток

матеріальної бази – надання доступу суб’єктам освітнього процесу достатнього
машинного часу для нормальної роботи із сучасним технічним та програмним
забезпеченням; удосконалення методології – добір способів і методів для
ефективного використання ІКТ в освітньому процесі; забезпечення актуальною
інформацією – інформування всіх учасників освітнього процесу про новинки в
галузі ІКТ та нові шляхи їх використання в освітній діяльності ЗВО.
У дослідженні О. Співаковського зазначено, що «інформатизація освіти – це
довготривалий і складний процес, пов’язаний із створенням випереджувального
науково-методичного доробку, перепідготовкою сучасних і підготовкою нових
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поколінь педагогів, розвитком необхідної матеріально-технічної бази, становлення
культури педагогічної праці. Хід цього процесу за можливих відмінностей,
пов’язаний із територіальними особливостями і нерівномірністю розвитку різних
навчальних закладів, характеризується трьома послідовними етапами» [184, с. 9–
11], характеристика та зміст яких наведені в табл. 1.1. Актуальним залишається і в
наш час твердження автора, подане ще в 2003 році, що: «Окремі регіони і навчальні
заклади будуть проходити його в різний час. Головне підтримати його
неперервність, стимулювати тих, хто знаходиться на передньому краї роботи,
створюючи на практиці систему освіти завтрашнього дня» [184, с. 10].
Таблиця 1.1
Етапи інформатизації освіти за О. Співаковським [184, с. 9–11]
Етап
Характеристика
1
2
І базова
підготовка
в
галузі інформатики на
всіх
ступенях
неперервної освіти
(комп’ютерна
або
технологічна
грамотність (курсивом
виділене
наше
доповнення – Т.С.))
ІІ широке
використання
засобів
ІКТ
для
підтримки
всіх
можливих
форм
організації
освітнього
процесу під час навчання
всіх дисциплін
(розвиток технічної бази
підтримки
інформаційних процесів і
розповсюдження
технічних
засобів
у
освітніх закладах)

ІІІ

Зміст етапу
3
– починається масове опанування засобами сучасних ІКТ і
передусім комп’ютерами;
– розгортається дослідницька робота з їхнього педагогічного
опанування, розвитку незастосованих за традиційної
технології навчання методів і організаційних форм начальної
роботи, пошук нових складових змісту освіти та їх
технологій;
– відбувається усвідомлення суспільством суті об’єктивної
необхідності процесів інформатизації;
– активне опанування і фрагментарне використання засобів ІКТ
у навчанні традиційних навчальних дисциплін і на цій основі
– масове опанування педагогами новими методами та
організаційними формами навчальної роботи;
– практична постановка питання про перегляд змісту освіти,
традиційних форм і методів навчально-виховної роботи;
– розробка і початок опанування систем навчальнометодичного
забезпечення
(програмно-методичних
комплексів, комп’ютерних курсів), що включають: програмні
засоби для ЕОМ, різноманітні відео- і аудіо- матеріали,
навчальні посібники і підручники для студентів (учнів),
методичні матеріали і посібники для педагогів (вчителів);
– поєднання традиційних організаційних форм і методів
навчання з індивідуальними, груповими і лекційними
формами роботи, заняттями в комп’ютерних, фізичних та
інших лабораторіях;
зміни
у
змісті – опанування
кожним педагогом
широким
спектром
неперервної освіти на конкуруючих
і
взаємодоповнювальних
методів
і
всіх її ступенях
організаційних
форм
навчання,
що
підтримуються
відповідними засобами ІКТ.
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Для того, щоб визначити етап, на якому знаходиться суспільство тепер, було
проведене анкетування викладачів і вчителів (див. п. 1.4). Воно дозволило
констатувати, що перший етап – комп’ютерну грамотність – більшість освітніх
закладів подолало, і перейшло на другий етап інформатизації освіти.
До важливих тенденцій у розвитку освіти в інформаційному суспільстві
Ю. Рамський відносить: неперервність освіти; взаємну залежність освіти, науки,
культури;

підсилення

прогностичної

направленості

освіти;

створення

інформаційного освітнього середовища; створення єдиного інформаційного
освітнього простору країни та інтеграція його в світовий інформаційний освітній
простір; особистісна орієнтація освіти; гуманітаризація освіти; гуманізація
навчального процесу; фундаменталізація освіти; цілісність освіти; пріоритетність
етичної складової; знаходження правильного поєднання свободи, відповідальності і
самообмеження як основних регуляторів власної діяльності; формування людини з
ціннісними орієнтирами); культуродоцільність освіти; природодоцільність освіти;
становлення інформатики як метапредмета; поглиблення світоглядної функції
математики та інформатики в освіті [160, с. 24].
Використання ІКТ у вищій освіті, на думку Ю. Триуса, «сприяє: розкриттю,
збереженню і розвитку індивідуальних інтересів; формуванню пізнавальних
інтересів,

прагненню

до

самовдосконалення

та

самореалізації

студентів;

забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, нерозривності взаємозв’язку
між

природознавством,

технікою,

гуманітарними

науками

і

мистецтвом;

постійному динамічному оновленню змісту, засобів, форм і методів навчання і
виховання» [198, с. 22].
Основними педагогічними цілями використання ІКТ у відповідності до
досліджень І. Роберта є [164, c. 12–13]: 1) розвиток особистості студента,
підготовка його до комфортного життя в умовах інформаційного (цифрового)
суспільства: розвиток різних видів мислення та комунікативних здібностей;
формування естетичної культури за рахунок візуалізації інформації засобами
програм комп’ютерної графіки, мультимедійних технологій та ін.; формування
умінь знаходити оптимальні рішення в непередбачуваних складних ситуаціях;
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розвиток

умінь

здійснювати

експериментально-дослідницьку

діяльність –

комп’ютерне моделювання, дослідження новітніх засобів ІКТ та ін.; формування
інформаційної культури, здатностей здійснювати обробку різнотипної інформації
засобами відповідного програмного забезпечення тощо; 2) реалізація соціального
замовлення відповідно до потреб інформаційного суспільства і етапу його
інформатизації: підготовка спеціалістів в галузі ІКТ; підготовка користувачів
апаратного та програмного забезпечення ПК тощо; 3) інтенсифікація всіх рівнів
освітнього процесу: підвищення ефективності і якості освітнього процесу за
рахунок реалізації всього дидактичного потенціалу ІКТ; забезпечення підвищення
мотивації до навчання через комп’ютерну візуалізацію інформації, можливості
керування діяльністю студентів, інтерактивної взаємодії суб’єктів освітнього
процесу;

розширення

і

поглиблення

міжпредметних

зв’язків

за

рахунок

використання сучасних засобів обробки текстової, графічної, аудіовізуальної
інформації при розв’язуванні задач із різних предметних областей тощо.
Тобто інтеграція ІКТ в освіту може відбуватися в якості: інструмента
пізнання; об’єкта вивчення; засобу навчання, розвитку особистості, комунікації,
автоматизації процесів діагностики результатів навчально-пізнавальної діяльності,
автоматизації результатів експерименту, організації інтелектуального дозвілля
тощо.
Для реалізації завдань інформатизації освіти, з урахуванням етапів і
тенденцій її розвитку, слід шукати нові підходи до побудови й організації
освітнього процесу, побудови відповідних педагогічних систем, що відображають
ефективну підготовку майбутнього покоління, зокрема майбутніх учителів
математики, до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Відповідно

до

досліджень

О. Скубашевської:

«Ідеологічний

рівень

інформатизації повинен підтримуватися розробкою наукових засад методології.
Сюди можна віднести системний аналіз розвитку й впровадження інформаційних
технологій, розробку нових принципів організації освітнього процесу, створення
опису предметних галузей і математичних моделей, виникаючих при цьому
формалізованих і важко формалізованих функціональних завдань, розробку
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базових інформаційних технологій у вигляді інтерактивних засобів» [180, с. 14].
Зокрема, Ю. Триус зазначає, що «в основу діяльності вищої школи в умовах
інформаційного суспільства повинна бути покладена сучасна освітня парадигма:
студентінформаційні ресурси і технологіївикладач» [198, с. 25] та акцентує,
що її реалізація передбачає побудову освітнього процесу на основі: діяльнісного
підходу, що передбачає використання активних та інтерактивних методів
навчання для забезпечення у студентів розуміння «де?» і «як?» можна
застосовувати отримані знання у професійній діяльності; впровадженні сучасних
педагогічних технологій особистісно-орієнтованого та гуманістичного підходів;
інтеграції інформаційних (комп’ютерних і телекомунікаційних) технологій в
«існуючі та майбутні інноваційні педагогічні технології».
Проте, як відмічає у своєму дослідженні О. Скубашевська: «Упровадження
інформаційних технологій, як засобу інноваційного розвитку освіти, має не лише
позитивне, а й суперечливе (в деяких аспектах – негативне) значення, які також
слід враховувати, щоб уникнути деформації не тільки конкретного результату, але
й всієї системи освіти» [180, с. 14]. Дослідниця виділяє такі негативні аспекти
(проблеми) [180, с. 14–15]: відсутність належного інвестування коштів деякими
керівниками у процес впровадження інформаційних технологій; не належне
використання закладами вищої освіти форм і методів співпраці з організаціями, що
продукують освітні послуги, для підвищення якості підготовки студентів та
кваліфікації

викладачів;

матеріально-технічна
використання

деяких

недостатня кількість обладнання, часто

база

в

багатьох

технологій

ЗВО;

(наприклад,

недоцільне,

застаріла

іноді

гіпертекстових

надмірне
посилань,

медіатекстів) в освітньому процесі, необмежений доступ до освітніх ресурсів часто
розсіює увагу та не дає зосередитись студентам на навчальному матеріалі.
Крім вище зазначених проблем щодо ефективного використання ІКТ в освіті,
які потребують глибокого аналізу та вирішення, виокремлюють також: онтологічні
проблеми (співіснування реального і віртуального світу та шляхи їх розрізнення;
штучний інтелект, його вплив на розвиток особистості тощо); епістемологічні
проблеми (ідентифікація інформації і знань; пошук нових способів побудови знань із
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використанням ІКТ; визначення мережних систем, які сприяють поширенню знань
тощо); проблеми ідентичності (безпека в Інтернеті; ідентичність особистості онлайн
тощо) [202, с. 91–92].
Актуальність проблеми дослідження щодо професійної підготовки майбутніх
учителів у галузі ІКТ визначають:
1) нормативно-правові документи:
– Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [151];
– Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII [70];
– Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII [66] ;
– Закон України «Про інформацію» від 02.03.2014 р. № 2657-XII [67];
– Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»
від 11.08.2013 р. № 75/98-ВР [68];
– Закон

України

«Про

Національну

програму

інформатизації»

від

02.12.2012 р. № 74/98-ВР [69];
– Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства
в Україні на 2007-2015 роки» від 09.01.2007 р. № 537-V [71];
– нормативні документи Міністерства освіти і науки України: «Про
затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах»
від 17 січня 2005 р. N 44/10324 та ін. [149]; «Про затвердження Положення про
дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. № 466 [147], «Про затвердження галузевої
Концепції неперервності педагогічної освіти» від 14.08.2013 р. № 1176 [145];
– Концепція «Нова українська школа» (2016 р.) [98];
– Декларація принципів ООН «Побудова інформаційного суспільства –
глобальне завдання у новому тисячолітті» від 12.12.2003 р. [50];
2) міжнародні проекти та стандарти:
– Європейська рамка ІКТ-компетенцій 3.0 (The European e-Competence
Framework 3.0) [256]; ICDL / ECDL – International / European Computer Driving
Licence (Міжнародні/європейські комп'ютерні водійські права), OCR – Oxford
Cambridge RSA examinations (RSA-дослідження в Оксфорді та Кембриджі), EPICT European Pedagogical ICT Licence (Європейські педагогічні ІКТ ліцензії) [256] і
UNESCO ICT Competence Framework for Teachers (рамка ІКТ компетентності для
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вчителів ЮНЕСКО) [286] та ін. Різні рівні компетентностей задають свою рамку.
На основі аналізу державних документів, міжнародних стандартів і проектів
та праць з досліджуваної проблеми щодо впровадження компетентнісного підходу
та інформатизації освіти було встановлено, що майбутні вчителі повинні набути
здатностей розв’язувати як стандартні, так і нестандартні професійні задачі
підвищеної складності з використанням ІКТ, проектувати, створювати та вносити
інновації до елементів наявних ІКТ, взаємодіяти в інформаційно-комунікаційному
освітньому середовищі тощо.
Це реалізується в процесі інформаційно-комунікаційної підготовки, що у
відповідності

до

галузевої

Концепції

неперервності

педагогічної

освіти

(затверджена наказом МОН від 14.08.2013 р. № 1176) «передбачає вивчення основ
інформатики, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та методик їх
застосування у навчальному процесі і здійснюється протягом усього строку
навчання» [145].
Тоді інформаційно-комунікаційна (комп’ютерна) підготовка майбутнього
вчителя визначається як діяльність, спрямована на розвиток готовності до
використання ІКТ у навчально-пізнавальній та професійній діяльності, до
безперервного збагачення власних галузевих знань і особистісних якостей засобами
ІКТ, до передачі сформованих знань та вмінь з ІКТ у процесі здійснення власної
педагогічної діяльності, зокрема під час проходження педагогічної практики та
освоєнні професійних дисциплін.
Результатом такої підготовки є сформована інформаційно-комунікаційнотехнологічна компетентність або ІКТ-компетентність, що відображає здатність
розробляти інноваційні методи використання техніки для активізації пізнавальної
діяльності учнів; уміння та навички використовувати комп’ютерну техніку і
програмне забезпечення, різні дидактичні матеріали, електронні педагогічні програмні
засоби, веб-ресурси, управлінський інструментарій, посібники, довідники, тощо;
уміння розробляти навчальні посібники і заняття з використанням ІКТ;
використовувати ІКТ для створення знань і здобуття навичок критичного мислення
учнів, підтримувати безперервне рефлексивне навчання та створювати спільноти
знань.
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Отже, перспективним завданням залишається подальше дослідження
теоретичних розробок у галузі професійної педагогіки на предмет формування ІКТкомпетентності майбутніх учителів математики в контексті інформатизації освіти
та інтеграції в Європейський простір і розробки відповідної моделі, педагогічних
умов, методичної системи її формування. Крім того, актуальність розглянутої в
роботі проблеми підтверджується змістом розробленого проекту «Стандарту вищої
освіти спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціалізації 014.04 Середня
освіта (Математика) (бакалавр)» [154], де компетентність в галузі ІКТ віднесена до
загальних компетентностей і представлена в такій редакції: «ЗК 5. Здатність
використовувати інформаційно-комунікаційні технології». Крім того, в проекті
стандарту вищої освіти вказано, що майбутній вчитель має «наскрізно
застосовувати ІКТ в освітньому процесі», тобто на всіх етапах професійної
діяльності майбутнього вчителя. Отже, ІКТ-компетентність майбутнього вчителя
інтегрується з більшістю компетентностей, що описані в стандарті.
1.2. Обґрунтування категорійного апарату дослідження
Подальше дослідження теоретико-методологічних основ компетентнісного
підходу, пошук нових технологій (форм) і методів (механізмів) його запровадження
в освіту (освітню діяльність) на основі наскрізного застосування ІКТ неможливе
без визначення категорійного апарату: понять «компетентність» і «компетенція»,
«професійна підготовка», «ІКТ-компетентність», «формування ІКТ-компетентності
майбутнього вчителя математики», «змішане навчання».
Аналіз наукової літератури визначив існування різних підходів до розуміння
змісту понять «компетенція», «компетентність», «компетентний».
У «Великому тлумачному словнику української сучасної мови» та «Словнику
іншомовних слів» наведено доволі схожі визначення цих понять:
 компетенція – «добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якоїнебудь організації, установи або особи» [17, с. 560]; «добра обізнаність із чимнебудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи; коло
питань, в яких дана особа має певні повноваження, знання, досвід і т.ін.» [181];
 компетентний – «який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з
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чим-небудь

добре

кваліфікований;

обізнаний;
який

тямущий;

має

певні

який

ґрунтується

повноваження;

на

знанні;

повноправний,

повновладний» [17, с. 560]; «досвідчений у певній галузі, якомусь питанні;
повноважний, повноправний у розв’язанні якоїсь справи» [181];
 компетентність – «властивість за значенням «компетентний» [18, с. 560];
«поінформованість, обізнаність, авторитетність» [181].
За основу визначення компетентності у більшості досліджень (п. 1.1) обрано
підхід,

запропонований

А. Хуторським,

у

межах

якого

компетентність

розглядається як «володіння особистістю відповідною компетенцією, що включає
особистісне ставлення до неї та до предмету діяльності» [207]. Компетенція
визначається, як «сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знання,
уміння, навички, способи діяльності), що задаються по відношенню до визначеного
кола предметів і процесів, і необхідні для якісної продуктивної діяльності по
відношенню до них» [99, с.135; 207].
Зокрема, схожість в трактуванні понять знаходимо в дослідженні В. Коваль,
яка компетенцію визначає «як загальну готовність особистості встановити зв’язок
між знанням і ситуацією, іншими словами, набір знань, умінь та навичок,
необхідних для вирішення поставленої проблеми, а компетентність – як
здатність діяти на основі сформованих компетенцій, особистісних характеристик і
ціннісних установок» [89, c. 12].
Не погоджується з цим підходом М. Головань, який зазначає, що поняття
«компетенція» пов’язане зі сферою діяльності, а «компетентність» відноситься до
особистості та відображає її здатність якісно виконувати роботу. Причому, на
думку автора, «не можна тлумачити компетентність як сукупність компетенцій,
оскільки ці поняття “знаходяться” у різних площинах» [31, с. 229]. Тобто,
«компетентність – це здатність особи вирішувати виробничі завдання конкретної
організації, а компетенція – стандарти поведінки, які забезпечують цю
здатність» [31, с. 227].
Л. Шумельчик розуміє компетенцію, як наперед задану норму до підготовки
людини, що дозволятиме їй отримати продуктивний результат діяльності в певній
сфері; компетентність, як інтегративну характеристику особистості щодо
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готовності і здатності виконувати завдання в ході виконання цієї діяльності.
Уточнюючи вона зазначає, що «компетентність – це стійка готовність і здатність
людини до діяльності “зі знанням справи”, що складається з п’яти головних
компонентів: глибокого розуміння змісту виконуваних завдань і проблем, що
вирішуються; гарного знання досвіду, наявного в цій галузі, активного оволодіння
його кращими досягненнями; вміння обирати засоби і способи дії, адекватні
конкретним обставинам місця й часу; почуття відповідальності за досягнуті
результати; здатності вчитися на помилках і вносити корективи в процес
досягнення мети» [237, c. 382].
Схоже трактування понять бачимо у роботах С. Лейко, яка під компетенцією
розуміє «певну сферу, коло діяльності, наперед визначену систему питань щодо
яких особистість повинна бути добре обізнана, тобто володіти певним набором
знань, умінь, навичок та власного до них ставлення. Компетентність визначається
ним, як «якість особистості (курсив наш. – Т.С.), її певне надбання, що
ґрунтується на знаннях, досвіді, моральних засадах і проявляється в критичний
момент за рахунок вміння знаходити зв’язок між ситуацією та знаннями, у
прийнятті адекватних рішень нагальної проблеми» [105, с. 133].
С. Сисоєва пропонує наступні трактування: «Компетенція – це визначена
норма стосовно неперервної освіти, яка задається освітніми стандартами і
використовується

для

формування

вимог

до

результатів

навчання.

Компетентність – це інтегрована особистісна якість людини (її капітал), що
формується на етапі навчання, остаточно оформлюється і розвивається у процесі
практичної
професійних

діяльності
завдань.

та

забезпечує

компетентний

Компетентність

є

підхід

оцінною

до

вирішення

характеристикою

особи» [174, c. 266].
Зокрема, під компетентністю розуміють «стан адекватного виконання
завдання. Людина або компетентна, або не компетентна по відношенню до рівня
виконання діяльності, а не по відношенню до досягнень інших» [182, c. 3].
Відповідно до досліджень М. Чошанова, компетентність професіонала включає такі
складові (якості), як: мобільність знань – здатність до постійного оновлення знань,
набуття нових умінь розв’язувати актуальні професійні завдання у відповідності до
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заданих умов; критичне мислення – здатність до актуального виконання завдань –
серед багатьох рішень вибирати найбільш адекватні та ефективні; гнучкість
методу (уміння) – здатність вирішувати професійні завдання методами, які
найбільше підходять до їх розв’язання у кожній конкретній ситуації із врахуванням
відповідних

умов [208, c. 4–5].

Тобто,

формула

визначення

сутності

компетентності, яку беруть за основу та використовують в своїх дослідженнях ряд
дослідників [182–183; 208 та ін.], має вигляд: Компетентність=Мобільність
знання + Гнучкість методу + Критичність мислення.
На думку С. Уіддета і С. Холліферд здатність людини, що необхідна для
розв’язування робочих задач і для отримання необхідних результатів роботи,
визначається як компетентність, тоді як здатність, що відображає необхідні
стандарти поведінки, – компетенція [201, c. 5].
Т. Дуранд визначає компетентність через складові у тривимірному просторі,
де кожна вісь визначена такими категоріями, як «знання» (Knowledge: Data 
Information  Knowledge), «уміння» (Know-how: Skills  Capabilities  Know how),
«відношення» (Attitudes: Behavior  Identity  Will). Збагачення або збільшення
вказаних категорій здійснюється після пошуку відповідей на відповідні запитання:
знати що, знати чому, знати навіщо; які використовувати технології, методи,
способи, уміння; як ставитись, як поводитись, як ідентифікувати, чи є бажання,
потреба і сила волі розуміти, наприклад, проблему і розв’язувати її [254, c. 23–24].
За

проектом

Тюнінг

Європейської

Комісії:

«компетентність /

компетентності (competence, competency / competences, competencies) – динамічна
комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних,
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає
здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [124, c. 28–29];
«компетенція / компетенції (competence, competency / competences, competencies) –
надані

(наприклад,

діяльності)

нормативно-правовим

повноваження,

обов’язків» [124, c. 29].

коло

її

актом)

(його)

особі

службових

(іншому
й

інших

суб’єкту
прав

і
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014), що став початком
імплементації на правових основах ключових підходів до інтеграції України в
Європейський освітній простір, ключовими поняттями нової методології (та й нової
парадигми навчання загалом) є компетентності та результати навчання.
Компетентність трактується, як: «динамічна комбінація знань, вмінь та
практичних

навичок,

способів

мислення,

професійних,

світоглядних

та

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти» [66]; «здатність особи до виконання
певного виду діяльності, що відображається через знання, розуміння, уміння,
цінності, інші особисті якості» [146] та ін.
Результати навчання трактуються, як: «формулювання того, що, як
очікується, повинен знати, розуміти, бути здатним продемонструвати студент після
завершення навчання. Можуть стосуватися окремого модуля курсу або періоду
навчання (програми першого, другого, третього циклів)» [163, с. 27]; «знання,
уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які
можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна
продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх
компонентів» [66]; «сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей,
набутих особою в процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньонауковою

програмою,

які

можна

ідентифікувати,

кількісно

оцінити

та

виміряти» [124, c.52]; «очікувані результати того, що учень/студент буде знати,
розуміти

та/або

здатний

продемонструвати

після

завершення

процесу

навчання» [284]; «компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші
особисті якості), яких набуває та/або здатна продемонструвати особа після
завершення навчання» [146] та ін.
Попередньо проведений аналіз робіт деяких авторів показав, що хоча
визначення понять «компетенції» і «результати навчання» дещо різняться між
собою, проте за змістом вони є тотожними. Адже, в більшості досліджень
компетенції, як і результати навчання, визначають очікувані результати того, що
повинна знати, уміти, розуміти, здатна продемонструвати людина, щоб набути
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певну компетентність.
Як зазначає, Ю. Рашкевич: «Методологія проекту Тюнінга полягає в тому, що
результати навчання формулюються в термінах компетентностей.… Розвиток
компетентностей є метою освітніх програм» [163, c. 28].
Співвідношення між результатами навчання і компетентностями відображено
в табл. 1.2., де РН1, РН2, …, РНn – результати навчання за окремими навчальними
дисциплінами освітньої програми, К1, К2, …Кm – компетентності, які формуються
в різних одиницях курсу і оцінюються на різних стадіях [163, с. 30].
Таблиця 1.2
Матриця співвідношення результатів навчання та компетентностей [163, с. 30]
РН1
РН2
…
…
…
РНn

К1
+
–
+
–
–
+

К2
–
+
–
+
+
–

…
–
–
+
+
–
–

…
+
+
–
+
+
–

…
–
+
–
+
+
+

Кm
–
+
–
–
+
+

В основі проекту Тюнінг використовують термінологію визначену рамкою
кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The Framework of
Qualifications for European Higher Education Area). У цій рамці для формулювання
компетентностей та результатів навчання на всіх рівнях освіти використано
Дублінські дескриптори (2004) [155, c. 101; 163, с. 28; 244, с. 65]: знання та
розуміння; застосування знань і розуміння; формування суджень; комунікація
(передача знань та розуміння); уміння навчатися (здатність до навчання протягом
життя).
Міжвідомчою робочою групою з питань розроблення та впровадження
Національної рамки кваліфікацій (НРК) було запропоновано (затверджено
Постановою

Кабінету

Міністрів

від

23

листопада

2011 р.

№ 1341 [146])

використовувати для опису компетентностей на всіх 10-ти кваліфікаційних рівнях
такі дескриптори: знання; уміння; комунікація; автономність та відповідальність.
Відповідно до досліджень Ю. Рашкевича [163] базовою термінологією для
формулювання компетентностей та результатів навчання при розробленні освітніх
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стандартів, програм тощо в системі освіти України повинна стати термінологія
дескрипторів НРК.
Погляди Ю. Рашкевича поділяють такі науковці, як В. Луговий, Ж. Таланова,
О. Слюсаренко та ін. Проте щодо вживання терміну «результати навчання» є
розбіжності. Так у роботі «Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний
результат, компетентність, кваліфікація» автори зазначають, що у відповідності до
концепції Міжнародного стандарту класифікації освіти (МСКО) «…освітній процес
приводить до результату освіти – навчання/навченості… Якщо “освіта” (англ.
“education”) за МСКО-2011 однозначно трактується як “процес”, то “навчання”
(англ. “learning”) згідно із відомими дефініціями англійського слова може
розглядатися і як процес (дія), і як результат» [97, с. 17]. Як зазначають науковці, і
навчання-процес, і навчання-результат є результатом освіти. «І у випадку навчаннярезультату вживати термін “результат навчання (результату)” (тобто “результат
результату”) некоректно. Тому англійський термін “learning outcomes” правильно
перекладати

як

”навчальні

результати”,

на

противагу

“результатам

освіти”» [97, с. 17].
Одночасно,
компетентностей

використовуючи

системний

О. Слюсаренко

було

підхід

до

запропоновано

визначення
базові

груп

(основні)

компетентності [108, с. 35], які співвідносяться з компетентностями НРК та Рамки
кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (РК ЄПВО) відповідно
до табл. 1.3.
Основні відмінності між результатами навчання та компетентностями
полягають у тому, що результати навчання формуються викладачами на рівні
освітньої програми (дисципліни, теми), а компетентності поступово набуваються
особами, які навчаються, тобто «формуються цілою низкою навчальних дисциплін
або модулів на різних етапах даної програми та можуть навіть починатися
формуватися в рамках програм одного рівня вищої освіти, а закінчувати
формування на іншому вищому рівні освіти» (рис. 1.1) [163, с. 30]. Тому, на
відмінну від компетентностей, результати навчання повинні бути чітко
вимірювані.
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Таблиця 1.3
Співвідношення переліків базових (основних) компетентностей
Джерело
елементарних
компетентностей
1
за О. Слюсаренко [108]

Перелік універсальних елементарних компетентностей в Інші
(іншого
системі суб’єктно-об’єктних відносин та ідентифікованих з рівня розгляду)
ними базових компетентностей рамок кваліфікації Європи
компетентності

2
3
ІнтелектуЦіннісноальноорієнтознаннєві
вані
РК ЄПВО [108] Знання
і Формурозуміння
вання
суджень
НРК [146]

Знання

–

Доктор
Профіль ступеня (як
показано нижче)

4
5
ТворчоДіалогоінноваційні комунікаційні
ЗастосуКомунівання
кація
знань
і
розумінь
Уміння
Комунікація

6
Художньотворчі
–

7
–
Здатність
до
подальшого
навчання,
розвитку
Автономія
і
відповідальність

–

Результати
навчання
для доктора

Магістр
Профіль ступеня (як
показано нижче)

Результати
навчання
для магістрів

Бакалавр.
Профіль ступеня, де
зазначаються:
 конкретні цілі програми;
 як програма вписується в
навчальній карті дисциплін або
тематичних дослідженнях;
 як програма співвідноситься
з професією;
 які її основні відмінні риси.

Результати
навчання
для
бакалаврів

К1

К2

К3

Вимоги,
сформульовані
професорськовикладацьким
складом, що студент
повинен
знати,
розуміти і бути в
змозі продемонструвати
після
завершення процесу
навчання.

Компетентність

Рис. 1.1. Зростання компетентностей у процесі навчання (автори Jeremy
Cox, Polifonia Network, для Тюнінг)
Отже, можна зробити висновок, що однією групою науковців [43; 65; 89; 99;
116; 127 та ін.] обрано функціональний підхід (за А. В. Хуторським [207]), у межах
якого компетентність відображає наявність набутої особою компетенції,
включаючи сформоване до неї особистісне ставлення і предмету діяльності, та є
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результатом навчання, а компетенція – задана наперед норма, зокрема вимоги до
освітньої підготовки фахівця, для здійснення ефективної діяльності. Тобто
компетенція

є

синонімічним,

але

вужчим

поняттям,

та

є

складовою

компетентності. Друга група [30–31; 34; 38; 105; 139; 163 та ін.] використовує
особистісний підхід, вказуючи, що потрібно розрізняти ці два поняття:
компетентність розглядається як якість особи (знання, уміння, досвід, здібності
тощо), а компетенції стосуються сфери діяльності, вимог до неї.
Причому результатом сформованості компетентності дослідники визначають
«здатність», «спроможність», «готовність». «Готовність до будь-якої діяльності
характеризується єдністю професійних якостей та психологічного стану людини.
Вона є особистісним утворенням, системною характеристикою соціальної
активності, умовою успішного виконання професійної діяльності» [97, c. 161].
Будемо надалі використовувати термін «компетентність» і «результати
навчання», визначені у «Національному освітньому глосарії: вища освіта» [124] та
Законі України «Про вищу освіту» [66].
Аналіз державних та міжнародних документів, наукової та науковометодичної літератури вказав на існування різних підходів до класифікації груп
компетентностей, які може і повинна набути особистість для відшукання свого
місця в суспільстві (табл. 1.4).
Таблиця 1.4
Класифікації компетентностей
Підходи
1
О. Пометун
[141, с. 66]
(компетентності
учня)

1)

2)
3)
О. Спірін
[187, с. 15]
(компетентності
вчителя
інформатики)

1)
2)

Групи компетентностей
2
ключові, тобто надпредметні (міжпредметні) компетентності що їх
визначають
як
здатність
людини
здійснювати
складні
поліфункціональні,
поліпредметні,
культуродоцільні
види
діяльності, ефективно розв’язуючи відповідні проблеми;
загальногалузеві – їх набуває учень упродовж засвоєння змісту тієї
чи іншої освітньої галузі у всіх класах середньої школи;
предметні – їх набуває учень упродовж вивчення якогось предмета в
усіх класах середньої школи.
загальні компетентності: індивідуальної ідентифікації й
саморозвитку; міжособистісні; суспільно-системні.
професійно-спеціалізовані компетентності: загально професійні;
предметно-орієнтовані, або профільно-орієнтовані; технологічні;
професійно-практичні.
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Продовження табл. 1.4
1
І. Зимняя
[74, c. 23–24]

1)

2)
3)

Рада Європи
[19, с. 105–106;
73, с. 19]

1)
2)
3)
4)

5)
Проект Тюнінг
[155, c. 19–20]

1)

2)

3)

2
компетентності, що відносяться до самого себе як до особистості
людини, як до суб’єкта життєдіяльності (здоров’язбереження;
ціннісно-смислова орієнтація в Світі; інтеграція; громадянство;
самовдосконалення, саморегулювання, саморозвитку, особистісної і
предметної рефлексії);
компетентності, що відносяться до взаємодії людини з іншими
людьми (соціальної взаємодії; спілкування);
компетентності, що відносяться до діяльності людини, що
виявляється у всіх її типах і формах (пізнавальної діяльності
(постановка і вирішення задач, нестандартні рішення, проблемні
ситуації; продуктивне і репродуктивне пізнання, дослідження,
інтелектуальна діяльність); діяльності (гра, учіння, праця; засоби
діяльності (планування, проектування, моделювання прогнозування,
дослідницька діяльність, орієнтація в різних видах діяльності)); в
сфері інформаційних технологій (отримання, перетворення, видача
інформації; перетворення інформації (читання, конспектування),
масмедійні, мультимедійні технології, комп’ютерна грамотність;
володіння електронною, інтернет технологією)).
політичні й соціальні компетентності;
компетентності, що визначають здатність до життя в
багатокультурному й багатонаціональному суспільстві;
компетентності, які визначають володіння усним і писемним
спілкуванням, зокрема іноземними мовами;
компетентності, пов’язані з виникненням інформаційного
суспільства: володіння новими технологіями, уміння їх
застосовувати;
компетентності, що реалізують здатність і бажання безперервної
освіти протягом усього життя.
інструментальні: здатність до аналізу і синтезу; здатність до
організації та планування; базові загальні знання; ґрунтовні базові
професійні знання; усна й письмова комунікація рідною мовою;
знання другої мови; базові комп’ютерні уміння; уміння управляти
інформацією; розв’язання проблем; прийняття рішень;
міжособистісні: здатність до критики і самокритики; робота в
команді; міжособистісні уміння; здатність працювати в
міждисциплінарній команді; здатність спілкуватися з експертами
інших галузей; прийняття різноманіття та полікультурності;
здатність працювати в міжнародному середовищі; прихильність до
етичних цінностей;
системні: здатність до застосування знань на практиці; дослідницькі
уміння; здатність до навчання; здатність адаптуватися до нових
ситуацій; здатність породжувати нові ідеї (креативність); лідерство;
розуміння культур і звичаїв інших країн; здатність працювати
самостійно; розроблення та управління проектами; ініціативність і
підприємницький дух; турбота про якість; прагнення до успіху.
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Продовження табл. 1.4
1
А. Хуторський,
В. Краєвський
[99, c. 141],
[207, с. 6]
(компетентності
учня)
Міжнародна
магістерська
програма
ІІТН
ЮНЕСКО «ІКТ в
професійному
розвитку
вчителів»
[114, с. 13–16]

2
1) ключові
компетенції,
що
відносяться
до
загального
(метапредметного) змісту освіти;
2) загальнопредметні (метапредметні) компетенції, що відносяться
до визначеного кола навчальних предметів і освітніх галузей;
3) предметні компетенції – окремі по відношенню (входять) до двох
попередніх рівнів компетенцій, мають конкретний опис і можливість
формування в рамках навчальних предметів.
1) загальнокультурні компетенції;
2) професійні компетенції:
 загальнопрофесійні;
 у галузі педагогічної діяльності;
 у галузі науково-дослідної діяльності;
 у методичній діяльності;
 у галузі управлінської діяльності;
 у галузі проектної діяльності;
 у галузі культурно-просвітницької діяльності;
3) специфічні компетенції (основні освітні результати програми, які
відрізняють її від інших програм).

Існування цих різних підходів до трактування понять «компетенції» і
«компетентність» у науковій літературі привело до різних підходів визначення
поняття «ІКТ-компетентність вчителя» та її структури.
Перед визначенням поняття «ІКТ-компетентність» доцільно спочатку
визначити поняття «інформаційно-комунікаційні технології», яке відображає зміст
ІКТ-компетентності в залежності від сфери їх застосування.
Встановлено використання в науково-педагогічній літературі таких термінів,
як

«комп’ютерні

технології»,

«інформаційні

технології»,

«інформаційно-

комунікаційні технології», «комп’ютерно-орієнтовані технології» тощо. Більшість
науковців (В. Биков [15], Н. Полюхович [139], О. Спірін [185], Ю. Триус [198] та
ін.)

схиляються

до

використання

термінів

«інформаційно-комунікаційні

технології», «інформаційно-комунікаційні технології навчання».
Інформаційні технології визначають, як: «сукупність методів і технічних
засобів збору, організації, обробки, передачі і представлення інформації, що
збагачують знання людей і розвивають їх можливості по управлінню технічними і
соціальними процесами» [180, с. 13]; «сукупність методів, виробничих і програмно-
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технологічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір,
зберігання,

обробку,

виведення

і

поширення

інформації

для

зниження

трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення
надійності та оперативності» [21, с. 26; 81, с. 9] та ін.
Інформаційно-комунікаційні технології – «сукупність методів, виробничих
процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки,
зберігання,

поширення,

відображення

й

використання

в

інтересах

її

користувачів» [102, с. 51]; «комплекс засобів, методів і прийомів, пов’язаних з
підготовкою, переробкою і доставкою різних повідомлень при персональних,
масових і виробничих комунікаціях, а також усі технології і галузі, які інтегрально
забезпечують перелічені процеси» [198, с. 22] тощо.
У роботах зарубіжних авторів знаходимо: «Information and Communication
Technology (ICT) is the term used to describe those technologies that manage
information

and

support

communication» [252, с. 74],

тобто

«Інформаційні

і

комунікаційні технології (ІКТ) – це термін, що використовується для опису
(позначення для використання) технологій для керування інформацією і підтримки
обміну цією інформацією (забезпечення комунікації)».
Відповідно до розробленої «Рамки для навчання в 21 ст.» (Framework For 21st
Century Learning) національною некомерційною організацією США «Партнерство
для навчання в 21 ст.» (The Partnership For 21st Century Learning (P21)) до цифрових
навичок відносяться: інформаційна грамотність, медійна грамотність та ІКТграмотність. Тут ІКТ (англ. ICT – Information, Communications and Technology)
розшифровано, як «інформація», «комунікації» та «технології». А ІКТ-грамотність
відображає здатність ефективно:
 використовувати технології як інструмент для пошуку, організації,
оцінювання та передачі інформації;
 використовувати цифрові технології (комп'ютери, PDAs, мультимедійні
плеєри, GPS тощо), засоби комунікації / мережі та соціальні мережі відповідно для
доступу, управління, інтеграції, оцінювання та створення інформації для успішного
функціонування в суспільстві економіки знань;
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 володіти базовим розумінням етичних / правових питань, пов'язаних із
доступом та використанням інформаційних технологій [271, с. 5–6].
Для конкретизації і уточнення щодо використання ІКТ в освітньому процесі
використовують

терміни

«комп’ютерно-орієнтовані

«інформаційно-комунікаційні
технології

навчання»

технології

навчання»

«Інформаційно-комунікаційні

технології навчання (ІКТН), включаючи комп’ютер як засіб управління навчальнопізнавальною

діяльністю,

орієнтованих

методів,

представляють
засобів

собою

сукупність

комп’ютерно-

та

організаційних

форм

навчання» (Ю. Триус [197, с. 23]). За В. Биковим ІКТН – «це комп’ютерно
орієнтована складова педагогічної технології (курсив наш – Т.С.), яка відображає
деяку формалізовану модель певного компоненту змісту навчання і методики його
подання у навчальному процесі, що представлена у цьому процесі педагогічними
програмними засобами і передбачає використання комп’ютера, комп’ютерноорієнтованих засобів навчання і комп’ютерних комунікаційних мереж для
розв’язування дидактичних завдань або їх фрагментів» [15, c. 141]. О. Скафа,
О. Тутова визначають ІКТН, як систему «загально-педагогічних, психологічних та
дидактичних процедур взаємодії педагогів і учнів з використанням технічних
ресурсів, яка спрямована на реалізацію змісту, методів, форм та засобів навчання,
адекватних цілям освіти, індивідуальним особливостям учнів та вимогам до
формування інформаційно орієнтованих якостей грамотної людини» [178, с. 11].
Виходячи з вище зазначеного, з одного боку ІКТ є підсистемою моделі
поняття «педагогічна технологія», а з іншого – аналізований засіб, що надає
можливість суб’єктам (студентам, викладачам) освітнього процесу залучатися до
інтерактивного діалогу. Тобто, «ІКТН є метатехнологією (курсив наш – Т.С.),
оскільки містить всі компоненти педагогічної технології» [132, с. 198], такі як:
взаємодія викладачів і студентів (комп’ютерно-опосередкована і асинхронна або
синхронна); специфічні (комп’ютерно-, хмаро-орієнтовані, мобільні) форми,
методи і засоби навчання, зокрема педагогічні та предметно-орієнтовані програмні
засоби.
У зв’язку з швидкими темпами появи нових засобів ІКТ, старіння або
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удосконалення існуючих, виникла потреба означити цю динаміку відповідним
терміном. У більшості для узагальнення появи нових ІКТ використовують термін
«інноваційні», «новітні».
Так,

під

«інноваційними

інформаційно-комунікаційними

технологіями

навчання будемо розуміти нові, оригінальні технології (методи, засоби, способи)
створення, передавання і збереження навчальних матеріалів, інших інформаційних
ресурсів освітнього призначення, а також технології організації і супроводу
навчального процесу (традиційного, електронного, дистанційного, мобільного) за
допомогою

телекомунікаційного

цілеспрямовано,

систематично

й

зв’язку

і

послідовно

комп’ютерних

мереж,

впроваджуються

в

що

освітню

практику» [196, с. 62].
Використання ІКТ у всіх галузях суспільства, зокрема і в освітній, вказало на
потребу набуття здатностей, що дозволять повноправно функціонувати в
інформаційному суспільстві, – ІКТ-компетентності щодо використання ІКТ у
професійній діяльності та особистісних потребах.
Проведений аналіз науково-педагогічної та педагогічної літератури означеної
проблеми доводить, що вчені у відношенні до ІКТ-компетентності педагогічних
кадрів

використовують

(П. Грабовський [39; 40],

такі

поняття:

Л. Сенкевич [170]),

«інформаційна

компетентність»

«інформатична

компетентність»

(В. Жукова [63], Є. Смирнова-Трибульська [183]), «інформаційно-комунікаційна
компетентність»

(А. Гуржій,

компетентність»

О. Овчарук [47],

(С. Петренко [135],

комунікаційно-технологічна

Н. Полюхович [139]),

С. Ракута [158]),

компетентність» (О. Спірін [185]),

«ІКТ-

«інформаційно«інформатично-

комунікаційно-технологічна компетентність» (С. Петренко [135]), «інформатичні
компетентності» (В. Барановська [12], М. Рафальська [161]) тощо.
О. Спірін зазначає, що синонімічним до терміну «ІКТ-компетентність» є такі
терміни,

як

«комп'ютерна

компетентність»,
науковець

вважає

компетентність»,

«інформаційно-технологічна
поняття

«інформаційно-комп'ютерна
компетентність».

«інформаційно-комунікаційна

Причому,

компетентність»

синонімом, а точніше уточненням до поняття «інформаційно-комунікаційно-
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технологічна компетентність» або ІКТ-компетентність та трактується ним, як
«підтверджена здатність особистості використовувати на практиці інформаційнокомунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і
розв’язування

суспільно-значущих,

зокрема

професійних,

задач

у

певній

предметній галузі» [185, с. 8]. «Інформаційно-комунікаційна компетентність», на
думку автора, є похідним поняттям від «інформатична компетентність», і
пропонується розуміти її, як «підтверджену здатність особистості задовольнити
власні індивідуальні потреби і суспільні вимоги щодо формування професійноспеціалізованих компетентностей людини в галузі інформатики» [185, с. 5].
Поділяючи

погляди

О. Спіріна,

вважаємо,

що

термін

«інформатична

компетентність» доцільно використовувати при визначені предметних (фахових)
компетентностей в освітній програмі підготовки майбутнього вчителя інформатики
та в навчальних програмах дисциплін, спрямованих на її формування.
С. Раков «технологічну компетентність» майбутнього вчителя математики
визначає як «володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями
підтримки математичної діяльності» [157, с. 15] та відносить до предметногалузевих математичних компетентностей.
У своєму дослідженні В. Жуковою використано термін «інформатична
компетентність майбутнього вчителя математики», що визначається нею, як
«професійно-особистісна якість, що ґрунтується на знаннях, уміннях, досвіді в
галузі

інформатики

й

математики,

включає

технічний,

технологічний

і

комунікаційний компоненти та дозволяє ефективно розв’язувати професійні
педагогічні завдання засобами інформаційних технологій у навчанні учнів
математики» [63, c. 61].
У проекті «Професійний стандарт педагога» професійна ІКТ-компетентність
– «кваліфіковане використання загальнопоширених у даній професійній галузі в
розвинених країнах засобів ІКТ при вирішенні професійних завдань там, де
потрібно, і тоді, коли потрібно» [153, с. 20]. В професійну педагогічну ІКТкомпетентність
загальнопедагогічна

входять:

загальнокористувацька

ІКТ-компетентність;

ІКТ-компетентність;

предметно-педагогічна

ІКТ-
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компетентність (відображає професійну ІКТ-компетентність відповідної галузі
людської діяльності).
В. Ракута ІКТ-компетентність вчителя математики визначає, як «наявність
знань, умінь, навичок, досвіду та інших особистісних якостей людини, необхідних
для ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у заданій
предметній сфері» [158, с. 74].
У

своєму

дослідженні

Н. Полюхович

вказує,

що

«інформаційно-

комунікаційна компетентність вчителя основ економіки – це підтверджена
здатність вчителя до впевненого використання ІКТ на практиці для вирішення
професійних задач, а також застосовування інноваційних методик та креативного
підходу у викладанні фахових дисциплін з використанням можливостей сучасних
ІКТ для підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів та рівня
власної професійної майстерності» [139, с. 34].
О. Фурман та А. Костюченко використовують поняття «інформаційнокомунікаційна компетентність» або «ІК-компетентність», що «передбачає здатність
учителя-предметника орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати
інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного
високотехнологічного суспільства» [205, c. 301]. Вони виділяють три основні ІКТкомпетентності, що відповідають окремим видам діяльності вчителя-предметника:
загальну, діагностичну та предметно-орієнтовану.
Проведений

аналіз

визначив,

що

деякі

дослідники

визначають

компетентність в галузі ІКТ як компетенцію [26], множину компетенцій чи
компетентностей [12; 95; 101; 135; 161 та ін.], іноді не розрізняючи поняття «ІКТкомпетентність вчителя» і «ІКТ-компетентність майбутнього вчителя». Вважаємо,
якщо говорити про ІКТ-компетентність вчителя математики як якісну суб’єктну
характеристику вчителя, який працює і здійснює навчання учнів з наскрізним
використанням ІКТ, то доцільно вживати термін «ІКТ-компетентність вчителя
математики», якщо ж – як суб’єктну (особистісну вагому) характеристику
професійної підготовки до використання ІКТ в майбутній діяльності, тоді більш
адекватним буде термін «ІКТ-компетентність майбутнього вчителя математики».
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Оскільки вона формується на базі навчальних дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки (психології, педагогіки, математики, методики навчання
математики) і дисциплін інформаційно-комунікаційної підготовки. Крім того,
оскільки йдеться про інтегровану якість особистості, то цей термін доцільно
використовувати в однині, уникаючи його вживання у множині.
Під ІКТ-компетентністю майбутнього вчителя математики розуміємо
інтегральну якість (динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, ціннісних
орієнтацій, досвіду та інших особистісних якостей), набуту в процесі освітньої
підготовки у закладі вищої освіти, що підтверджує здатність і готовність
майбутнього вчителя автономно й відповідально використовувати на практиці ІКТ
для вирішення професійних завдань.
Поняття «формування компетентності» в галузі ІКТ майбутнього вчителяпредметника у науковій літературі трактується по-різному, зокрема як: «професійне
становлення (майбутнього вчителя основ економіки) (курсив і уточнення в дужках
наші – Т. С.), спрямоване на його активну взаємодію з викладачем у процесі
навчання для систематизації знань, умінь та навичок для вільного оперування
знаннями з ІКТ: здатності використовувати, проектувати, конструювати і вносити
інновації до елементів наявних ІКТ, що використовуються у майбутній професійній
діяльності; готовності до професійного використання можливостей сучасних ІКТ
для

проведення

фахових

діяльності» [139, с. 35–36];

занять,
«набуття

у
ним

дослідницькій
(вчителем

та

проектній

інформатики)

компетентностей (курсив і уточнення в дужках наші – Т. С.) у галузі інформатики
та суміжних з нею дисциплін, методики навчання та дидактики, психологічних і
педагогічних основ здійснення навчально-виховного процесу, дослідницької
діяльності та педагогічного спілкування, що визначає якість його професійної
діяльності» [161, c. 9]; «як процес оволодіння (майбутнім учителем фізики) (курсив
і уточнення в дужках наші – Т. С.), стійкими, інтегрованими, системними знаннями
з педагогіки, психології, фізики, інформатики, методики викладання фізики,
інформатики,

астрономії

та

вмінь

застосовувати

їх

у

нових

ситуаціях,

властивостями особистості, здатності досягати значних результатів у професійній
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діяльності» [206, c. 38] та ін.
Але спільним є те, що компетентності набуваються в процесі підготовки
майбутнього вчителя до професійної діяльності низкою навчальних дисциплін:
загально-професійних, предметно-професійних.
Поділяємо думку С. Сисоєвої «що компетентність, як інтегрована здатність
особистості, формується у процесі навчання, але її сформованість й розвиток
відбувається у процесі практичної діяльності та неперервного навчання упродовж
життя» [174, c. 264].
Формування ІКТ-компетентності – це неперервний процес, що бере свій
початок ще в школі під час вивчення предмету «Інформатика», в університеті під
час ІКТ-підготовки та наскрізного використання ІКТ у процесі вивчення дисциплін,
проходження педагогічної практики відповідно до освітньо-професійної програми
на рівні «бакалавра», далі «магістра», а раніше і спеціаліста (останній випуск якого
відбувся у 2016 році), і, не завершуючись, а навпаки розвивається і
удосконалюється під час становлення педагогічної майстерності вчителя за рахунок
підвищення кваліфікації та самоосвіти.
Тобто процес формування ІКТ-компетентності, зокрема у вищій школі,
повинен

«будуватися

на

принципах

безперервності

інформаційного

навчання» [35, с. 4].
Під формуванням ІКТ-компетентності майбутнього вчителя розуміємо
цілеспрямований процес якісної підготовки студентів на засадах компетентнісного,
студентоцентрованого, системного, діяльнісного та синергетичного підходів щодо
використання засобів ІКТ у професійній діяльності.
В результаті набута ІКТ-компетентність студента є його «особистісним
капіталом і результатом навчання» [174, c. 266] не тільки формальної освіти, а й
неформальної та інформальної. Тому під час здійснення освітньої діяльності, що
спрямована на формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів, викладачі
повинні враховувати знання, уміння та інші здатності з ІКТ, які можливо студенти
здобули чи здобувають у процесі неформальної та інформальної освіти.
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У межах даного дослідження за необхідне вважаємо зупинитись на
трактуванні поняття «змішане навчання», що є однією із основ результативної та
якісної підготовки майбутніх учителів математики до використання ІКТ в
навчально-пізнавальній та професійній діяльності, та дозволяє реалізувати одне із
пріоритетних завдань інформатизації освітнього процесу, а саме: «впровадження
сучасних

інформаційно-комунікаційних

технологій,

що

забезпечують

удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку
молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» [151]. Тому
важливим є вибір оптимального співвідношення традиційної освітньої системи з
сучасними педагогічними інноваціями та засобами ІКТ. До такої форми організації
відносимо змішане навчання.
Деякі теоретичні та практичні аспекти поєднання різних форм організації
освітньої діяльності відображено в працях В. Бикова [15], І. Войтовича [23; 171],
С. Горобця [36],

В. Кухаренка [192],

Н. Морзе [117],

В. Осадчого [175],

К. Осадчої [175],

О. Самойленка [167],

С. Семерікова [169],

С. Сисоєвої [175],

Є. СмирновоїТрибульскої [183], Ю. Триуса [196-199] та ін. Питання побудови
систем змішаного навчання розглядали Дж. Ватсон [247], В. Кухаренко [192; 194],
С. Патрік [247; 272],

І. Столяренко [189],

С. Сінг [277],

А. Стрюк [190],

Х. Стейкер [280], М. Хорн [280], Р. Шівам [277] та ін. Теоретичний та практичний
аспекти впровадження змішаних форм навчання (традиційної і дистанційної) в
освітній процес відображено в працях Н. Дем’яненко [51–52], К. Колос [95],
О. Рафальської [161], Н. Рашевської [162], О. Спіріна [185-187], Ю. Триуса [196–
199], О. Самойленка [167], Є. СмирновоїТрибульскої [182–183] та ін.
Поняття «blended learning» може бути перекладене по різному. В
«Українсько-англійському навчальному словнику з педагогіки» воно перекладене
як

«змішане

навчання» [2, с. 174].

В

педагогічній

і

науковій

літературі

зустрічається «комбіноване навчання», «гібридне навчання».
Відповідно існують різні трактування цього поняття, зокрема, його
визначають, як: «процес навчання (курсив наш – Т.С.), за якого традиційні
технології навчання поєднуються з інноваційними технологіями електронного,
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дистанційного та мобільного навчання з метою гармонійного поєднання
теоретичної та практичної складових процесу навчання» [162, с. 8]; «освітня
концепція (курсив наш – Т.С.), в рамках якої студент отримує знання як самостійно
(онлайн) так і в очній формі (з викладачем)» [115]; «цілеспрямований процес
(курсив наш – Т.С.) здобування знань, умінь та навичок в умовах інтеграції
аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу
на

основі

взаємного

доповнення

технологій

традиційного,

електронного,

дистанційного та мобільного навчання» [190, с. 29]; «поєднання традиційного
навчання (курсив наш – Т.С.) з елементами синхронного та асинхронного
електронного дистанційного навчання» [189, с. 140]; «комбінація методів (курсив
наш – Т.С.) традиційного навчання та онлайн навчання» [277, с. 369] та ін.
Відповідно до розробленої Інститутом Крістенсена (Christensen Institute)
концепції змішане навчання визначається, як «офіційна навчальна програма, за
якою учень / студент навчається наступним чином: частка навчального процесу
припадає на онлайн навчання, яке передбачає елемент самоконтролю студентом у
виборі часу, місця, методів і / або темпу навчання; незначна частка навчального
процесу припадає на навчання віддалене від дому у спеціалізованих закладах під
наглядом / керівництвом

когось;

навчальний

процес

передбачає

взаємоузгодженість та модальність між навчальними діяльностями кожного
учня / студента впродовж вивчення курсу чи предмета, з метою забезпечення
інтегрованого навчального досвіду» [280, с. 3].
Враховуючи попередні визначення, під змішаним навчанням в контексті
організації ІКТ-освіти розуміємо цілеспрямований процес формування професійної
ІКТ-компетентності майбутніх учителів в умовах інтеграції аудиторної та
позаудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі
використання і взаємного доповнення технологій традиційного та електронного
(дистанційного і мобільного) навчання, що передбачає елемент самоконтролю
студентом часу, місця, маршруту і темпу під час автономного та онлайн навчання.
Під традиційним навчанням розуміємо процес формування системи знань,
умінь, навичок, який відбувається в основному через безпосередню взаємодію
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викладача і студентів в межах аудиторії у таких формах навчання, як очна, заочна,
вечірня й екстернатна, та переважно із використанням традиційних (пояснювальноілюстративних) методів, засобів (друкованих матеріалів, ТЗН) навчання та форм
організації (лекції, лабораторні, семінарські, практичні, індивідуальні заняття,
самостійна робота, контрольні заходи тощо) освітнього процесу.
Електронне навчання (англ. e-learning) визначатимемо як «навчання, у
процесі якого основні носії навчальної інформації є електронними освітніми
ресурсами, а спілкування викладачів і студентів ґрунтується на використанні
інформаційно-комунікаційних технологій» [109, с. 248].
Під дистанційним навчанням відповідно до «Положення про дистанційне
навчання» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466)
розумітимемо «індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої
взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у
спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психологопедагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» [147].
Мобільне навчання (m-learning) передбачає такий «підхід до навчання, при
якому на основі мобільних електронних пристроїв створюється мобільне освітнє
середовище, де студенти можуть використовувати їх у якості засобу доступу до
навчальних матеріалів, що містяться в Інтернеті, будь-де та будь-коли» [169,
с. 119].
Змішана навчальна діяльність, як навчальна методика перебуває на ранньому
етапі свого становлення в сфері інновацій, оскільки більшість організацій досі
знаходяться в процесі розроблення та перевірки її етапів. Будь-яка інноваційна
діяльність,

особливо

в

сфері

освіти,

передбачає

«вміння

вибудовувати

концептуальні засади педагогічних нововведень, що включають діагностику,
прогнозування, розробку програми педагогічного експерименту, дієву реалізацію
інноваційної програми та ходу її втілення, корекцію та рефлексію інноваційних
дій» [180, с. 9].
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1.3. Аналіз стандартів з ІКТ-компетентності майбутніх учителів в Україні і за
кордоном
З імплементацією Законів України «Про вищу освіту» [66], «Про освіту» [70]
постало питання оновлення стандартів із підготовки майбутніх учителів до
професійної діяльності, зокрема і в галузі ІКТ. Стандарти з ІКТ-підготовки для
майбутніх учителів на сучасному етапі повинні базуватися на компетентнісному
підході та відображати вимоги до змісту їх професійної підготовки в епоху
цифрових технологій, що дозволятимуть на відповідному кваліфікаційному рівні
використовувати ІКТ в освітній діяльності. Результатом виконання стандарту є
набуття студентами ІКТ-компетентності.
У

контексті

аналізу

проблеми

підготовки

майбутніх

учителів

до

використання ІКТ в професійній діяльності врахуємо наукові праці з актуальних
питань щодо розробки стандартів з ІКТ-компетентності майбутніх учителів в
Україні,

Європі,

Росії,

Австралії,

США

(Д. Барр [251],

В. Биков [15],

О. Білоус [129], Ю. Богачков [129], П. Грабовський [39; 129], О. Гриценчук [42],
T. Довнес [276] ,

К. Колос [95],

М. Кохлер [263;

285],

А. Кочарян [117],

О. Кривонос [101], С. Литвинова [129], М. Ллойд [254; 276], І. Малицька [129],
П. Мішра [263;

285],

Н. Морзе [117],

Д. Рождественська [129], Г. Ромео [254;

О. Овчарук [129],

Н. Прилуцька [129],

276], К. Сікора [251],

M. Сісло [281],

О. Спірін [185–186], Г. Фінгер [254] та ін.).
Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови,
стандарт – це «норма, зразок, мірило» [18, с. 1383]. У Законі України «Про вищу
освіту» стандарт освітньої діяльності визначається, як «сукупність мінімальних
вимог

до

кадрового,

навчально-методичного,

матеріально-технічного

та

інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і
наукової установи» [66]. У статті 10 цього ж Закону стандарт вищої освіти – «це
сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних
закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної
спеціальності» [66].

55
Звичайно освітній стандарт має визначатися професійним стандартом, де
відповідно до вимог роботодавця міститься перелік знань, вмінь і навичок, якими
повинен володіти фахівець, зокрема майбутній вчитель, для виконання своїх
посадових

обов’язків.

Він

дозволяє

налагодити

взаємодію

в

тріаді

«роботодавець» ↔ «професійний стандарт» ↔ «система освіти». В професійних
стандартах описуються критерії якості підготовки кадрів, тому вони мають бути
основою для розробки освітніх стандартів та програм професійної підготовки
майбутніх учителів, навчально-методичних матеріалів тощо. Проте зараз в Україні
ці кваліфікаційні характеристики відсутні, тобто Наказ МОН № 665 від 01.06.13
року «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад)
педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» втратив
свою чинність відповідно до Наказу Міністерства № 1183 від 17.10.2014 р. «Про
визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України
від 1 червня 2013 року № 665».
На даний час в Україні нема ще затверджених стандартів підготовки вчителів
до використання ІКТ у професійній (освітній) діяльності, хоча є ряд напрацювань,
які дозволяють їх розробити [117; 129; 193 та ін.].
Серед

розроблених

стандартів

із

використання

ІКТ

в

освіті,

що

використовуються науковцями, методистами тощо країн Європи, США, СНД, для
визначення ІКТ-компетентностей можна виділити: Європейську рамку ІКТкомпетентності 3.0 (The European e-Competence Framework, e-CF, 2014) [255],
Рамкову структуру ІКТ-компетентності ЮНЕСКО (ICT Competency Framework for
Teachers, ICT CFT) [286] та Стандарти для вчителів ISTE, розроблені Міжнародним
товариством із інформаційних технологій в освіті (International Society for
Technology in Education, ISTE) [283]. Остання є провідною організацією в США, що
розробляє, підтримує і розповсюджує інноваційні досягнення в освіті, приділяючи
значну увагу розвитку технологій.
Європейська рамка ІКТ-компетентності 3.0 є рамковою структурою опису
ІКТ-компетентностей, що можуть бути використані закладами освіти під час
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визначення напрямів підготовки фахівців відповідно до потреб сучасного ринку
праці та змісту їх навчання. Вона «виконує роль міжнародного інструменту для
навчальних закладів під час виконання таких завдань: розробка, виконання та
керування ІТ-проектами і процесами в навчальному закладі; використання ІКТ;
прийняття рішень, розробка стратегій; передбачення нових сценаріїв навчання
тощо» [117, с. 31]. Європейська рамка ІКТ-компетентностей побудована на основі
чотирьох дескрипторів. Ці дескриптори відображають різні рівні діяльності та
вимоги до планування людських ресурсів, рекомендації зі спеціальної підготовки
та визначені наступним чином: 1) 5 компетентностей у сфері ІКТ, які виникли на
основі

бізнес-процесів

планування,

створення,

впровадження,

адаптації,

керування; 2) набір ІКТ-компетентностей для кожної сфери, із загальним описом
для кожної компетентності. 40 компетентностей, які визначені повністю,
представляють

європейські

загальні

визначення

Європейської

рамки

ІКТ

компетентностей 3.0.; 3) рівні професійного розвитку кожної компетентності з 1-го
по 5-й, які відповідають рівням Європейської рамки кваліфікацій відповідно з 3-го
по 8-ий; 4) приклади знань та навичок для кожної компетентності [255]. Описана
рамка може бути використана для розробки стандартів з ІКТ-компетентності
майбутніх учителів, фахівців із «Комп’ютерних наук» тощо.
Наприклад, створена Н. Морзе, А. Кочаряном модель корпоративного
стандарту ІКТ-компетентності науково-педагогічних працівників сучасного вищого
навчального закладу базується на відповідних рекомендаціях ЮНЕСКО та
Європейській рамці ІКТ-компетентності 2.0 і «враховує особливості діяльності
науково-педагогічного працівника в контексті Стандартів і рекомендацій щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, а саме: розуміння ролі
ІКТ в освіті і їх використання, використання ІКТ, навчальну роботу, наукову
діяльність і підвищення кваліфікації» (табл. 1.5) [117, с. 32]. Крім того, Н. Морзе,
Н. Дементієвською було розроблено «Технологічній стандарт для вчителя
(проект)» [193].
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Таблиця 1.5
Модель корпоративного стандарту ІКТ-компетентності науково-педагогічних
працівників [117, с. 32]
Вид діяльності
1
Розуміння ролі
ІКТ в освіті та їх
використання
Використання
ІКТ

Базовий рівень
2
Базові знання
Базові інструменти

Поглиблений рівень
3
Участь у групових ініціативах
регіонального і національного
рівнів
Створення електронних
навчальних курсів

Професійний рівень
4
Розробка стратегій
інформатизації освіти
на базі університету
Постійне оновлення епортфоліо
Створення і підтримка
відкритих навчальних
ресурсів

Навчальна
робота

Застосування знань
та вмінь

Системне використання ІКТ

Наукова
діяльність

Використання ІКТ
для пошуку
відомостей

Представлення науковій
спільноті результатів власної
наукової діяльності на основі
використання ІКТ

Координація або
участь у міжнародних
наукових проектах

Підвищення
кваліфікації

Доступ до ресурсів
професійного
розвитку

Створення власного епортфоліо

Участь в МООС
(масових відкритих
онлайн курсах)

В моделях ISTE і ЮНЕСКО описано набір навичок, якими повинні володіти
вчителі, щоб використовувати ІКТ у навчанні і викладанні.
Рамкова структура ІКТ-компетентності вчителя, описана в рекомендаціях
ЮНЕСКО, включає шість модулів (табл. 1.6): розуміння ролі ІКТ в освіті,
навчальна програма й оцінювання, педагогічні практики, технічні і програмні
засоби ІКТ, організація й управління навчальним процесом, професійний
розвиток [286, с. 8].
Таблиця 1.6
ІКТ-компетентності для вчителів ЮНЕСКО [286, с. 3]
Вид діяльності
1
Розуміння ролі ІКТ в
освіті
Освітня програма і
оцінювання

Технологічна грамотність Поглиблення знань
2
3
Знайомство з освітньою Розуміння освітньої
політикою
політики
Базові знання

Педагогіка

Використання ІКТ

ІКТ
Організація і керування
освітнім процесом
Професійний розвиток
вчителя

Базові інструменти
Традиційні форми
навчальної роботи
Цифрова грамотність

Створення знань
4
Ініціація інновацій

Навички 21
століття
Розв’язування
Здібності до
комплексних задач
самоосвіти
Складні інструменти Сучасні технології
Групи
Навчальні
співробітництва
організації
Допомога і
Учитель як модель
наставництво
учня
Застосування знань
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Відповідно до ISTE стандарту вчителі повинні відповідати таким нормам та
показникам діяльності: 1) сприяти і стимулювати учнів до навчальної діяльності та
креативності; 2) створювати і розвивати досвід навчальної діяльності та критерії
оцінювання в епоху цифрових технологій; 3) моделювати роботу та навчальну
діяльність в епоху цифрових технологій; 4) сприяти та формувати цифрове
громадянство та відповідальність; 5) професійний розвиток та лідерство [283].
Із врахуванням досліджень Д. Бара, К. Сікори [251] в табл. 1.7 представлено
порівняльний аналіз стандарту ISTE і рамки ІКТ-компетентності ЮНЕСКО для
вчителів.
Таблиця 1.7
Порівняльна характеристика стандартів з ІКТ для вчителів
за ЮНЕСКО та ISTE
Показники
1
Мета
Підхід

Цільова
аудиторія
Структура
стандарту
Опис
компетентностей

Рамка ІКТ-компетентності для вчителів
ЮНЕСКО (2011)
2

Стандарти для вчителів ISTE
(2008)
3

Підтримка освітніх реформ на національному та міжнародному рівнях
Формування знань і навичок з ІКТ, здатностей щодо підготовки учнів до
активної навчальної діяльності з використанням ІКТ, генерування нових знань
та інновацій, самоосвіти упродовж усього життя
Міністерства
освіти
та
особи,
які
відповідальні за створення національної
політики в галузі освіти

Керівники освітніх закладів,
вчителі, викладачі, тьютори

Матрична структура

Лінійна структура

Засновані на знаннях та використовуються
узагальнені поняття без опису конкретних
навичок: «Визначити та розглянути…»,
«Описати функції та призначення…».
Виключення:
«Розробити
Інтернетматеріали…», «Грати провідну роль…»

Показники
обумовлені
потребами
практичної
діяльності
(навички):
«Моделювати та сприяти ...»
або «Сприяти індивідуалізації
і персоналізації ...».

Спільними рисами є те, що обидві моделі: містять компетентності, що
включають як освоєння навичок і знань із ІКТ, так і навичок вчителів щодо
підготовки учнів використовувати ІКТ для активної навчально-пізнавальної
діяльності, участі в побудові знань та інновацій, здобування освіти упродовж
усього життя; розроблені для підтримки освітніх реформ на національному та
міжнародному рівнях; адресовані керівникам освіти та дозволяють вибрати одну з
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моделей або компоненти від обох для реалізації системних змін, які необхідні для
досягнення цілей освіти в епоху цифрових технологій.
Щодо відмінних рис у вказаних моделях, то: рамка ЮНЕСКО має матричну
структуру, що відображає зростання кожного із шести видів діяльностей (рядки) у
структурі ІКТ-компетентності відповідно на рівнях (стовпці): технологічна
грамотність, поглиблення знань, створення знань [286, c. 13], а стандарти ISTE –
лінійну [283]; структура ЮНЕСКО містить компонент політики, який відсутній у
стандартах ISTE; рамка ЮНЕСКО була розроблена для Міністерств освіти та
інших осіб, відповідальних за створення національної політики в галузі освіти, а
стандарти ISTE – для використання керівниками освітніх закладів, підготовки
вчителів, викладачів, тренерів, щоб удосконалити навчання з використанням ІКТ.
Погоджуємося з думкою Д. Барра і К. Сікори, що також «обидві моделі
мають розходження в описі компетентностей. Рамка ЮНЕСКО зосереджена
головним чином на дескрипторах, що засновані на знаннях, навіть у підході до
“створення знань”» [251, с. 3]. Наприклад, «KC.2.a. Визначити та розглянути, як
учні навчаються (курсив наш – Т.С.) і демонструють складні когнітивні навички,
такі як управління інформацією, розв’язання проблем, співпраця та критичне
мислення» або «KC.4.a. Описати функцію та призначення (курсив наш – Т.С.)
засобів і ресурсів ІКТ (обладнання для запису і створення мультимедіа, засоби
редагування, програмне забезпечення для створення публікації, засоби вебдизайну) і використання їх для підтримки інновацій та генерування нових знань
учнів» [286, c. 34–39] відображають компетентності, засновані на знаннях. Деякі
дескриптори використовують узагальнені поняття без опису конкретних навичок,
як приклад: «KC.2.d. Допомогти учням (курсив наш – Т.С.) використовувати ІКТ
для розвитку комунікаційних навичок та навичок групової роботи». До числа
виключень у структурі ЮНЕСКО можна віднести лише деякі дескриптори, що
визначені потребами практичної діяльності вчителя: «KC.3.b. Розробити інтернетматеріали і навчальні заходи (курсив наш – Т.С.), що дозволять залучити учнів до
спільного розв’язання проблем, наукових досліджень чи художньої творчості» або
«KC.2.c. Розробити навчальні плани і навчальні заняття (курсив наш – Т.С.) з
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використанням програмних засобів ІКТ і обладнання, що допомагають учням
сформувати навички аналізу, планування, рефлексивного навчання, побудови знань
і комунікації» і «KC.6.b. Грати провідну роль (курсив наш – Т.С.) у виборі і
розробці стратегії освітньої діяльності школи з використанням ІКТ» [286, c. 34–39]
тощо.
На противагу, дескриптори ISTE стандарту [283] більш конкретизовані в
описі, включаючи до певної міри обумовлені потребами показники практичної
діяльності. Такі дескриптори, як «2.c. Моделювати та сприяти ефективному
використанню існуючих та новітніх цифрових інструментів, щоб розміщувати,
аналізувати,

оцінювати

і

використовувати

джерела

інформації

з

метою

забезпечення дослідницької і навчальної діяльностей» або «3.d. Сприяти
індивідуалізації і персоналізації (курсив наш – Т.С.) видів та завдань навчальної
діяльності, які відповідатимуть різноманітним навчальним стилям, стратегіям
роботи та можливостям учнів, використовуючи цифрові інструменти і ресурси»
вимагають вищого рівня ІКТ-компетентності, щоб використовувати ІКТ у
професійній діяльності. Тобто, специфіка показників ISTE стандартів була
розроблена цілеспрямовано для того, щоб дати можливість учителям легко
інтегрувати їх в плани уроків та оцінювання.
Описані вище стандарти використовувалися при розробленні таких проектів,
як:
– «Стандарт підготовки вчителів у галузі інформаційно-комунікаційних
технологій версії 3.1» (2010 рік) в Польщі, розроблених членами групи Польського
інформаційного товариства (Polskie Towarzystwo Informatyczne, PTI), яку очолив
професор математики та інформатики Мацей Марек Сісло (Maciej Marek
Sysło) [281]. На основі цих стандартів було розроблено навчальний план, критерії і
шляхи для отримання сертифікату ECDL (European Computer Driving Licence – в
перекладі: «Європейські комп'ютерні права»);
– «Національна рамка компетентності у сфері ІКТ для вчителів»
(Kennisbasis ICT, 2013) [262], що розроблена експертами Консультативної ради
керівників педагогічних факультетів (Algemeen Directeurenoverleg Educatieve
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Faculteiten

(ADEF))

в

Нідерландах

для

вчителя-початківця,

випускника

педагогічного ЗВО та включає такі складники, як: «особисте ставлення, основні
цифрові навички, цифрова медіа та інформаційна грамотність, педагогічна
поведінка» [42, c. 78];
– «Професійний стандарт педагога» (2014) в Росії, де вказано розширений,
орієнтований на перспективу перелік ІКТ-компетенцій педагога, які можуть
розглядатися як критерії оцінки його діяльності [153, с. 19–25].
У

роботі

«Основи

стандартизації

інформаційно-комунікаційних

компетентностей в системі освіти України» [129] описано методичні рекомендації
щодо

розроблення

національних

стандартів

інформаційно-комунікаційних

компетентностей у системі загальноосвітніх навчальних закладів та дистанційного
навчання в Україні. Авторами О. Білоус, П. Грабовським для опису індикаторів для
інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів використано підхід ISTE
та виділено шість рівнів її розвитку: 1) має уявлення (розуміння важливості та
необхідності

ІКТ

для

розвитку

освіти);

2) мінімальний

базовий

(уміння

користуватися готовим програмним забезпеченням загального та предметноорієнтованого призначення у власній діяльності); 3) базовий (знання та вміння
використовувати поняття ІКТ для розв’язування основних професійних задач);
4) поглиблений (вільне оперування знаннями з ІКТ та їх використання для
розв’язування професійних задач підвищеної складності); 5) дослідницький (вільне
оперування знаннями з ІКТ, Інтернет-ресурсами, їх використання у дослідницькій
та проектній діяльності); 6) рівень експерта (вільне володіння знаннями з ІКТ,
Інтернет-ресурсами та вміннями їх використовувати в професійній діяльності,
здатність оцінювати інноваційність ІКТ, бути експертом із питань упровадження
ІКТ в освітній процес) [129, с. 65–72].
Проте більшість описаних стандартів направлені здебільшого на підготовку
вже практикуючих вчителів, які мають досвід у викладанні. Тоді як розроблення
стандартів щодо підготовки випускників (майбутніх учителів), готових до
використання ІКТ в майбутній професійній діяльності із сформованою на
відповідному рівні ІКТ-компетентністю є менш розробленою. Тому в цьому
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аспекті, є цікавим досвід австралійських дослідників і розробників стандартів з
ІКТ-підготовки майбутніх учителів.
У 2011 році вперше в рамках проекту «Навчання вчителів для майбутнього»
(Teaching Teachers for the Future, TTF) «…для суттєвих змін щодо питання
ефективного використання ІКТ в освіті майбутніми вчителями об’єдналися разом
39 закладів вищої освіти Австралії, де здійснюється підготовка майбутніх учителів,
щоб працювати над нарощенням потенціалу ІКТ в освіті (ІКТО) студентів
(майбутніх учителів) і викладачів, ресурсів аудиторного та самостійного навчання,
і розробкою структури національної акредитації початкових програм педагогічної
освіти та національних стандартів для вчителів» [276, с. 950].
Проект TTF – унікальний австралійський національний проект, провідною
установою цього проекту стала організація з розвитку освітніх цифрових ресурсів
Система освіти Австралії (Education Services Australia, ESA). Одним із результатів
проекту TTF стала розробка такими організаціями (партнерами проекту), як
Австралійський інститут навчання і шкільного лідерства (Australian Institute for
Teaching and School Leadership, AITSL) і Австралійська рада з комп'ютерів в освіті
(Australian Council for Computers in Education, ACCE), стандартів щодо підготовки
майбутніх учителів у сфері ІКТ «National Professional Standards For Teachers – ICT
Elaborations for Graduate Teacher Standards» [270]. Він був розроблений на основі
«Національних професійних стандартів для вчителів» [246], які складаються з семи
стандартів та описують необхідні знання і вміння вчителів для здійснення
професійної діяльності. Стандарти взаємопов'язані, взаємозалежні і дублюються та
згруповані в трьох напрямах: професійні знання, професійна діяльність і
професійна взаємодія. У рамках кожного стандарту детально описано знання,
практичні уміння, здатності щодо ефективної взаємодії суб’єктів освітнього
процесу та членів інформаційного суспільства, які необхідні для здійснення
професійної діяльності. Потім вони поділяються на стандартні дескриптори на
чотирьох етапах професійної кар'єри вчителя: випускник (Graduate), фахівець
(Proficient), висококваліфікований фахівець (Highly Accomplished) і провідний
фахівець (Lead) [246, c. 4].
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Стандарти з ІКТ розроблено для рівня «випускник» або «дипломований
вчитель» та згруповано за трьома напрямами навчання [270] (детально описано в
додатку А):
1) професійні знання (professional knowledge):
– Стандарт 1. Знання про учнів і як вони навчаються.
– Стандарт 2. Знання змісту предмету і методики його викладання.
2) професійна діяльність (professional practice):
– Стандарт 3. Планування і здійснення ефективного викладання і навчання.
– Стандарт 4. Створення та підтримка сприятливих і безпечних умов
навчання.
– Стандарт 5. Оцінювання, забезпечення зворотного зв'язку і звітування про
навчання учнів.
3) професійна взаємодія (professional engagement):
– Стандарт 6. Участь у професійному навчанні.
– Стандарт 7. Займатися професійно з колегами, батьками/опікунами та
спільнотою (громадою).
Дескриптори даного стандарту детально описані і конкретизовані у
відповідності до практичної діяльності вчителя. Кожен із семи стандартів описує,
що повинен демонструвати випускник – дипломований вчитель, щоб ефективно
впровадити здобуті знання, навички, здібності щодо використання цифрових
ресурсів і засобів у освітній процес школи та власний професійний розвиток.
Зазначимо, що учасниками проекту TTF [253] при розробці національних
стандартів з ІКТ для вчителів Австралії було взято за основу концептуальні
підходи моделі TPACK (Technological Pedagogical and Content Knowledge,
http://tpack.org/) П. Мішри та М. Кохлера [253; 263; 285]. Остання є розширенням
ідей дослідника Л. Шульмана, а саме концепції PCK (Pedagogical Content
Knowledge) – педагогічні, змістовні знання, до якої додано компонент TK
(Technological Knowledge) – технологічні знання [253, c. 506]. Вона включає
компетентності вчителя щодо володіння ІКТ (технологічні знання), інтеграції ІКТ у
процесі здійснення педагогічної діяльності (технологічно-педагогічні знання) та
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викладанні власного предмету (технологічно-змістовні зання).
Отже, для розроблення вітчизняних стандартів щодо підготовки майбутніх
учителів до використання ІКТ у професійній діяльності слід використовувати
адаптовані стандарти до стандартів ISTE, рамки ІКТ-компетентності ЮНЕСКО і
Національних стандартів у сфері ІКТ для вчителів Австралії. Для ефективного
контролю сформованості в майбутніх учителів ІКТ-компетентності при описі
стандартів необхідно використовувати дескриптори, що відповідають потребам
практичної діяльності майбутнього вчителя.
1.4. Сучасний

стан

підготовки

майбутніх

учителів

математики

до

використання ІКТ у професійній діяльності
Здійснюючи

аналіз

сучасного

стану

підготовки

майбутніх

учителів

математики, слід зазначити, що престижність професії вчителя нині впала
(табл. 1.8, додаток Б).
Таблиця 1.8
Порівняльна таблиця кількості виділених ліцензій університетам та кількості
студентів, що зараховані на навчання за напрямом підготовки
6.040201 «Математика*» (http://vstup.info/2014, http://vstup.info/2013 )

Назва закладу

Рівненський
державний
гуманітарний університет (РДГУ)
Кіровоградський
державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка (КДПУ)
Дрогобицький
державний
педагогічний університет імені
Івана Франка (ДДПУ)
Чернігівський
національний
педагогічний
університет
імені Т.Г. Шевченка (ЧНПУ)
Всього

Вступ 2013/2014
Вступ 2014/2015
(http://vstup.info/2013)
(http://vstup.info/2014)
Денна
Заочна
Денна
Заочна
(кільк. осіб)
(кільк. осіб) (кільк. осіб) (кільк. осіб)
Ліцен- Зара- Ліцен- Зара- Ліцен- Зара- Ліцен- Заразія
ховано зія ховано зія ховано зія ховано
75

50

75

13

75

45

75

11

120

30

120

9

120

31

120

14

75

21

25

6

75

27

25

7

100

34

100

0

100

27

100

0

370

135

320

28

370

130

320

32
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Зокрема, в 2013/2014 н.р. (див. додаток Б, табл. Б.1, рис. Б.1) на денну форму
навчання у 42 університетах за напрямом підготовки 6.040201 «Математика*» було
зараховано 1371 студент (за ліцензією виділено 2837, державних місць 1372), а на
заочну – 165 студентів (за ліцензією виділено 1625, державних місць 102). В
2014/2015 н.р (див. додаток Б, табл. Б.2, рис. Б.2) на денну форму навчання у 39
університетах за напрямом підготовки 6.040201 «Математика*» було зараховано
1324 студенти (за ліцензією виділено 2950, державних місць 1351), а на заочну –
115 студентів (за ліцензією виділено 1550, державних місць 82).
Крім того, у більшості випадків на вчительські спеціальності, особливо
природничо-математичного циклу, вступає абітурієнт, середній бал якого не більше
168 балів (табл. 1.9).
Таблиця 1.9
Порівняльна таблиця середніх та максимальних балів ЗНО з математики за
2014/2015 рік (на основі даних http://vstup.info/2014)
Назва
закладу
РДГУ
КДПУ
ДДПУ
ЧНПУ

Форма
навчання
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна
Денна
Заочна

Середній
бал ЗНО (в 12бальній системі)
165,11 (8,5)
158,04 (7.8)
162,58 (8,3)
158,36 (7,8)
166,72 (8,7)
162,27 (8,2)
167,5 (8,8)
–

Мінімальний
бал ЗНО (в 12бальній системі)
146 (6,6)
146 (6,6)
140 (6)
140 (6)
140 (6)
140 (6)
140 (6)
–

Максимальний
бали ЗНО (в 12бальній системі)
191 (11,1)
191 (11,1)
195 (11,5)
195 (11,5)
196 (11,6)
196 (11,6)
191 (11,1)
–

Структурно-логічна схема підготовки майбутніх учителів математики у
ЗВО. Розглянемо структурно-логічну схему (додаток В) підготовки студентів за
напрямом 6.040201 «Математика*» (2013/2014 н.р., 2014/2015 н.р.), що є
алгоритмом реалізації навчального плану розробленого відповідно до освітньопрофесійної програми [128] для формування у випускників знань та умінь,
передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра РДГУ, із
врахуванням положень про освітній процес, навчальний план РДГУ, законів
України «Про освіту» [70] та «Про вищу освіту» [66] та інших нормативних
документів. Структурно-логічна схема «призначена для визначення та формування
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цілей і задач навчання студентів у кожному семестрі на курсі шляхом конкретизації
кінцевої мети навчання; розробки логічної послідовності вивчення кожної
дисципліни за часом; встановлення та оптимальної реалізації міжпредметних
зв’язків; створення раціональної структури навчального процесу за типами занять
на весь період навчання з урахуванням складності і змісту дисципліни»
[239, с. 130].
Врахувавши проведений аналіз нормативно-правових документів [66; 77; 121;
122; 128 та ін. ] та досліджень [8; 239], коротко охарактеризуємо взаємозв’язки, що
існують, між елементами (дисциплінами, модулями) структурно-логічної схеми
підготовки бакалаврів за напрямом 6.040201 «Математика*» (див. додаток В,
рис. В.1, рис. В.2). Зокрема, відповідно до робочих планів підготовки бакалаврів
математики РДГУ(2013/2014 н.р., 2014/2015 н.р.) метою першого року навчання
(перший курс) є формування у студентів знань із фундаментальних (природничоматематичних) та професійно-орієнтованих дисциплін, таких як: «Вступ до вищої
математики», «Лінійна алгебра», «Математичний аналіз», «Аналітична геометрія»,
«Елементарна математика», «Дискретна математика». Поряд із цим розпочинається
вивчення дисциплін комп’ютерної підготовки:

«Інформаційно-комунікаційні

технології», «Основи Інтернет», «Інформатика».
На другому курсі продовжується вивчення дисциплін: «Математичний
аналіз», «Інформатика». Тоді

як «Елементарна математика» поглиблюється і

розширюється вивченням дисципліни «Методи розв’язування задач на доведення»,
«Лінійна алгебра» – «Алгебра і теорія чисел», «Аналітична геометрія» –
«Проективна геометрія і методи», «Дискретна математика» та «Додаткові розділи
дискретної

математики»

– «Числові

системи

(методи)»,

«Інформатика» –

«Математична логіка і теорія алгоритмів». Розпочинається вивчення дисциплін, які
закладають основи знань майбутнього бакалавра для педагогічної діяльності:
«Педагогіка»,

«Психологія».

Вивчаються

дисципліни

циклу

гуманітарної

підготовки: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова».
Третій курс навчання визначається подальшим розширенням і поглибленим
вивченням змісту фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін із
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попередніх курсів, таких як «Комплексний аналіз», «Диференціальна геометрія і
топологія»,

«Диференціальні

рівняння»,

«Педагогіка»

і

«Психологія».

До

гуманітарного блоку включені «Філософія», «Історія України», «Історія української
культури» та інші. Розпочинається вивчення дисципліни «Методика навчання
математики»

та

дисциплін

із

другої

спеціальності

(спеціалізації).

Для

систематизації і узагальнення знань та практичних умінь отриманих протягом
трьох років студенти проходять тижневу навчально-педагогічну (пасивну)
практику.
Останній четвертий рік підготовки бакалавра передбачає завершення
вивчення основних фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін
«Основи геометрії», «Методика навчання математики», «Астрономія», дисциплін
циклу гуманітарної («Соціологія», «Політологія», «Правознавство», «Економіка»)
та комп’ютерної («Методика застосування комп’ютерної техніки при вивченні
математики») підготовки. Навчальним робочим планом також передбачено
проходження

студентами

6-ти

тижневої

педагогічної

(навчально-виховної)

практики.
Упродовж усього періоду навчання передбачені спецкурси, які переважно
орієнтовані на вдосконалення фахових знань та вмінь майбутнього вчителя.
Курсові роботи студенти виконують у 6, 7 та 8 семестрах. Завершальним етапом у
підготовці бакалавра є «Державна атестація».
Проведений аналіз структурно-логічної схеми (див. додаток В або [8])
підготовки бакалавра напряму 6.040201 «Математика» дозволив визначити, що
важливою складовою підготовки майбутніх учителів є комп’ютерна підготовка –
одна із умов формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики.
Проте, як видно із схеми, з 5-го по 7-ий семестр взагалі відсутня комп’ютерна
підготовка, крім тих студентів, які мають другу спеціалізацію «Інформатика».
Одночасно аналіз програм дисциплін комп’ютерного циклу та їх змісту
засвідчив, що більшість із них зорієнтовані на формування ІКТ-компетентності на
рівні користувача (технологічної складової), тоді як формування загальнопрофесійної та предметно-професійної складових прослідковується лише в курсі
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«Методика застосування комп’ютерної техніки при вивчені математики», який
вивчається у 8-му семестрі та зорієнтований на вивчення програмних засобів
GRAN1, GRAN2, GRAN3, використання їх при розв’язуванні задач шкільного
курсу математики (алгебри, геометрії, стереометрії). На початку 8-го семестру у
студентів починається педагогічна практика, а вивчення даного курсу відбувається
лише після її проходження. Тобто, зазвичай, студенти, прийшовши на виробничу
практику, виявляються не готовими застосовувати отримані в процесі навчальнопізнавальної діяльності знання, уміння та здібності використовувати інформаційнокомунікаційні технології в професійній діяльності. Причому опитування студентів
показало, що при викладанні дисциплін математичного циклу викладачі вкрай
рідко на заняттях використовують ІКТ. Більшість викладачів використовують ІКТ у
самостійній роботі студентів. Тобто практичного використання ІКТ в освітньому
процесі викладачами, яке могли б реалізувати у своїй майбутній професійній
діяльності студенти практично не мають. Це підтверджує проведене на
констатувальному етапі педагогічного експерименту опитування 26 викладачів, які
безпосередньо

викладали

для

студентів

напряму

підготовки

«Математика» (табл. 1.10, додаток Г).
Таблиця 1.10

1)
2)

3)

4)

Часто

Постійно

2
3
4
І. Використання ІКТ в освітньому процесі
Як часто Ви використовуєте ІКТ для надання
0,0% 7,7%
рекомендацій/інструкцій до занять?
Як часто Ви націлюєте студентів на використання ІКТ
під час аудиторного заняття (індивідуальне / групове
0,0% 7,7%
використання ІКТ, дослідження, вирішення проблем,
подання інформації, читання тощо)?
Як часто Ви спрямовуєте/навчаєте студентів створювати
продукти з використанням ІКТ (домашнє завдання /
завдання, мультимедійні проекти, веб-публікації,
побудову графіків, схем, рисування картинок, створення 0,0% 15,4%
відповідно до контексту свого предмету аудіо- та
відеоматеріалів тощо)?
Як часто Ви використовуєте ІКТ для підготовки до
занять (підготовка дидактичних матеріалів, створення
0,0% 0,0%
тестів, вікторин або завдань, дослідження, планування
занять тощо)?

Іноді

1

Запитання

Рідко

№
п/п

Ніколи

Інтеграція ІКТ в освітній процес ЗВО викладачами

5

6

7

34,6% 15,4% 42,3%
26,9% 26,9% 38,5%

15,4% 19,2% 50,0%

26,9% 7,7% 65,4%
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Продовження табл. 1.10
1

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)

2
3
4
5
6
ІІ. Частота використання різнотипних технологій для досягнення навчальних цілей
Програмне забезпечення загального призначення
(презентаційне програмне забезпечення, текстові
процесори, електронні таблиці, бази даних, статистичне 0,0% 7,7% 15,4% 3,8%
програмне забезпечення, графічні пакети, програми для
веб-дизайну, тренувальні та практичні програми)
Програмне забезпечення для підтримки вивчення
навчального предмету/дисципліни (наприклад, для
23,1% 26,9% 26,9% 7,7%
математики: Maple, MathCad, Matlab, Scilab, Statisctica,
Gran, GeoGebra тощо)
Апаратне
забезпечення
(комп'ютери,
ноутбуки,
0,0% 15,4% 15,4% 3,8%
інтерактивні дошки, проектори, телевізори та ін.)
Мобільні пристрої та програми (смартфони, планшети,
34,6% 34,6% 7,7% 7,7%
iPads дошки тощо).
23,2% 19,2% 3,8% 26,9%
Відео / Подкаст (відео-лекції, YouTube, тощо)
Засоби комунікації (електронна пошта, соціальні мережі,
система миттєвої передачі текстових повідомлень, 0,0% 15,4% 7,7% 34,6%
Facebook, Twitter тощо)
Засоби співпраці / мозкового штурму (дискусійні
форуми, Wikis, Google Документи, Wikispaces, Mind 26,9% 0,0% 15,4% 42,3%
Maps, Skype, Google Drive тощо).
34,6% 26,9% 7,7% 23,1%
Блоги / RSS-канали (Blogger, WordPress та ін.)
Освітні мережі («Щоденник» (http://shodennik.ua/), «Мої
знання»
(http://mz.com.ua/),
MySchool,
Edmodo, 57,7% 7,7% 15,4% 11,5%
Schoology та ін.)
Системи керування курсом / Системи керування
контентом / Системи подачі /системи управління
42,3% 26,9% 0,0% 15,4%
навчанням ( BlackBoard, Google Classroom, Moodle, Sakai
та ін.)
Безкоштовні он-лайн курси / контенти (відкрита
навчальна програма, відкриті навчальні ресурси, 42,3% 15,4% 26,9% 7,7%
MOOCs, Prometheus, Udacity, Edx тощо).
Інтерактивні системи реагування студентів або засоби
опитування (синхронні засоби, Plickers, Doodle, Learning 42,3% 26,9% 7,7% 15,4%
Analytics, Socrative тощо, GoogleCalendar).
50,0% 26,9% 7,7% 7,7%
Моделюючі / Освітні ігри
Хмарні додатки для зберігання файлів / конспектування
15,4% 0,0% 34,6% 15,4%
(Google Drive, Dropbox, Evernote тощо).

7

73,1%

15,4%
65,4%
15,4%
26,9%
42,3%
15,4%
7,7%
7,7%

15,4%

7,7%
7,7%
7,7%
34,6%

Отже, перед початком педагогічної практики майбутні вчителі математики
повинні знати психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні умови використання
ІКТ у загальноосвітньому закладі, застосовувати методично вмотивовані підходи
до добору і використання у професійній діяльності інформаційно-комунікаційних
технологій та володіти на достатньому рівні ІКТ-компетентністю для успішної
професійної діяльності в умовах інформатизації освітнього процесу школи.
Аналогічна ситуація в більшості ЗВО України (додаток Д) [80; 120], де базова
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ІКТ підготовка здійснюється на першому та другому курсі в межах дисциплін
«Інформатика», «Інформаційні технології», зміст яких в основному містить
технологічне спрямування без урахування специфіки майбутньої професії.
Тоді як аналіз зарубіжного досвіду, зокрема робочих програм дисциплін
факультету математики та інформатики Університету ім. Адама Міцкевича у
м. Познань (Польща) [266–269] показав на ґрунтовну підготовку майбутніх
учителів до використання ІКТ у професійній діяльності (додаток Е). Для бакалаврів
математики (І ступінь, 3 роки навчання [266; 267]) викладаються такі предмети, як
«Інформаційні

технології», «Алгоритми

та програмування», «Інформаційні

технології

освіті»,

підтримка

в

«Інформаційна

професійної

діяльності

вчителя» (див. додаток Е, табл. Е.1).
Приходячи на практику в школу, частіше студенти теж не мають можливості
перейняти досвід використання ІКТ у професійній діяльності. По-перше,
відсутність у школі відповідного матеріально-технічного забезпечення. По-друге,
достатньо значний відсоток вчителів математики, які не володіють ІКТкомпетентністю (рис. 1.2, рис. 1.3, рис. 1.4, рис. 1.5). Так, проведене анкетування за
адаптованою методикою ЮНЕСКО (додаток Ж) щодо визначення рівня ІКТкомпетентності вчителів математики показало (див. рис. 1.2): 77 % респондентів
володіють базовими вміннями застосовувати ІКТ (технологічна грамотність); 68 %
– здатні освоювати нові ІКТ (поглиблення знань); 55 % здатні використовувати ІКТ
для продукування нових знань (створення або виробництво знань).
ІКТ-компетентність вчителя математики
100%
80%

77%

68%
55%

60%
40%

23%

45%

32%

володіє
не володіє

20%
0%

Застосування знань

Освоєння знань

Побудова знань

Рис. 1.2. Показник кількості практикуючих вчителів математики, які
володіють ІКТ-компетентністю відповідно до підходу, запропонованого ЮНЕСКО
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Застосування знань з ІКТ (Технологічна грамотність)
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ
ПРОЦЕСОМ
АПАРАТНІ І ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІКТ
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І ОЦІНЮВАННЯ
РОЗУМІННЯ РОЛІ ІКТ В ОСВІТІ

0%
РОЗУМІННЯ
РОЛІ ІКТ В
ОСВІТІ

10%

20%

30%

НАВЧАЛЬНА
ПЕДАГОГІЧНА
ПРОГРАМА І
ПРАКТИКА
ОЦІНЮВАННЯ

40%

50%

60%

АПАРАТНІ І
ПРОГРАМНІ
ЗАСОБИ ІКТ

володіє (>=0.6)

13

13
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Рис. 1.3. Показник кількості практикуючих вчителів математики, які
володіють ІКТ-компетентністю на рівні «Технологічна грамотність»
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Рис. 1.4. Показник кількості практикуючих вчителів математики, які
володіють ІКТ-компетентністю на рівні «Поглиблення знань»
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Виробництво знань
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Рис. 1.5. Показник кількості практикуючих вчителів математики, які
володіють ІКТ-компетентністю на рівні «Виробництво знань»
Отже, для вирішення проблеми якісної професійної підготовки майбутніх
учителів у галузі ІКТ та забезпечення неперервності у формуванні ІКТкомпетентності майбутніх учителів математики виокремлюємо два шляхи:
інтеграція ІКТ у дисципліни професійно-практичної підготовки та побудова змісту
комп’ютерних дисциплін з урахуванням специфіки майбутньої професії вчителя
математики, з повним зануренням в ІКТ-середовище студентами.
Висновки до першого розділу
1. Комплексний теоретичний аналіз державних документів та наукових праць
із досліджуваної проблеми щодо впровадження компетентнісного підходу та
інформатизації освіти встановив потребу набуття майбутніми вчителями здатності
до розв’язування професійних завдань із використанням ІКТ, адаптації та внесення
інновацій до елементів наявних засобів ІКТ у залежності від умов їх використання
в професійної діяльності, проектування і створення власних засобів ІКТ та їх
ефективної інтеграції в освітній процес школи.
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2. Упровадження ІКТ у професійну підготовку майбутніх учителів формує
ІКТ-компетентність, що відображає: здатність розробляти інноваційні методи
використання техніки для активізації навчально-пізнавальної та пізнавальної
діяльності учнів; уміння та навички використовувати комп’ютерну техніку і
програмне забезпечення, різні дидактичні матеріали, електронні педагогічні
програмні

засоби,

веб-ресурси,

управлінський

інструментарій,

посібники,

довідники, тощо; уміння розробляти навчальні посібники (матеріали) і заняття з
використанням ІКТ; використовувати ІКТ для створення знань і здобуття навичок
критичного мислення учнів, підтримувати власне безперервне рефлексивне
навчання та створювати спільноти знань. Це потребує пошуку нових форм
організації освітньої діяльності. Серед них пропонуємо виокремити змішане
навчання, яке в контексті ІКТ-освіти розуміємо, як цілеспрямований процес
формування професійної ІКТ-компетентності майбутніх учителів в умовах
інтеграції аудиторної та позаудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього
процесу на основі використання і взаємного доповнення технологій традиційного
та електронного (дистанційного і мобільного) навчання, що передбачає елемент
самоконтролю студентом часу, місця, маршруту і темпу під час автономного та
онлайн навчання.
3. Проведений аналіз зарубіжних стандартів ІКТ-компетентності, наукових
праць вітчизняних та зарубіжних учених, в яких розглянуто теоретичні та
методичні підходи щодо визначення змісту і розроблення моделей ІКТкомпетентності вчителя, підтвердив, що для розроблення вітчизняних стандартів
ІКТ-компетентності вчителя-предметника доцільно використовувати адаптовані
стандарти до стандартів ISTE, рамки ІКТ-компетентності ЮНЕСКО, Національних
стандартів у сфері ІКТ для вчителів Австралії на рівні випускника та ін. Для
подальшого результативного впровадження стандартів ІКТ-компетентності у
професійну підготовку майбутніх учителів, якісного контролю за рівнем
сформованості ІКТ-компетентності, потрібно в їх розробленні використовувати
дескриптори, які відображають практичний аспект використання ІКТ у професійній
діяльності майбутнього вчителя.
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4. Аналіз навчальних і робочих планів підготовки майбутніх учителів
математики

вітчизняних

ЗВО,

на

відміну

від

зарубіжних,

засвідчив

фрагментарність у формуванні ІКТ-компетентності. Так, формування професійної
ІКТ-компетентності студентів у більшості ЗВО розпочинається лише на 4-му році
навчання, що не завжди сприяє ефективному використанню ІКТ під час
проходження ними педагогічної практики, написанні курсових проектів та
бакалаврських робіт. Тому при побудові структурно-логічної схеми освітнього
процесу потрібно врахувати те, що компетентності набуваютьcя поступово і вони
формуються цілою низкою навчальних дисциплін на різних етапах освітньої
програми.

Виокремлюємо

два

шляхи

для

забезпечення

системності

та

неперервності у формуванні ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики:
інтеграція ІКТ у дисципліни професійно-практичної підготовки та побудова змісту
комп’ютерних дисциплін із урахуванням специфіки майбутньої професії вчителя
математики, з повним зануренням в ІКТ-середовище студентами.
5. Проведений аналіз зумовив виділення основних напрямів, що потребують
подальшого дослідження: вибір інформаційно-комунікаційних технологій для
формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики; розроблення
моделі формування даної компетентності майбутніх учителів математики;
визначення складових, критеріїв та рівнів сформованості ІКТ-компетентності
майбутніх учителів математики; обґрунтування педагогічних умов формування
ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики; розроблення авторської
методики формування ІКТ-компетентності.
Основні результати, представлені у першому розділі, опубліковані автором у
роботах [214; 215; 217; 224; 233; 279].
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РОЗДІЛ 2
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
2.1. Загальна

методика

проведення

педагогічного

дослідження

щодо

формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики
Дослідження щодо формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів
математики сплановано та реалізовано у відповідності до основних підходів до
організації та проведення педагогічного експерименту, розроблених групами таких
науковців, як Г. Артемчук, В. Курило, М. Кочерган [9], В. Майборода, Ю. Скиба,
О. Ярошенко [191] та ін.
Головна

мета

педагогічного

дослідження

–

розробити,

теоретично

обґрунтувати й експериментально апробувати модель та методику формування
ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики.
Зазвичай,

для

фіксації

стійкого

педагoгiчнoгo

ефекту

неoбхiдний

дoвгoтривалий педагогічний експеримент. Тому дослідно-експериментальна рoбoта
прoвoдилась упродовж 2013-2017 років, основні завдання якої було визначено так:
 розробити складoві моделі формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів в умовах змішаної навчальної діяльності, на основі якої спроектувати
методику її впровадження в освітній процес ЗВО;
 описати критерії та показники для оцінювання ІКТ-компетентності
майбутніх учителів математики;
 визначити

рівень

ІКТ-компетентності

викладачів,

які

здійснюють

підготовку майбутніх учителів математики, та вчителів математики, що є
потенційними керівниками педагогічної практики студентів (майбутніх учителів)
та їх відношення до використання ІКТ у професійній діяльності;
 дослідити рівень ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики;
 здійснити розробку програм вибіркової дисципліни «Основи мультимедіа»,
вдосконалити зміст нормативної дисципліни «Пакети математичних програм» і
впровадити в освітній процес ЗВО для експериментальних груп майбутніх учителів
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математики;
 проаналізувати результати експерименту;
 провести

кoрекцiю

методики

реалізації

моделі

формування

ІКТ-

компетентності майбутніх учителів математики.
Для досягнення поставленої у дослідженні мети було проведено педагогічний
експеримент, що «допомагає перевіряти імовірність робочих гіпотез, виявляти
зв'язки й відносини між окремими елементами педагогічних систем» [191, c. 92].
Педагогічний
гуманітарного

експеримент
університету,

проведено

на

базі

Дрогобицького

Рівненського

національного

державного
педагогічного

університету імені І. Франка, Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т. Г. Шевченка та Кіровоградського державного педагогічного
університету імені В. Винниченка. Різними видами експериментально-дослідної
роботи охоплено 378 студентів.
На першому етапі (2013–2014 рр.) накопичено емпіричний досвід. На основі
аналізу наукової, науково-методичної, психолого-педагогічної літератури та
законодавчої бази було узагальнено стан досліджуваної проблеми та виявлено
суперечності у процесі інформаційно-комунікаційної підготовки майбутніх
учителів

математики,

що

підтвердило

необхідність

формування

ІКТ-

компетентності. Уточнено категорійний апарат і конкретизовано завдання
дослідження. На цьому етапі використано метод теоретичного аналізу наукових
джерел, метод логіко-семантичного аналізу для розробки понятійного апарату
дослідження. Основну увагу було зосереджено на пошуку та аналізі інформаційних
джерел, пов’язаних із темою дисертації, вивчення вітчизняного та зарубіжного
досвіду щодо формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики,
зокрема, здійснено аналіз стандартів ІКТ-компетентності (ICT Competency
Framework for Teachers version 2.0 (ICT-CFT UNESCO), International Society for
Technology in Education Standards For Teachers (ISTE Standards T), The European eCompetence Framework (e-CF)), Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie
technologii informacyjnej i komunikacyjnej (30.09.2010 wersja 3.0), National
Professional Standards For Teachers – ICT Elaborations for Graduate Teacher
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Standards), освітніх програм, навчальних планів тощо.
Уточнено складові ІКТ-компетентності (технологічна, загально-професійна,
предметно-професійна),

виокремлено

критерії

(ціннісно-мотиваційний,

когнітивний, операційно-технологічний, особистісно-рефлексивний) та рівні її
сформованості.
Проведено констатувальний етап педагогічного експерименту, що дозволив
з’ясувати рівень ІКТ-компетентності вчителів математики відповідно до рамкової
структури ІКТ-компетентності ЮНЕСКО; рівень ІКТ-компетентності викладачів;
частоту застосування викладачами і вчителями ІКТ у професійній діяльності;
основні мотиви, що спонукають студентів до професійного навчання з ІКТ,
визначити рівень ІКТ-компетентності студентів та їх відношення до застосування
ІКТ. У ньому взяло участь 265 респондентів, серед них: 217 студентів 1-4 курсів
напряму «Математика» та 5 курсу спеціальності «Математика» РДГУ, 26
викладачів РДГУ, ДДПУ, що здійснюють підготовку майбутніх учителів
«Математики» та 22 вчителі математики Рівненської, Волинської областей та
м. Києва.
Під час аналізу програм дисциплін щодо ІКТ-підготовки майбутніх учителів
математики – студентів напряму підготовки 6.040201 «Математика», зокрема, 1-3
років навчання, було з’ясовано її спрямованість на оволодіння технологічними
знаннями, уміннями та навичками (ІКТ-грамотність або технологічна складова ІКТкомпетентності) – вивчення апаратного та програмного забезпечення ІКТ без
готовності розв’язувати у майбутньому професійні завдання. Дані особливості
дозволили
професійних

визначити
завдань

необхідність

вивчення

на

компетентнісного,

основі

засобів

ІКТ

для

вирішення

студентоцентрованого,

діяльнісного, системного та синергетичного підходів.
На другому етапі (2014-2015 рр) визначено педагогічні умови, спроектовано
модель формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики; оновлено
структуру, зміст навчальних дисциплін «Основи мультимедіа» та «Пакети
математичних програм» для розв’язування професійно-спрямованих завдань та
розроблено методику їх викладання для студентів бакалаврського рівня вищої
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освіти напряму підготовки 6.040201 «Математика».
На

третьому

етапі

(2015–2017 рр.)

проведено

формувальний

етап

педагогічного експерименту на базі студентів РДГУ, ДДПУ, КДПУ, ЧДПУ (251
респондент) і перевірено гіпотезу дослідження; експериментально перевірено
методику формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики;
розроблено та апробовано комплекс навчально-методичного та методикотехнологічного

забезпечення

системи

навчання

для

формування

ІКТ-

компетентності майбутніх учителів математики; узагальнено та систематизовано
результати педагогічного експерименту, сформульовано висновки дослідження.
Гіпотеза дослідження: підвищення рівня ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики відбудеться, якщо запровадити у процес їхньої професійної
підготовки науково-обґрунтовану модель та розроблену на її основі методику, в
якій реалізовані будуть наступні педагогічні умови:
– забезпечення стійкої мотивації до навчання через наближення освітнього
процесу до умов майбутньої професійної діяльності (розроблення різнотипних
електронних освітніх ресурсів із математики, використання засобів ІКТ для
розв’язування професійно-орієнтованих завдань тощо) та забезпечення таких
потреб студента, як відчуття компетентності, автономності, значимості;
 створення навчально-методичного і методико-технологічного забезпечення
процесу підготовки майбутніх учителів математики;
 надання навчальній роботі творчого та дослідницького характеру через
включення студентів у проектну діяльність (групову, індивідуальну) під час
створення студентами електронних освітніх ресурсів, активізацію їх навчальнопізнавальної

та рефлексивної діяльності, організацію самостійної

роботи,

продуктивну взаємодію з викладачем в умовах ІКТ-середовища;
 застосування в процесі підготовки майбутніх учителів математики
компетентнісно-орієнтованих завдань;
 використання міждисциплінарних зв’язків.
Для досягнення мети і вирішення поставлених у дослідженні завдань
використано

комплекс

таких

методів,

як

аналіз

і

синтез,

порівняння,
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систематизація, спостереження, бесіди, анкетування, тестування, моделювання,
педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Теоретичні

методи

дослідження

(аналіз

і

синтез,

порівняння,

систематизація, вивчення літератури, документів і результатів діяльності та ін.)
використано для аналізу психолого-педагогічних, наукових та науково-методичних
джерел із метою уточнення основних понять дослідження, з’ясування сучасних
вимог до підготовки майбутніх учителів (аналіз документів), стану розробленості
проблеми дослідження, виявлення особливостей формування ІКТ-компетентності,
уточнення компонентів та рівнів її сформованості (вивчення результатів
діяльності), побудови структури та добору спеціального програмного забезпечення
та фахових задач для створення навчальних курсів.
Метод моделювання використано для обґрунтування та побудови моделі
формування ІКТ-компетентності, як засобу представлення її навчально-методичної
системи та розробки її структурних компонентів.
Метод спостереження використовувався для з’ясування мотивації та
зацікавленості студентів до вивчення ІКТ, яка виражається через поведінку
студентів під час проведення занять і їх онлайн-активності.
Бесіди проводились із метою з’ясування мотиваційних чинників до вивчення
ІКТ, а також труднощів, що виникали при вивченні розроблених навчальних курсів.
Бесіди проводились, як у межах аудиторії (очно), так і під час проведення онлайнконсультацій під час здійснення синхронної та асинхронної взаємодії в системі
Moodle та сумісних із нею платформ для вебінарів ClickMeeting, eTutorium та ін. У
процесі бесід з’ясовувались важливі моменти у відповідях на запитання
анкет (додаток И, додаток К, додаток Л, додаток М, додаток Н, додаток П).
Емпіричні методи (анкетування, тестування) використано для виявлення
рівнів сформованості ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики.
Анкетування і тестування використовувались для перевірки динаміки
формування компонентів ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики, що
представлені для заповнення в друкованому та електронному (Google Форми,
модуль «Обстеження» та тести LMS Moodle) варіантах.
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Зокрема, при перевірці ціннісно-мотиваційного критерію використовувалась
методика визначення рівня мотивації до професійного навчання студентів
В. Каташева [87], для особистісно-рефлексивного критерію – методика діагностики
В. Андрєєва («Оцінка здатності до саморозвитку, самоосвіти» [5, с. 555–557].
Крім того, використовувалося анкетування для визначення самооцінки студентів
щодо сформованості власного рівня ІКТ-компетентності до і після запровадженої
методики в курсах «Основи мультимедіа» та «Пакети математичних програм»
відповідно до «Анкети учасника курсу “Основи мультимедіа”» (див. додаток П) та
«Анкети учасника курсу “Пакети математичних програм”» (запитання ідентичні до
анкети в додатку П).
Метод тестування застосовувався при модульному контролі та перевірці
операційно-технологічного та когнітивного критеріїв і відбувався з використанням
розроблених тестів засобами LMS Moodle (приклади тестових запитань наведені у
навчально-методичному посібнику [223], методичних рекомендаціях [235] та їх
зразках у додатку Н).
Педагогічний експеримент використовувався для перевірки спроектованої
моделі формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики, перевірки
ефективності навчально-методичної та методико-технологічної систем.
Для здійснення кількісної та якісної оцінки отриманих результатів
досліджень використовувалися наступні методи математичної статистики: для
оцінювання однорідності показників ІКТ-компетентності груп, що беруть участь в
експерименті, – критерій

Пірсона  («хі-квадрат»),
2

визначення

коефіцієнту

сформованості ІКТ-компетентності груп – дисперсійний аналіз. Для статистичного
опрацювання результатів експериментальної роботи використовувався програмний
засіб загального призначення MS Excel, Таблиці Google, сервіси для побудови
інфографіки (https://infogr.am) та ін.
Отже, у вище представленій методиці проведеного дослідження викладено
етапи дослідження, сформульовано гіпотезу, а також описано методи, за
допомогою яких реалізувались поставлені завдання дослідження.
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2.2. Зміст і cтруктурa ІКТ-кoмпетентнocтi майбутніх учителів математики
Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів цифрового
суспільства,

зокрема

через

запровадження

компетентнісного

підходу

та

інформатизацію всіх рівнів освітнього процесу, передбачає набуття майбутніми
вчителями математики здатностей до здійснення професійної інноваційної
діяльності, навчання протягом життя, «…професійної спроможності і особистісної
здатності конкурувати в умовах праці, які виступатимуть системотвірними
індикаторами якості випускника» [6, c. 14].
Вимоги до рівня професійної ІКТ-компетентності визначаються також такими
тенденціями щодо використання ІКТ в освіті [78, c. 77-78; 126]: перенесення
акценту із розв’язування задач технологічного рівня, що передбачає вміння
використовувати рекомендовані інструменти та програмні засоби, на методикопедагогічний; розповсюдження хмарних технологій, відкритих освітніх платформ,
що

за

часту

використовують

віддалені

ресурси;

розвиток

рефлексивної

компетентності, що має на меті збільшення ролі загально-педагогічної складової в
структурі ІКТ-компетентності майбутнього вчителя. Тобто майбутній вчитель
повинен:

по-перше, бути активним учасником інформаційного освітнього

середовища та вміти використовувати його ресурси (електронні освітні матеріали,
бібліотеки, сайт ЗВО, цифрові лабораторії, системи керування навчанням тощо) у
професійній діяльності; по-друге, бути здатним до співробітництва і взаємодії,
спільно використовувати хмарні сервіси (Google, Microsoft, Amazon, Dropbox та
ін.),

системи керування навчанням/контентом (BlackBoard, Google Classroom,

Moodle.), освітні мережі тощо для розв’язування професійних задач; по-третє,
оцінювати власні знання і вміння з ІКТ-компетентності та набувати нових, таких як
вміння створювати освітній блог, форум, онлайн-курс, відкритий освітній ресурс
тощо та на рівні фасилітатора (педагога-організатора), тьютора використовувати їх
в освітньому процесі.
В. Жукова зазначає: «Компетентність у галузі інформаційно-комунікаційних
технологій припускає наявність у студента здатностей:
 застосовувати

інформаційно-комунікаційні

технології

в

навчанні

й
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повсякденному житті;
 раціонально використовувати комп’ютер, комп’ютерні й мережні засоби при
рішенні задач, пов’язаних з обробкою різноманітної інформації, її пошуком,
систематизацією, зберіганням, поданням і передачею;
 будувати

інформаційні

моделі

й

досліджувати

їх

за

допомогою

інформаційно-комунікаційних технологій;
 давати

оцінку

процесам

і

досягнутим

результатам

інформаційно-

технологічної діяльності» [63, с. 48].
У дослідженні С. Ракова технологічна компетентність майбутнього вчителя
математики, що передбачає «володіння сучасними інформаційно-комунікаційними
технологіями підтримки математичної діяльності» [157, с. 15], характеризується
набутими уміннями: «розв’язувати типові задачі з використанням основних типів
професійного математичного програмного забезпечення (пакети символьних
перетворень (наприклад, Derive), динамічної геометрії (наприклад, DG, Gran-2D),
електронні таблиці (наприклад, Excel)); оцінювати похибки при використанні
наближених обчислень; будувати комп’ютерні моделі для предметної області
задачі з метою її евристичного, наближеного або точного розв’язання;
досліджувати

комп’ютерні

моделі

за

допомогою

комп’ютерних

експериментів» [157, с. 15–16].
Існують різні підходи до визначення структури ІКТ-компетентності. Зокрема,
В. Ракута у загальній структурі ІКТ-компетентності вчителя математики, описуючи
кожну її складову через систему знань, умінь, навичок, досвіду та інших
особистісних

якостей

людини,

виділяє:

загальну

ІКТ-компетентність

(використання ІКТ у своїй життєдіяльності); професійну ІКТ-компетентність
(використання ІКТ у професійній діяльності педагога); профільну професійну ІКТкомпетентність (використання ІКТ у професійній діяльності педагога, як учителяпредметника) [158, c. 74].
О. Фурман та А. Костюченко виділяють три інформаційно-комунікаційні
компетентності (ІК-компетентності) вчителя-предметника, такі як:
 загальна: здатність створювати текстові документи, таблиці, малюнки,
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діаграми, презентації, комп’ютерні графічні об’єкти, flash анімацію і т.д.; здатність
використовувати Інтернет-технології, телеконференції, локальні мережі, бази
даних, інтерактивні дошки тощо; здатність розробляти власні електронні розробки;
 діагностична:

здатність

здійснювати

моніторинг,

діагностування,

електронне тестування, прогнозування тощо;
 предметно-орієнтована: здатність застосовувати в освітньому процесі
готові навчальні програми, енциклопедії, електронні лабораторії, електронні
підручники тощо [205, с. 302].
П. Грабовський виділяє наступні складові інформаційної компетентності, що
відображають «здатність і готовність професійно виконувати педагогічні функції
на основі інформаційних технологій» [40, с. 118]: операційна компетентність –
«сукупність знань та вмінь, а також досвіду, що дають змогу ефективно вирішувати
проблеми, які виникають у процесі використання програмного і апаратного
забезпечення» [39, с. 61]; методична компетентність – «знання, уміння вчителя
використовувати потенціал ІКТ для вдосконалення методики навчання свого
предмета; уміння адаптувати навчальні програми так, щоб найефективніше
використовувати засоби ІКТ» [39, с. 63]. Проте, як було зазначено в п. 1.2, все таки
компетентність доцільно використовувати в однині і описувати її зміст через
складові (компоненти).
У структурі інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики
(на рівні магістра) В. Жукова виокремила: «технічний компонент, що передбачає
знання особливостей роботи та досвід роботи з комп’ютерною технікою, уміле
використання технічних засобів навчання, уміння вибирати засоби взаємодій
комп’ютера з іншими технічними засобами навчання; технологічний компонент,
що передбачає знання технологій роботи та досвід роботи з програмним
забез1111печенням загального призначення…, а також із сучасними пакетами
математичних програм; знання алгоритмів, методів, прийомів та способів
ефективного розв’язування математичних задач за допомогою комп’ютера;
використання інформаційних технологій у навчальній і професійній діяльності та
створення на їх основі дидактичних засобів для проведення навчальних занять з
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математики; уміння поєднувати традиційні та нові інформаційні технології
навчання; комунікаційний компонент, що передбачає володіння знаннями,
уміннями й навичками пошуку, відбору, зберігання, відтворення, подання, передачі
та інтеграції інформації із застосуванням комп’ютера, уміння використовувати
електронні засоби зв’язку (комп’ютерні мережі, електронну пошту, ресурси
Інтернет) у навчально-виховному процесі» [63, с. 62–63].
С. Петренко виокремлює такі складові ІКТ-компетентності майбутнього
вчителя математики: загальну, математичну та методичну [136, c. 51].
Враховуючи

дослідження

В. Бикова [15; 129],

О. Воронкіна [24–25],

П. Грабовського [39; 40], М. Жалдака [58-61], В. Жукової [63], С. Зайцевої [65],
А. Капаті [260],

М. Кені [261],

П. Мішри [263; 285],

М. Кохлера

Н. Полюхович [139],

[263;

285],

Д. Мар [261],

Ю. Рамського [159–160],

С. Семерікова [170], О. Спіріна [185–187], Ю. Триуса [196–199] та ін., «Проект
стандарту вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціалізації
014.04 Середня освіта (Математика)» [154] вважаємо, що процес підготовки
майбутніх учителів математики до використання ІКТ у майбутній професійній
діяльності повинен одночасно здійснюватися у двох напрямках:
1. Підвищення рівня і якості загальної підготовки в галузі ІКТ, що передбачає
як вивчення різних видів, функціональних можливостей програмного та апаратного
забезпечення на технологічному рівні (ІКТ-грамотність), так і набуття здатностей
опановувати нові ІКТ, оцінюючи схожість (типовість) їх функцій із вже вивченими,
та адаптовувати до розв’язування професійних завдань. Адже знання в галузі ІКТ
поновлюються швидкими темпами, тому майбутні вчителі повинні вміти
демонструвати вільне та якісне володіння ІКТ і трансформувати поточні знання в
галузі нових технологій.
2. Підготовка майбутніх учителів до використання ІКТ в освітньому процесі
з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності. Даний напрям може
бути реалізований: окремим модулем (навчальною дисципліною); у процесі
вивчення

ІКТ-дисциплін

з

урахуванням

міждисциплінарних

зв’язків

та

розв’язуванням в межах цих дисциплін професійних задач, бути інтегрованим до
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кожного навчального предмета циклів загально-професійної та професійнопрактичної підготовки майбутніх учителів математики.
Проведений аналіз наукової, науково-методичної літератури (див. п. 1.1),
категорійного

апарату

дослідження (див. п. 1.2),

стандартів

із

ІКТ

підготовки (див. п. 1.3), змісту та структури ІКТ-підготовки до професійної
діяльності

в

інформаційному

суспільстві

дозволив

в

ІКТ-компетентності

виокремити технологічну (ІКТ-грамотність) і загально-професійну (педагогічна) та
предметно-професійну (математична) складові.
Технологічна (ІКТ-грамотність) передбачає наявність у майбутнього вчителя:
знання основ роботи з апаратним та програмним забезпеченням загального
призначення

персонального

комп’ютера;

уміння

знаходити,

передавати

і

продукувати різнотипну навчальну інформацію з використанням засобів ІКТ;
здатність визначати переваги використання засобів ІКТ та систематично
використовувати засоби інформаційно-комунікаційного освітнього середовища
(електронні навчально-методичні комплекси, системи керування навчальним
контентом, комп’ютерні навчальні системи і тренажери, електронні бібліотеки,
педагогічні програмні засоби, тестові системи, віртуальні спільноти, web-сайт
закладу тощо) при засвоєнні навчальних дисциплін загальної та професійної
підготовки.
Загально-професійна (педагогічна) складова передбачає: знання щодо змісту і
технології формування в учнів готовності використовувати засоби ІКТ у навчальній
діяльності; здатність на практиці організовувати навчання учнів з використанням
засобів ІКТ; здатність і готовність ведення баз даних, електронного журналу,
розроблення методичних матеріалів з використанням ІКТ, управління діяльністю
учнів у відкритих системах навчання (Moodle, Google Classroom тощо) та онлайнсередовищах; здатність щодо вибору і застосування електронних освітніх
ресурсів (ЕОР), мультимедійних засобів навчання (МЗН) в освітній практиці
відповідно до навчальних цілей; здатність розробляти інтерактивні види ЕОР,
зокрема МЗН.
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Предметно-професійна (математична) складова передбачає: знання різних
видів мобільних, комп’ютерно- та хмаро-орієнтованих, математичних систем (МС)
з математики та розуміння переваг і обмежень, форм і методів їх застосування для
навчання

математики, здатність щодо

вибору і

застосування

мобільних,

комп’ютерно- та хмаро-орієнтованих МС для розв’язування математичних задач та
навчання математики; здатність опановувати нові ІКТ, зокрема предметноорієнтовані, оцінювати їх функціональні можливості та придатність для
розв’язування різнотипних професійних завдань.
Відповідно до виокремлених складових можна прослідкувати динаміку
формування

ІКТ-компетентності

інформаційно-комунікаційної

майбутніх

учителів

підготовки

у

змісті

дисциплін

майбутніх

учителів

математики (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Складові ІКТ-компетентності та дисциплін, які викладаються для всіх
додаткових спеціалізацій напряму «Математика», відповідно до робочого
навчального плану (2014/2015 н.р. та 2015/2016 н.р.) РДГУ
ІКТ-компетентність
Шифр

Дисципліни

1

2

ПП11
ПП13
ПП16.7
ПН06
ПП17.3
ПП14
ПП17.7
ПП30.7
ПП14.6
ГЕ02

Технологічна
(Т)
3
Рівень бакалавра

Дискретна математика
Математична логіка і теорія
+
алгоритмів
Інформаційно-комунікаційні
+
технології
Інформатика
+
Основи Інтернет
+
Числові методи
+
Основи мультимедіа
+
Пакети математичних програм
+
Методика застосування
+
комп’ютерної техніки при вивченні
математики
Рівень магістра
КІТ в освіті і науці
+

Загально- Предметнопрофесійна професійна
(ЗП)
(ПП)
4

5
+
+

+
+
+

+

+
+
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Для оцінювання рівня сформованості ІКТ-компетентності потрібно визначити
її критерії, які в багатьох дослідженнях співвідносяться з компонентами. Під
терміном «компоненти компетентності» англійський психолог Дж. Равен розуміє
«…ті характеристики і здатності людей, які дозволяють їм досягати тих цілей і
соціальної структури, в якій ці люди живуть і працюють» [156, с. 280]. Причому, як
зазначає дослідник, компетентність включає в себе не лише здатності, а й
внутрішню мотивацію, що не входить у поняття здатності (інше тлумачення:
уміння, можливості, якості, здібності тощо) як такої. Тобто компонентами будьякого виду компетентності є когнітивні (інтелектуальні), афективні, вольові
здатності людини та внутрішня мотивація. Саме мотивація забезпечує реалізацію
ефективної поведінки людини для успішного завершення певного виду діяльності.
Отже, компетентність виявляється в діяльності через відповідні мотивовані
здатності людини. Успішно виконана діяльність чи сукупність діяльностей вказує
на успішне оволодіння людиною компетентності.
Поділяючи підходи Дж. Равена до визначення структури компетентності,
І. Зимняя визначає такі її характеристики (компоненти): «а) готовність до прояву
компетентності
компетентності

(мотиваційний
(когнітивний

аспект);

аспект);

б) володіння

в) досвід

прояву

знаннями

змісту

компетентності

в

різноманітних стандартних і нестандартних ситуаціях (поведінковий аспект);
г) відношення до змісту компетентності і об’єкту її застосування (цінніснозмістовий аспект); д) емоційно-вольова регуляція процесу і результату прояву
компетентності» [74, c. 25–26].
С. Головань [30] в структурі компетентності виділяє такі компоненти, як:
мотиваційний,

когнітивний,

діяльнісний,

ціннісно-рефлексивний,

емоційно-

вольовий, комунікативний (табл. 2.2), які «існують не ізольовано один від одного,
вони тісно взаємопов’язані між собою» [30, c. 29]. Дослідник серед вказаних
функцій

діяльнісну

визначає

як

системотвірну,

«оскільки

компетентність

виявляється в умінні розв’язувати проблеми (проблемні завдання у певній
предметній галузі), проектувати свою власну діяльність, що вирізняється якістю і
результативністю. Ступінь сформованості функцій компетентності внутрішньо
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обумовлений її структурою» [30, с. 28].
Таблиця 2.2
Функції компетентності в структурі особистості, системою яких визначається
структура компетентності (С. Головань [30, с. 28]).
Функція
Зміст прояву, визначення, характеристика функції, ознаки
компетентності
1
2
Мотиваційно- Компетентність виступає умовою розвитку і набуття зрілої форми
спонукальна
думок, мотивів, цінностей, спрямованості особистості, яка прагне
самоствердитися у власній діяльності, реалізувати творчий потенціал,
проявити свої здібності, набути авторитету у своїх колег і самого себе.
Когнітивна
(гностична)

Компетентність активізує пізнавальну та інтелектуальну діяльність
особи. Це виявляється в інтересі і засвоєнні особою накопичених
людством знань, розширенні особистістю освіченості, кругозору,
ерудиції, націлених на перспективний розвиток. У цьому можна
вбачати прояв гностичної функції компетентності.

Діяльнісна

Реалізація отриманих знань у практичній діяльності у вигляді умінь і
навичок.

Цінніснорефлексивна

Оцінне відношення та усвідомлення людиною свого знання, поведінки,
морального кодексу, інтересів, ідеалів і мотивів, цілісну оцінку самого
себе як особистості.
Компетентність виявляється також у здатності людини до вольових
напружень, мобілізації своїх сил у подоланні труднощів у процесі
пізнавальної або професійної діяльності, наполегливості, витривалості,
стриманості.

Емоційновольова

Комунікативна Комунікабельність, відкритість до спілкування і збагачення у процесі
міжособистісної взаємодії є результатом прояву комунікативної функції
компетентності.

Отже, компетентність людини тісно пов’язана з її діяльністю. Педагогічна
професія є одночасно перетворюючою і керуючою. Головну роль у розвитку
компетентності педагога відіграють його професійно-педагогічні здібності.
Розвиток здібностей пов’язаний із педагогічними уміннями і навичками, якими
повинен володіти кожний компетентний учитель.
Визначатимемо

структуру

ІКТ-компетентності

майбутнього

вчителя,

виходячи із характеристики професійної діяльності вчителя. У сучасному
освітньому просторі «професійна компетентність вчителя передбачає розвиток
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інформаційної (знати), діяльнісної (уміти), креативної (володіти) та розвивальної
(бути) функцій, засвоєння інноваційних ролей і принципів професійної діяльності,
що пов’язано з видозміною сфери особистості, розвитком її самостійності, творчого
потенціалу,

інтелектуальних

здібностей,

особистісного

і

професійного

самовдосконалення і саморозвитку» [133, с. 66].
У

визначенні

компонентів

професійної

компетентності

І. Зязюном

використано діяльнісний підхід. «Професійно-педагогічна діяльність учителя – це
діяльність учителя, змістом якої є керівництво діяльністю учнів у навчальновиховному процесі» [133, c. 19]. Тобто професійно-педагогічна діяльність учителя у
контексті ІКТ-компетентності – це діяльність, змістом якої є керівництво
діяльністю учнів у освітньому процесі через і за допомогою новітніх ІКТ.
У зміст професійної компетентності І. Зязюном покладено знання
предмета, методики його викладання, педагогіки і психології, а її розвиток
забезпечує комплексність знань із цих дисциплін та «особистісна забарвленість
знань учителя – моральність, вияв власного ставлення, освоєння знань; постійне
оновлення знань (самоосвіта, саморозвиток, самопізнання)» [133, с. 200]. Тому, і
розвиток, і формування ІКТ-компетентності вчителя математики на відповідному
рівні забезпечує комплексність та інтеграція знань із психолого-педагогічних,
математичних та комп’ютерно-орієнтованих дисциплін.
Серед критеріїв сформованості інформатичної компетентності майбутніх
учителів математики В. Жуковою було виділено такі: «мотиваційний критерій
(прагнення до самостійного поглиблення, удосконалення фахової підготовки в
галузі інформаційно-комунікаційних технологій та до засвоєння знань, умінь і
навичок педагогічної діяльності, спрямованої на застосування інформаційнокомунікаційних

технологій

у

діяльності

вчителя

математики,

потреба

в

саморозвитку інформатичних знань та вмінь і бажання робити самоаналіз та
самооцінку

професійної

діяльності

на

основі

інформаційних

технологій);

когнітивний критерій (знання фундаментальних понять сучасної інформатики,
алгоритмів, методів, прийомів та способів ефективного розв’язування математичних
задач за допомогою комп’ютера, знання технологій роботи та досвід роботи з
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програмним забезпеченням загального призначення; а також із сучасними пакетами
математичних програм, знання особливостей роботи та досвід роботи з
комп’ютерною технікою); практично-діяльнісний критерій (уміння й навички
пошуку, відбору, зберігання, відтворення, подання, передачі та інтеграції
інформації із застосуванням комп’ютера, уміння добирати та використовувати
інформаційні технології, зокрема пакети математичних програм у навчальній та
професійній діяльності, та створення на їхній основі дидактичних засобів для
проведення навчальних занять з математики, уміння поєднувати традиційні та нові
інформаційні технології навчання, уміння складати найпростіші комп’ютерні
програми)» [63, с. 72].
О. Фуштей у структурі професійної компетентності вчителя фізики виділила
такі компоненти, як: «мотиваційно-ціннісний – сукупність потреб, мотивів,
інтересів,

ціннісних

орієнтацій,

ставлень,

адекватних

цілям

і

завданням

педагогічної діяльності, та їх інтегративних комплексів (пізнавальні потреби й
інтереси,

гуманістична

спрямованість,

прагнення

до

особистісного

самореалізування у педагогічній діяльності тощо); когнітивний – сукупність знань,
необхідних для здійснення педагогічної діяльності (знання предмета, педагогічні,
психологічні основи організації й управління навчальним процесом тощо);
операційно-діяльнісний – сукупність умінь і навичок, необхідних для практичного
виконання навчальних і виховних завдань (уміння встановлювати міжособистісний
контакт, організовувати міжособистісну взаємодію, упорядковувати і передавати
навчальну

інформацію

тощо);

особистісний

–

сукупність

важливих

для

професійної педагогічної діяльності особистісних якостей (комунікативність,
відповідальність, емпатійність, готовність до рефлексії, здатність до самоаналізу і
самоуправління тощо)» [206, с. 87–88].
У структурі ІКТ-компетентності вчителя-предметника виділяють також такі
компоненти,

як:

мотиваційно-цілісний

(відображає

професійно-особистісне

самовизначення у відношенні використання ІКТ у сучасній школі), когнітивноопераційний (виражає ступінь володіння ІКТ та науково-методичними основами їх
використання у навчальному процесі) та рефлексивно-проектувальний (здібність та
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здатність оцінювати свій рівень та проектувати умови його підвищення) [129, с. 38–
40]; мотиваційно-ціннісний, змістовно-процесуальний і рефлексивний [83, с. 12];
когнітивний (теоретичні знання у галузі ІКТ, зокрема технології мультимедіа),
практично-діяльнісний (процедурно-технологічні, комунікативні та творчі уміння й
навички роботи в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі),
ціннісно-особистісний (інтерес, позитивне ставлення до застосування ІКТ у
професійній діяльності) [26, с. 48].
Аналіз наведених варіантів структур ІКТ-компетентностей дає змогу зробити
наступний висновок. Незалежно від трактування ІКТ-компетентності, практично
всі

дослідники

підкреслюють,

що

сутність

ІКТ-компетентності

вчителя-

предметника відображає здатність успішно здійснювати педагогічну діяльність за
допомогою ІКТ як у стандартних, так і нестандартних ситуаціях. Більшість із них у
структурі компетентності виокремлюють: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний,
рефлексивний, емоційно-вольовий компоненти (критерії).
Зважаючи на описані структури, враховуючи запропоноване визначення ІКТкомпетентності та її змісту пропонуємо виокремлювати такі критерії: ціннісномотиваційний,

когнітивний,

рефлексивний (табл. 2.3).

операційно-технологічний,

Показники

сформованості

особистісно-

кожного

критерію

відображають контекст ІКТ-компетентності. Дана сукупність критеріїв і показників
застосовувалась, як на констатувальному етапі педагогічного експерименту, так і
на

формувальному

етапі

педагогічного

експерименту

для

перевірки

результативності розробленої методики формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів

із

використанням

мобільних,

комп’ютерно-орієнтованих,

хмаро-

орієнтованих. Крім того, враховуючи те, що результати навчання формуються в
термінах компетентності, в табл. 2.3 у стовпці 3 представлено шифри результатів
навчання (РН), які повинні здобути студенти для оволодіння ІКТ-компетентністю.
Ціннісно-мотиваційний критерій передбачає професійну спрямованість на
застосування ІКТ у професійній діяльності (характер професійної мотивації,
інтенсивність і стійкість емоцій, прагнень, бажань та потреб, спрямованих на
застосування ІКТ у майбутній професійній діяльності; розуміння функцій ІКТ,
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усвідомлення переваг та недоліків застосування ІКТ у професійній діяльності).
Даний

компонент

базується

на

мотивах

до

вивчення

та

використання

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній та професійній
діяльності.
Когнітивний

(теоретико-методичний)

критерій

передбачає

наявність

глибоких професійних знань із психології, педагогіки, математики та інформаційнокомунікаційних технологій, що уможливлюють класифікацію та вибір зручних
програмних та апаратних засобів у залежності від поставленого професійного
завдання.
Операційно-технологічний критерій передбачає формування практичних
умінь і навичок застосування ІКТ у майбутній професійній діяльності (вміння
розв’язувати

задачі

професійного

спрямування

за

допомогою

мобільних,

комп’ютерно- та хмаро-орієнтованих мультимедійних і математичних систем,
створювати на їх основі електронні освітні ресурси (мультимедійні засоби
навчання, дидактичні та методичні матеріали, інтерактивні тести тощо) для
навчання математики, уміння поєднувати традиційні та нові інформаційнокомунікаційні технології навчання).
Особистісно-рефлексивний критерій включає особисті якості та здібності,
що необхідні для професійної діяльності з використанням ІКТ (здатність до
саморозвитку, самоорганізації, взаємодії з учасниками освітнього процесу,
творчості, креативності через і за допомогою ІКТ), а також відповідне відношення
до здійснення професійної діяльності з використанням ІКТ, аналізу її результатів,
визначення подальших потреб професійного та особистісного розвитку.
Дійсно, «рефлексія характеризує осмислення, самоаналіз і самооцінку
особою власної діяльності і її результатів, уточнення шляхів її організації,
визначення на основі свого власного досвіду оптимальних методів і прийомів
роботи» [32, с. 87]. Одним із головних показників особистісного критерію є
здатність

до

саморозвитку,

самопізнання,

самонавчання,

майбутнього вчителя – втілення «Я-концепції» [103; 118].

самоорганізації
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Таблиця 2.3
Структура та зміст ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики

Операційно-технологічний (ОТ)
(уміння – У)

Когнітивний (К)
(знання – Зн)

Ціннісномотиваційний
(ЦМ)

Критерії
1

Зміст критерію (показники)
2
розуміння ролі ІКТ в освіті (усвідомлення функцій ІКТ, переваг та недоліків
застосування ІКТ у професійній діяльності)
визначає і оцінює ІКТ як інструмент постійного навчання, як засіб співпраці
та соціального спілкування
наявність мотивів (стійких і глибинних пізнавальних інтересів) до виконання
всіх видів навчально-пізнавальної та професійної діяльності з використанням
засобів ІКТ
потреба у професійному зростанні, саморозвитку, творчій реалізації
знання і розуміння методів пошуку, класифікації, перетворення, аналізу та
збереження інформації
знання основ роботи з апаратним та програмним забезпеченням загального
призначення персонального комп’ютера
знання різнотипних програмних та апаратних засобів інформаційнокомунікаційного освітнього середовища для підтримки вивчення навчальних
дисциплін та особистісного розвитку, особливостей роботи з ними
знання і розуміння змісту і технології формування в учнів готовності
використовувати засоби ІКТ у навчальній діяльності
знання різних видів електронних освітніх ресурсів (ЕОР), мультимедійних
засобів навчання (МЗН) із математики та розуміння переваг і обмежень,
форм і методів їх застосування для навчання математики
знання різних видів комп’ютерних, хмаро-орієнтованих, мобільних
математичних систем (МС) з математики та розуміння переваг і обмежень,
форм і методів їх застосування для навчання математики
здатність знаходити, передавати і продукувати різнотипну навчальну
інформацію з використанням різнотипних засобів інформаційнокомунікаційних технологій
здатність визначати переваги засобів ІКТ і їх використання при освоєнні
навчальних дисциплін та професійних модулів
здатність і готовність до активного використання засобів інформаційнокомунікаційного освітнього середовища при освоєнні навчальних дисциплін
і професійних модулів
здатність на практиці організовувати сприятливі і безпечні умови навчання і
взаємодії учнів із використанням засобів ІКТ на засадах особистісноорієнтованого підходу
здатність і готовність ведення баз даних, електронного журналу
(оцінювання), розробки методичних та дидактичних матеріалів з
використанням ІКТ, управління діяльністю учнів у відкритих системах
навчання (Moodle, Google Classroom тощо) та онлайн-середовищах
здатність щодо вибору і застосування ЕОР, МЗН в освітній практиці
відповідно до навчальних цілей та розробляти інтерактивні види ЕОР.
здатність щодо вибору і застосування мобільних, комп’ютерно-та хмароорієнтованих МС для розв’язування математичних задач та навчання
математики
здатність опановувати нові ІКТ, зокрема предметно-орієнтовані, оцінювати
їх функціональні можливості та придатність для вирішення професійних
завдань

Шифр*
РН
3
ЦМ01
ЦМ02
ЦМ03
ЦМ04
Т_Зн01
Т_Зн02
Т_Зн03
ЗП_Зн01
ЗП_Зн02

ПП_Зн01

Т_У01
Т_У02
Т_У03
ЗП_У01

ЗП_У02
ЗП_У03
ПП_У01
ПП_У02
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Продовження табл. 2.3

Особистісно-рефлексивний (ОР)

1

2
здатність до рефлексії навчально-пізнавальної та професійної діяльності з
використанням ІКТ, до творчого та креативного підходу вирішення
професійних завдань із використанням ІКТ; сформованість критичного
мислення
комунікація:
 готовність до співпраці з обміну досвідом використання ІКТ в
освітньому процесі та системного використання інформаційнокомунікаційного
навчального
середовища
та
онлайн-курсів
(електронних) у роботі із одногрупниками, майбутніми колегами;
 здатність ефективно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу через
новітні ІКТ
автономія і відповідальність:
 дотримання етичних і правових норм використання ІКТ (в тому числі
неприпустимість несанкціонованого використання і нав'язування
інформації) у навчально-пізнавальній та професійній діяльності;
розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;
 здатність послідовно та комплексно оцінювати власний прогрес у
навчанні; спроможність до визначення подальших навчальних потреб,
самостійного та відповідального навчання упродовж життя;
 готовність застосовувати набуті знання, уміння, здатності до
розв’язування та реалізації складних рішень у нестандартних ситуаціях;
 готовність бути лідером під час здійснення групової діяльності

3
ОР01

ОР02

ОР03

Примітка: Т – технологічна складова, ЗП – загально-професійна складова, ПП –
предметно-професійна складова ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики.

Визначені критерії ІКТ-компетентності та їх показники відображають зміст
Австралійського національного стандарту (див. додаток А або [246]) у трьох
галузях: професійні знання (Стандарти 1, 2), професійна діяльність (Стандарти 3, 4,
5) та професійна взаємодія (Стандарти 6,7) (рис. 2.1), а також підходи щодо ІКТкомпетентності вчителя визначені ЮНЕСКО (табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Відповідність компонентів у структурі ІКТ-компетентності
Критерії ІКТ-компетентності
майбутнього вчителя математики
1
Ціннісно-мотиваційний
Когнітивний
Операційно-технологічний

Особистісно-рефлексивний

Компоненти ІКТ-компетентності вчителів за
ЮНЕСКО (UNESCO ICT-CFT) [286, c.62]
2
Розуміння ролі ІКТ в освіті
Навчальна програма та оцінювання
Педагогічні практики
Технічні і програмні засоби ІКТ
Організація та управління освітнім процесом
Професійний розвиток
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Австралійський національний
професійний стандарт для вчителів із
ІКТ – рівень випускник

Професійні
знання

Професійна
діяльність

Професійна
взаємодія

Результати
навчання

ІКТ-компетентність

Стандарт 1

ЗП_Зн01, ЗП_Зн02

Стандарт 2

ПП_Зн01

Стандарт 3

ЗП_У03, ПП_У01

Стандарт 4

ЗП_У01, ПП_У02

Стандарт 5

ЗП_У02

Стандарт 6

ОР1, ОР2

Стандарт 7

ОР3, ОР2

Ціннісномотиваційний

ЦМ1-ЦМ4

КРИТЕРІЇ

ГАЛУЗІ
НАВЧАННЯ

Когнітивний

Практичнодіяльнісний

Особистіснорефлексивний

Рис. 2.1. Співвідношення між критеріями ІКТ-компетентності майбутнього
вчителя математики (загально-професійної (ЗП) та предметно-професійної
(ПП) складових) і компонентами Австралійського національного професійного
стандарту з ІКТ підготовки на рівні випускника
Для вимірювання показників рівня сформованості кожного критерію потрібно
визначити

відповідну

шкалу.

Дослідники

по-різному

визначають

рівні

сформованості тієї чи іншої компетентності. В. Беспальком було визначено такі
характеристики рівнів засвоєння інформації: розпізнавання (студент виконує кожну
операцію діяльності, спираючись на опис дії, підказки, натяк), відтворення
(студент самостійно відтворює і застосовує інформацію в типових ситуаціях; його
діяльність має репродуктивний характер), застосування (застосовує набуті знання
й уміння в нетипових ситуаціях; його діяльність є продуктивною), творчість (діє в
новій для себе ситуації, створює нову інформацію, правила, алгоритми
дій) [191, c. 97].
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Є. Смирнова-Трибульська, беручи до уваги праці польських вчених, зокрема,
В. Османської-Фурманек в інформатичних компетентностях виділяє три основні
рівні, які якісно відрізняються між собою: базовий (елементарний), середній
(функціональний) і просунутий (системний) [182, с. 4]. Крім того виокремлюють такі
рівні у формуванні компетентності вчителів-предметників: у галузі ІКТ: низький,
середній, достатній, високий (В. Жукова [63, c. 74-88]); елементарний; базовий,
поглиблений,

творчий

(Н. Полюхович [139, c. 87-89];

початковий,

основний

(спеціалізований), професійний (С. Петренко [136, c. 51]); репродуктивний, базовий,
поглиблений, творчий (С. Петренко, [135, с. 84-67]) та ін.
Відповідно до визначених критеріїв встановлено такі рівні ІКТ-компетентності
майбутніх учителів математики: низький (адаптивний), середній (репродуктивний),
достатній (частково-пошуковий), високий (творчо-дослідницький). В табл. 2.5
представлено співвідношення між визначеними рівнями та підходами ІКТкомпетентності за ЮНЕСКО.
Таблиця 2.5
Відповідність рівнів у структурі ІКТ компетентності
Рівні ІКТ компетентності майбутнього
вчителя математики

Підходи ІКТ компетентності вчителів за
ЮНЕСКО (UNESCO ICT-CFT)

1

2

Низький (адаптивний)

–

Середній (репродуктивний)

Застосування ІКТ (Технологічна грамотність)

Достатній (частково-пошуковий)

Поглиблення знань

Високий (творчо-дослідницький)

Створення знань

Відповідно до національної рамки кваліфікацій низький рівень співвідносимо з
4 рівнем, середній – з 5 рівнем, достатній і високий із 6-им рівнем НРК. Так,
низький рівень (адаптивний) характеризується низьким ціннісно-мотиваційним
ставленням до використання різнотипних ІКТ у навчальній та майбутній
професійній діяльності; передбачає наявність базових фактологічних знань із ІКТ;
виконання типових нескладних завдань за визначеними правилами та інструкціями.
Середній рівень (репродуктивний) характеризується позитивним ставленням і
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прагненням до отримання знань, умінь і навичок із ІКТ, передбачає спеціалізовані
фактологічні знання з ІКТ, розв’язування типових спеціалізованих завдань шляхом
вибору основних методів, інструментів ІКТ. Достатній рівень (частковопошуковий) характеризується стійким інтересом до використання ІКТ в освітньому
процесі; забезпечує розв’язання складних спеціалізованих завдань у процесі
навчання та професійній діяльності засобами ІКТ, що потребують оновлення та
інтеграції знань, а також можливість їх автоматизації. Високий рівень (творчодослідницький) означає володіння концептуальними знаннями з ІКТ; розв’язування
складних непередбачуваних завдань у навчальній та професійній діяльності з
використанням інноваційних ІКТ; уміння з розроблення та реалізації власних
електронних освітніх ресурсів (мультимедійних засобів навчання, педагогічних
програмних засобів тощо) у професійній практиці; безперервний саморозвиток і
самовдосконалення.
Поетапна організація підготовки майбутнього вчителя математики передбачає
розвиток ІКТ-компетентності відповідно до схарактеризованих рівнів, динаміка
структурно-змістових характеристик яких згідно основних критеріїв представлена
у табл. 2.6.
Отже, визначені складові, критерії, їхні характеристики та опис показників
сформованості ІКТ-компетентності на кожному із рівнів дають підґрунтя для
проведення якісного моніторингу серед студентів рівня їх підготовки до
використання ІКТ у навчально-пізнавальній та професійній діяльності. Крім того,
уміння оцінити студентами власний рівень ІКТ-компетентності дає змогу
планувати майбутнім учителям свій подальший професійний і особистісний
розвиток.

Таблиця 2.6
Критерії та показники рівнів сформованості ІКТ-компетентності

ЗК
ЗП

Когнітивний

Ціннісно-мотиваційний

Критерії
1

Рівні
низький
2
Має
слабку
ціннісну
мотивацію до використання
ІКТ
у
майбутній
професійній
діяльності,
проте
має
позитивне
ставлення до вивчення ІКТ
і
використання
у
навчально-пізнавальній
діяльності

Має
розуміння
і
фрагментарні знання щодо
апаратного та програмного
забезпечення
загального
призначення для пошуку,
створення,
редагування,
продукування, передавання
різнотипних даних, основи
роботи з ними
Має
уявлення
про
особливості використання
електронних
освітніх
ресурсів, мультимедійних
засобів
навчання
в
освітньому процесі

середній
3
Має сформоване позитивне
ставлення і прагнення до
отримання знань, умінь і
навичок з ІКТ, проте не
здатний до систематичного
самостійного поглиблення
та вдосконалення фахової
підготовки в галузі ІКТ;
розуміє значущість ІКТ у
професійній
діяльності,
може
вирішувати
педагогічні завдання лише
за зразком
Має розуміння і знання
щодо
апаратного
та
програмного забезпечення
загального призначення, і
знає, як їх використовувати
у власному навчанні і при
освоєнні
професійних
модулів

достатній
4
Має сформоване ціннісномотиваційне ставлення і
професійний стійкий інтерес
до використання засобів ІКТ
у
освітньому
процесі
вчителем математики та їх
вдосконалення;
вважає
необхідним
застосування
ІКТ
у
професійній
діяльності, оскільки розуміє
їхні функції та переваги

високий
5
Вважає необхідним систематично
застосовувати інноваційні ІКТ у
різних
видах
діяльності;
усвідомлює важливість ІКТ та
доцільно використовує їх у
професійній діяльності; розуміння
необхідності
поглиблення,
удосконалення
професійної,
зокрема фахової підготовки в
галузі ІКТ, зокрема через вивчення
нових ІКТ та розробку власних
програмних продуктів

Знає і розуміє переваги
апаратного та програмного
забезпечення
загального
призначення
та
їх
використання
у
власній
навчальній діяльності та при
освоєнні
професійних
модулів

Проявляє креативність, гнучкість,
критичність,
системність,
мобільність,
оперативність
мислення в ситуаціях пошуку та
перетворення необхідних даних із
використанням апаратного та
програмного
забезпечення
загального призначення

Має знання і розуміння
особливостей використання
ІКТ
у
професійній
діяльності та створення
власних
програмних
продуктів

Володіє знаннями щодо
використання можливостей
ІКТ у професійній діяльності
та
розробки
власних
програмних продуктів (ЕОР,
МЗН та ін.)

Проявляє концептуальні знання
(зміст, методи, прийоми) щодо
використання ІКТ для організації і
управління освітнім процесом,
особливостей розробки власних
ЕОР
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Продовження табл. 2.6
2
Наявність фрагментарних
знань
та
відсутність
практики роботи з МС,
виконання дій за схемою,
не знає як застосовувати
МС в освітньому процесі

3
Розуміння функцій МС та
їх
використання
при
розв’язуванні
математичних
задач
з
різних розділів математики,
використання при навчанні
математики

Вміє
використовувати
апаратне та програмне
забезпечення
загального
призначення
за
запропонованою
схемою
при
розв’язуванні
стандартних задач, але не
вміє використовувати їх у
власному навчанні та при
засвоєнні
професійних
модулів
Використовує окремий вид
ЕОР чи МЗН; має знання та
відсутність
практики
розробки власних ЕОР,
МЗН, та використання їх у
професійній діяльності.

Вміє
використовувати
апаратне та програмне
забезпечення
загального
призначення за аналогією
при
розв’язуванні
стандартних
задач,
використовувати
при
власному навчанні та при
засвоєнні
професійних
модулів

ЗК
ЗЗП

Операційно-діяльнісний

ПП

1

Уміє
добирати
та
використовувати різнотипні
ІКТ, зокрема ЕОР, МЗН, у
професійній діяльності та
для створення власних
програмних
продуктів;
використовувати часткову
автоматизацію роботи.

4
Володіє знаннями різних
видів МС, методами та
способами їх використання у
професійній
діяльності,
розробки на їх основі
дидактичних та методичних
матеріалів особливостей для
проведення
уроків
із
математики
Вміє самостійно добирати і
визначати
переваги
і
використовувати різнотипне
апаратне
та
програмне
забезпечення
загального
призначення
у
власній
навчально-пізнавальній
діяльності та при освоєнні
професійних модулів

5
Виявляє концептуальні знання
щодо використання різнотипних
МС
для
розв’язування
математичних задач; має творчий
підхід до застосування МС при
вирішенні
нестандартних
професійних
задач
та
використанні в освітньому процесі

Володіє умінням добирати та
використовувати різнотипні
засоби ІКТ у професійній
діяльності та для розробки
власних
програмних
продуктів (ЕОР, МЗН та ін.)
для навчання математики та
відповідних
технічних
засобів; вміє автоматизувати
власну роботу

Володіє уміннями: добирати та
використовувати різнотипні ІКТ
для організації та управління
освітнім
процесом,
використовувати існуючі та власні
розробки ЕОР та МЗН відповідно
до потреб навчального заняття;
самостійно освоювати нові ІКТ
відповідно до задач професійної
діяльності; використовувати всі
можливості вивчених програмних і
апаратних
засобів
для
максимальної автоматизації роботи

Системно
використовує
різнотипне програмне й апаратне
забезпечення
загального
призначення для планування і
ефективного керування власною
навчально-пізнавальною
діяльністю
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Продовження табл. 2.6
2
Може перерахувати МС,
назвати деякі математичні
задачі,
які
можна
розв’язувати в одній із
систем, та знає назви
команд однієї із МС для
розв’язування
перерахованих ним видів
задач

Особистісно-рефлексивний

ПП

1

Не має здатності до
саморефлексії навчальної та
професійної
діяльності,
саморозвитку знань та
умінь з ІКТ

3
Виконує дії в МС за
зразком; допускає помилки
при застосуванні одного із
засобів
МС
для
розв’язування
математичних
задач
з
шкільного
курсу
математики
та
вищої
математики, але може їх
самостійно усунути;
розробляє деякі методичні
матеріали з використанням
МС
Уміє визначати переваги і
недоліки
власної
компетентності в галузі ІКТ
та
вибудовувати
індивідуальні
освітні
траєкторії
для
її
формування; здатний до
самооцінки
результатів
діяльності з використанням
ІКТ;
має сформоване позитивне
ставлення до розробки
власних
програмних
продуктів

4
5
Самостійно підбирає МС, Систематично
використовує
методи
і
способи
їх різнотипні МС для розв’язування
використання
для різнотипних математичних задач,
розв’язування різнотипних застосовує творчий підхід до
математичних
задач, вирішення нестандартних задач;
розробляє на їх основі
дидактичні та методичні
матеріали з математики.

Володіє: власною позицією
щодо застосування ІКТ;
уміннями визначати резерви
свого
подальшого
професійного
зростання;
уміннями регулювати та
виявляти відповідальність до
діяльності з використанням
ІКТ та розробки власних
програмних продуктів

Донесення
до
одногрупників
інформації, ідей, проблем, рішень
та
власного
досвіду
щодо
використання ІКТ в освітньому
процесі;
здатність ефективно формувати
комунікаційну
стратегію
за
допомогою і через ІКТ;
здатність
до
систематичного
самостійного навчання

Примітка: Т – технологічна, ЗП – загально-професійна та ПП – предметно-професійна складові ІКТкомпетентності майбутнього вчителя математики.
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2.3. Змішане

навчання

як

основа

формування

ІКТ-компетентності

майбутнього вчителя математики
Методологічні

основи

змішаного

навчання

(принципи).

В

епоху

всепроникаючої інформатизації перед суспільством постає завдання ефективного,
грамотного, обґрунтованого, педагогічно виваженого запровадження нових форм
організації освіти (електронної, дистанційної, мобільної) та підготовки молодого
покоління до реалізації принципу «навчання протягом всього життя». В межах
дослідження виокремлюємо організацію освітнього процесу у формі змішаного
навчання (див. п. 1.2).
За

результатами

експертного

оцінювання [24]

перспектив

розвитку

інформаційно-комунікаційних технологій навчання, в якому взяло участь 136
експертів із України, Білорусії, Казахстану, Російської Федерації, Німеччини та
США, серед форм організації навчання першим в рейтингу було визначене змішане
навчання. Поділяємо думку О. Воронкіна, що буде воно залежати від ряду факторів:
«готовності викладачів кваліфіковано працювати в нових умовах; віку студентів;
ІКТ

компетентності

учасників

навчально-виховного

процесу;

предметної

галузі» [24, с. 97].
Компонентами змішаного навчання є очне (face-to-face learning), онлайн
навчання (online learning), самостійне навчання (self place learning). До характерних
рис змішаного навчання відносять: ефективність з точки зору витрат, економія часу,
гнучкість, комбінування цифрового контенту із матеріалом, отриманим в аудиторії,
групове навчання, критичне мислення, багаторазовий об’єкт навчання [277, с. 369–
370].
Існують різні підходи щодо організації змішаної освітньої діяльності, тому
потрібно добрати модель змішаного навчання, яка для цього найкраще підходитиме.
В науковій і педагогічній літературі зустрічаються такі моделі змішаного
навчання [247, с. 7]:
1. Ротаційна модель (Rotation modal) – навчання реалізується в рамках однієї
дисципліни / курсу і передбачає чергування аудиторного навчання викладача і
студента (чи групи студентів) та опосередкованої взаємодії учасників освітнього
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процесу з використанням ІКТ. Порядок зміни форм навчання (видів навчальної
діяльності) може бути фіксованим (за розкладом) або гнучким на розсуд викладача.
Викладач використовує інтерактивні методи навчання, метод проектів (для всієї
групи або команд), індивідуальні консультації, письмові завдання тощо. Вказана
модель містить підмоделі: ротація за станціями (Station Rotation); ротація за
лабораторіями

(Lab

Rotation);

«перевернутий

клас»

(Flipped

Classroom);

індивідуальна ротація (Individual Rotation).
2. Гнучка модель (Flex model) передбачає засвоєння більшої частини
навчальної програми в умовах електронного навчання, де основна частина
матеріалу спочатку представляється онлайн (в межах закладу). Викладач виступає в
ролі координатора, який налагоджує консультації для відпрацювання тем, складних
для розуміння. Консультації можуть бути як груповими, так і індивідуальними.
3. Модель «Зроби сам» (Self-Blend або A La Carte) дає можливість студентам
вибирати додаткові курси до основної освіти. В якості постачальників освітніх
послуг можуть виступати різні освітні установи. Для ефективності даної моделі
змішаного навчання необхідна умова високої мотивації студентів до навчання.
4. Модель збагаченого віртуального навчання (Online Driver або Enriched
Virtual model) – дана модель передбачає засвоєння більшої частини навчальної
програми за допомогою електронних ресурсів, користуючись при цьому системою
очних і онлайн консультацій із викладачем.
Погоджуємося із І. Столяренко [189, c. 144], що такі моделі, як гнучка,
збагаченого

віртуального

навчання,

індивідуальної

ротації

(індивідуальне

чергування різних видів навчальної діяльності) та «Зроби сам» (самостійного
змішування) «руйнують» загальноприйняте розуміння освітнього процесу і на
даному етапі модернізації освіти України не є оптимальним рішенням. В межах
формальної освіти найбільш оптимальними для використання є моделі «ротація за
станціями» (чергуванням у межах аудиторії різних видів діяльності – робочих зон),
ротація лабораторій (почергова зміна лабораторій) та «перевернутий клас», які є
поєднанням технологій традиційного та дистанційного навчання.
Зауважимо, щоб ефективно впровадити одну із вище перерахованих моделей
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змішаного навчання під час викладання курсу, потрібно насамперед визначити цілі,
завдання курсу, потреби, обсяги матеріальних та інтелектуальних затрат. При
необхідності навчити викладачів стратегіям онлайн-викладання, а для студентів,
щоб забезпечити ефективне і збалансоване навчання, встановити чіткий регламент
відвідування очних занять, проходження онлайн-тестів тощо.
Вказаний аналіз моделей змішаного навчання показав, що при переході від
традиційного навчання в аудиторіях (face-to-face) до онлайн (мобільного,
електронного, дистанційного) навчання одночасно зростає частка використання ІКТ
(рис. 2.2) [190, с. 24] та відповідно і самостійної роботи студентів (рис. 2.3).

Змішане
навчання

Традиційне
навчання
Межі
використання
онлайн
навчання
Планування
занять
Роль ІКТ

Дистанційне
навчання

У межах заняття

У межах курсу

У межах всього
навчального курсу

Фіксований розклад

Гнучкий розклад

Довільний доступ

Підтримка традиційного
навчання

Трансформація традиційного
навчання

Роль викладача

Викладач

Фасилітатор

Тьютор

Роль студента

Навчання, що
керується
викладачем

Навчання, що
підтримується
викладачем

Самостійне
навчання

Консультаційна
підтримка
Взаємодія
викладача та
студента

Незначна або
відсутня
Постійна традиційна
робота в аудиторії

В навчальному
закладі
Періодична робота
в аудиторії

Підтримка будь-де
Консультаційний
режим

Рис. 2.2. Зміни, що відбуваються у процесі переходу від традиційного до
змішаного та дистанційного навчання (за Дж.Уотсоном і дослідниками

Мічиганського віртуального університету) [190, с. 24]
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Рівень використання ІКТ

Форма організації навчання
Дистанційне
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відповідальності
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Тьютор

Роль викладача

Рис. 2.3. Вплив ІКТ та самостійної роботи на вибір форми організації
навчання та роль викладача за А. Стрюком [190, с. 23] (додано лінію
(напрямлену пряму) «Ступінь свободи і відповідальності студента» – Т.С.)

Якщо ж зростає самостійність студента, то відповідно збільшується ступінь
свободи і відповідальності студента. Цей підхід відображено в удосконаленій
моделі за А. Стрюком [190] (див. рис. 2.3) – добавлено лінію (напрямлену пряму),
що в залежності від рівня використання ІКТ та відсоткової частки самостійної
роботи в кожній із форм навчання показує значення ступеня свободи і
відповідальності студентів щодо організації і здійснення самостійної навчальнопізнавальної діяльності.
Зміна форми організації навчання приводить до зміни ролі викладача (див.
рис. 2.4). У дистанційному навчанні викладач стає тьютором, який «здійснює
методичне керівництво навчальним процесом, відповідає на питання студентів і
проводить перевірку результатів їх тестування зі своєї дисципліни» [175, с.50], а в
змішаній – фасилітатором. Поняття «фасилітатор» введене К. Роджерсом, який
вчителя називає фасилітатором спілкування, вважає, що він має допомогти учневі
вчитися, увиразнити себе як особистість, зацікавити, підтримати під час пошуку
знань [190, с. 21].

Тобто,

вчитель / викладач

є

дослідником,

розробником,
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інтегратором, керівником і тьютором одночасно (див. табл. 2.7).

Вчитель/викладач при змішаному навчанні
Дослідник / Розробник
Традиційний
вчитель/викладач

 Планує навчання.
 Оцінює
новий
навчальний план.
 Виявляє нові ресурси
для
навчання
учнів/студентів.
 Розробляє
заняття,
теми
і
навчальні
матеріали.
 Добирає джерела і
матеріали
для
учнів/студентів.
 Корелює зміст курсу
відповідно до потреб
учнів/студентів.
 Керує групою.
 Тестує нові технології
та методи навчання.
 Оцінює
успіхи
учня/студента.
 Контролює показники.
 Використовує
показники
для
врегулювання
навчальних рішень.
 Розробляє
індивідуальні плани
навчання
учнів/студентів.

 Керує плануванням та розвитком систем
змішаного навчання, впроваджує і
випробовує нові підходи та засоби для
персоналізації навчання.
 Розробляє,
тестує
та вдосконалює
навчальний план разом із навчальним
підходом і подачею матеріалу залежно від
потреб учня/студента. Пілотний проект
може зазнати успіху або невдачі.
 Визначає і фіксує ефективність, недоліки,
обмеження та відповідність технічних
засобів.
Інтегратор

 Використовує існуючий зміст навчання,
технології (віртуальні та візуальні)
навчання
і
дані
для
створення
найоптимальніших напрямів навчання.
 Систематизує підхід до планування/
складання змісту і навчальних підходів
(методології та методики навчання).
 Заздалегідь ділиться своїми знаннями/
навчальними підходами з колегами.
Керівник, Тьютор (Фасилітатор)

 Упроваджує
навчальний
підхід
(технологію чи методику), визначений та
розроблений
іншим
суб’єктом
навчального процесу, розрізняючи та
адаптуючи за мірою необхідності в
режимі реального часу.
 Використовує дані для вибору або
регулювання
напрямів
навчання
учня/студента; може встановлювати зі
студентами партнерські стосунки для
добору/розвитку напряму навчання.

Рис. 2.4. Противага ролі вчителя/викладача в традиційній та змішаній
формі навчання відповідно до TNTP [274, с. 2]
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Таблиця 2.7
Роль вчителя/ викладача при змішаному навчанні [274, с. 3]
КЕРІВНИК
(фасилітатор) /
ТЬЮТОР
1
2
3
4
– Орієнтований на
– Орієнтований на
–Орієнтований на
розвиток та інновації
інтеграцію /
виконання /
– Конструктор,
удосконалення
спрощення
Основні ознаки
випробувальник,
– Розробник, постійний –Адаптер, консультант,
винахідник, ризикова
удосконалювач,
тренер, керівник
людина, творчий до
фахівець із змісту
вирішення проблем
навчання
– Працює без
– Більш широкий
–Підвищена увага на
керівництва для
акцент на визначення полегшення процесу
створення нових
найкращих і
навчання
підходів
найоптимальніших
учнів/студентів, а не
індивідуалізації
методів навчання і
на передачу знань
навчальної діяльності
координування
–Можливість керувати
учнів/студентів
онлайн і офлайн
групою, де
– Тестує та випробовує
діяльності
учні/студенти часто
нетрадиційні методи, – Може потребувати
працюють у різних
деякі з яких не
більш широкого і/або напрямах
виправдають
більш глибокого
–Може виступати в
Відмінності від
очікувань
аналізу змісту
якості тренера або
традиційної ролі
– Адаптує навчальні
навчання
наставника змісту
вчитель/викладач
практики швидко і
– Основна увага
–Посилена
вміло для
зосереджена на
відповідальність за
впровадження нових
диференціації
вибір і адаптацію
ідей
студентських
відповідних
– Створює комфортні
навчальних
диференційованих
умови за допомогою
орієнтирів (для груп / напрямів навчання
ІКТ
або окремих
учнів / студентів (для
індивідуумів),
груп та / або окремих
заснованих на
осіб)
показниках
учня / студента
Риси

Роль

Поєднання

ДОСЛІДНИК /
РОЗРОБНИК

технологій

ІНТЕГРАТОР

традиційного

та

онлайн-навчання

(мобільного,

дистанційного, електронного) дозволяє викладачам для досягнення цілей освітнього
процесу використовувати сильні сторони кожного освітнього середовища. Змішане
навчання, як надпотужний засіб диференціації та індивідуалізації освітнього
процесу, дозволяє оптимізувати ресурси і час, зробити навчання більш гнучким та
відкритим, вчить студентів керувати власною навчально-пізнавальною діяльністю,
сприяє підвищенню їх мотивації до навчання тощо.
Науковцями організацій The Learning Accelerator і iNACOL [259; 272; 274]
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було визначено набір 12 основних компетентностей, якими повинен володіти
вчитель / викладач для здійснення ефективної діяльності в умовах змішаного
навчального середовища (див. додаток Р, табл. Р.1). Компетентності згруповані в
наступних чотирьох блоках:
1. Стиль мислення (mindsets): передбачає ключові цінності та переконання,
які керують процесами мислення, поведінкою та діями особистості та лежать в
одній площині з цілями навчальних змін та завданням у змішаній навчальній
діяльності. За умов змішаного навчання практикуючим педагогам необхідно
розуміти, приймати і довіряти власним розумовим вмінням, які, в свою чергу
допоможуть здійснити перехід до нових форм викладання та навчання.
2. Особисті якості (qualities): це ті риси характеру та моделі поведінки
особистості, які допомагають вищому викладацькому (науковому) складу здійснити
перехід до нових методів навчання і викладання. Цілеспрямованість, гнучкість
характеру, далекоглядність і здатність миттєво вловлювати нові тенденції та віяння
є тими рисами, які потребують постійного і безперервного подальшого тренування,
покращення та розвитку у майбутньому.
3. Адаптаційні вміння (adaptive skills): вміння, які дозволяють узагальнити,
підлаштувати всі наявні вміння та застосовувати їх у всіх рольових і предметних
площинах.

Іншими

словами

–

це

комплексні

вміння,

які

допомагають

практикуючим педагогам співпрацювати, вирішувати нові завдання та знаходити
рішення в ситуаціях, що вимагають організованого структурного вивчення та
нововведень (інновації). Проектування, тренування та розумова праця дозволяють
опанувати ці вміння.
4. Технічні вміння (technical skills): особлива група вмінь у сфері «ноу-хау»,
що дозволяє визначити спроможність викладача вирішувати заздалегідь відомі
завдання у своїй роботі, тобто «знати, яким чином». Навчання, практичне
тренування дозволяють оволодіти та опанувати ці вміння [259, c. 10–12].
Цікавим

є

досвід

Гріффітського

університету

(Griffith’s

Universyty,

https://www.griffith.edu.au/) впровадження моделі змішаного навчання у вищу освіту
і розроблена ними «Гріффітська стратегія змішаного навчання» (Griffith’s Blended
Learning Strategy). Відповідно до цієї стратегії визначено три підходи до
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функціонування змішаного навчання, що визначають рівні використання ІКТ в
освітньому процесі:
1. ІКТ використовується для полегшення управління курсом та ресурсами для
підтримки навчальної діяльності студента. Наприклад, щоб надати студентам
інформацію та ресурси (конспекти лекцій або записи, критерії оцінювання тощо), а
також виконувати основні адміністративні функції (наприклад, оголошення або
зміни в курсі електронною поштою, в групах соціальних мереж, месенджерах
тощо).
2. ІКТ використовуються для збагачення якості навчального досвіду студента
за допомогою інтерактивної навчальної діяльності з метою покращення та
доповнення взаємодії в межах аудиторії. Наприклад, використання ІКТ для
підтримки зв'язку та співпраці, оцінювання та управління курсом.
3. ІКТ використовуються для підтримки навчання, яке в більшості є
самостійним, але також передбачає використання інтерактивної та групової
навчальної діяльності. У цьому режимі курси повністю представлені в режимі
онлайн [252, c. 2].
Проектування змішаного навчання вимагає системного підходу, починаючи з:
 планування інтеграції змішаного навчання у навчальний курс/дисципліну;
 проектування та розроблення елементів змішаного навчання;
 реалізації проекту змішаного навчання;
 перегляду (оцінювання) ефективності проекту змішаного навчання;
 планування наступної передачі розробленого курсу, що передбачає
вдосконалення досвіду змішаного навчання як для співробітників, так і для
студентів [252, c. 8].
Зокрема, при реалізації підходу змішаного навчання в межах навчального
курсу (дисципліни) потрібно:
 проаналізувати програму курсу (дисципліни) та розподілити його матеріал
відповідно для очного (в межах аудиторії), онлайн (вебінари, конференції, вікі
тощо) та самостійного (медіатека, кейси, робота над проектом тощо) навчання;
 визначити компоненти освітнього процесу, які можна інтенсифікувати за
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допомогою ІКТ;
 задати часові межі для вивчення кожної теми, а відповідно і темп роботи;
 визначити почерговість і частоту проведення викладачем очних занять, де
відбуваються «живі» дискусії, та онлайн занять із синхронною взаємодією
учасників курсу (індивідуально або для групи) для стимулювання студентів до
подальшої ефективної самостійної роботи з електронним курсом;
 розробити електронні освітні ресурси: презентації, відеолекції, підготувати
завдання для семінарських, практичних, лабораторних занять, контролюючі тести,
інтерактивні завдання, глосарій тощо;
 підібрати онлайн-ресурси і, по можливості, педагогічні програмні засоби
для вивчення відповідних тем;
 відповідно до свого навчального плану адаптувати системи керування
навчанням, онлайн-сервіси тощо для колоборативного навчання та управління
діяльністю кожного студента або розробити власний сервіс для керування
навчальним контентом чи навчальною діяльністю студентів.
Враховуючи практичній досвід та проведений аналіз науково-педагогічних
праць [7; 15; 20; 24; 27;48; 51-54; 77; 82; 90-94; 109; 115; 175; 179; 189–190; 192; 199;
200; 247; 252; 259; 272; 274 та ін.], до переваг змішаного навчання можна віднести:
реалізацію компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів в освітньому
процесі; оптимальний розподіл освітніх ресурсів; забезпечення якісної комунікації
та взаємодії між студентами і викладачами – групової та індивідуальної; розвиток
здатності у майбутніх учителів самостійно організовувати та планувати роботу,
отримувати й аналізувати знання, шукати і добирати інформацію, приймати
рішення, формувати навички презентації власних проектів, займатися самоосвітою з
використанням різних засобів ІКТ тощо.
До недоліків змішаного навчання слід віднести: нерівномірну і неоднорідну
ІКТ-грамотність суб’єктів освітнього процесу; досить велику ступінь залежності
процесу навчання від технічного забезпечення, Інтернет-зв’язку, стабільності
онлайн-режиму тощо; значні затрати часу на створення електронних освітніх
ресурсів

(аудіо-

та

відеоматеріалів,

навчально-контролюючих

програм,
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інтерактивних завдань тощо), організацію та проведення вебінарів, онлайнконсультацій тощо. Однак, мінімізувати часові та матеріальні витрати можна за
рахунок безкоштовного контенту: хмарних сервісів із базою навчальних матеріалів,
онлайн-бібліотек,

навчально-контролюючих

програм,

електронних

книг,

навчальних аудіо- та відеоматеріалів тощо.
Проведений аналіз і досвід роботи показав, що при організації освітнього
процесу

технологіями

змішаного

навчання

повністю

реалізується

студентоцентрований підхід, коли викладач всю свою діяльність спрямовує на
розвиток

індивідуальних

особливостей

кожного

студента,

є

наставником,

консультантом у пошуку і генеруванні нових знань кожним студентом. Відповідно
у студента розвиваються впевненість, самостійність, здатність і готовність керувати
своїм навчанням, як для успішного завершення освітньої програми чи навчальної
дисципліни, так і навчання упродовж життя.
Погоджуємося

з

Н. Дем’яненко,

що

«змішане

навчання

об’єднує

оперативність дистанційного навчання і ефективність індивідуальної взаємодії
студентів та викладачів» [51, c. 50].
Крім того, використання змішаної моделі освіти у процесі ІКТ-підготовки
майбутніх учителів сприяє не тільки підвищенню їх ІКТ-компетентності, а й
дозволяє показати ефективність використання сучасних ІКТ у майбутній
професійній діяльності, підвищити мотивацію до формування власної професійної
ІКТ-компетентності.

Тому одним із завдань дослідження

стала розробка

дидактичних та методичних матеріалів для використання в умовах змішаної
навчальної діяльності для формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів
математики в навчальних дисциплінах «Основи мультимедіа» та «Пакети
математичних

програм»

для

бакалаврів

напряму

підготовки

6.040201

«Математика». Платформою для реалізації технологій змішаного навчання
використано MOODLE.
Як зазначає М. Кадемія, саме «реалізація моделі змішаного навчання
дозволить:
 розширити освітні можливості студентів за рахунок доступності та
гнучкості освіти, обліку індивідуальних освітніх потреб, а також темпу і ритму
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засвоєння навчального матеріалу;
 стимулювати формування суб’єктивної позиції студентів: підвищення його
мотивації, самостійності, соціальної активності, рефлексії і самоаналізу, а також
підвищення ефективності навчального процесу;
 трансформувати

стиль

педагога:

перехід

від

трансляції

знань до

інтерактивної взаємодії з тими, хто навчається, що сприятиме конструюванню
власних знань;
 персоналізувати навчальний процес: студент самостійно визначає цілі,
способи їх досягнення, враховуючи власні освітні потреби, інтереси й здібності, а
викладач –помічник студента» [82, c. 28–29].
Проте впровадження нових форм ефективної організації ІКТ-підготовки
майбутніх учителів математики та засобів її організації у закладах загальноосвітньої
середньої та вищої освіти повинно ґрунтуватися на загальних педагогічних
принципах і закономірностях.
До традиційних принципів навчання у вищій школі відносять наступні:
цілеспрямованості і науковості; доступності; урахування вікових та індивідуальних
особливостей студентів; гуманізації навчання; єдності освітніх, розвивальних і
виховних функцій навчання; забезпечення органічної єдності теоретичної і
практичної

підготовки

фахівців

вищої

кваліфікації;

активності

і

творчої

самостійності студентів та їх відповідальності за результат навчально-пізнавальної
діяльності;

гармонійного

поєднання

науково-дослідницької

та

навчально-

пізнавальної діяльності студентів; систематичності і послідовності у процесі
навчальної діяльності викладача і самостійної роботи студента; поєднання
конкретного й абстрактного в освітньому процесі (принцип наочності); міцності
знань,

вмінь

і

навичок

розвитку

розумових

сил

студентів

(принцип

ґрунтовності) [200, с. 110–118]. Вони є базою для будь-якої форми організації
навчання.
Специфічними

принципами

змішаного

навчання,

враховуючи

дослідження [272, с. 17–20], є:
– Принцип індивідуалізації (особистісно-орієнтованого навчання). Викладач
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планує свою взаємодію зі студентом з врахуванням його індивідуальних потреб,
з’ясовуючи насамперед об’єктивний рівень ІКТ-компетентності кожного студента,
тобто працює адресно. При потребі розробляє індивідуальний план діяльності,
спрямований на заповнення прогалин у тих складових ІКТ-компетентності, де не
вистачає відповідних знань, умінь чи, навіть, мотивів для подальшої самостійної
навчально-пізнавальної діяльності.
– Принцип

студентоцентрованості.

студентоцентрованому

навчанню

у

Викладачі

вищій

освіті,

«зобов’язані
що

сприяти

характеризується

інноваційними методами викладання через залучення студентів як активних
учасників процесу власного навчання» [144, с. 15]. Навчальні середовища повинні
відповідати потребам та інтересам кожного студента, підтримуючи та надихаючи їх
до навчальної діяльності та професійного розвитку з використанням інноваційних
засобів ІКТ. Цей принцип реалізується поєднанням традиційних, інтерактивних,
проблемних (метод проектів, «Портфоліо» тощо) методів у поєднанні з
різноманітними діяльностями в системі Moodle та інших хмарних сервісах,
платформах для проведення вебінарів.
– Принцип справедливості і доступності для всіх студентів. Зміст дисциплін
доступний та відповідає індивідуальним навчальним потребам кожного студента,
включаючи студентів із обмеженими можливостями. Використовуються традиційні
та інтерактивні методи навчання для успішного навчання студентів. Різні способи
представлення цифрового контенту для отримання інформації з дисципліни,
способів взаємодії для мотивації та залучення студентів до навчально-пізнавальної
діяльності,

різні

альтернативні

способи

демонстрації

студентами

власних

результатів навчання.
– Принцип ефективного оцінювання результатів успішності студентів.
Результат успішності студентів визначається набутими ними компетентностями
(знаннями, уміннями, набутими адаптивними здібностями тощо). Оцінювання
досягнень студента забезпечується різними способами (значущими для студента) і
методами

оцінювання

(онлайн-тести,

професійно-орієнтовані

задачі,

компетентнісно-орієнтовані завдання, портфоліо тощо).
– Принцип

інтенсифікації

(збільшення)

використання

ІКТ.

Принцип
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передбачає організацію й управління діяльністю студентів засобами системи
керування

навчанням,

компетентностей

для

зокрема

LMS

підвищення

Moodle,

продуктивності

спроектованих
студентів;

навколо

забезпечення

можливостей студентам для співпраці з викладачами та одногрупниками,
необмежено часом і відстанню; взаємодію студентів із цифровим контентом
(електронними освітніми ресурсами, мультимедійними, предметно-орієнтованими
засобами навчання тощо), який доступний у будь-який час, у будь-якому місці, і
мають різні шляхи для набуття компетентностей.
– Принцип інноваційної ролі (гнучкості) викладачів. Готовність викладачів до
ролі фасилітатора – наставника, підвищення власної ІКТ-компетентності.
– Принцип результативності навчання (забезпечення надійних результатів і
високих стандартів для всіх студентів). Результати навчання включають розуміння
та застосування знань, навичок та умінь шляхом демонстрації глибинного навчання
та готовність до професійної діяльності з використанням ІКТ відповідно до
національних та міжнародних стандартів.
Серед умов, за яких змішане навчання буде ефективним, С. Березенська та
Н. Олійник виокремлюють: розроблення інтерактивного навчального середовища;
створення високоякісного динамічного контенту у відповідності до змісту освітніх
програм; використання аналітичних можливостей систем управління навчанням;
забезпечення автоматизації оцінювання результатів діяльності студентів; посилення
мотивації студентів до навчання [192, с. 269–270].
Крім того, серед функцій викладання в умовах змішаного навчання
аналогічно до дистанційної освіти [77, c. 39–41] можна віднести:
– зміст навчання, а точніше, форму його подачі;
– забезпечення взаємодії («студент – зміст навчання», «студент – викладач»,
«студент – студент»);
– оцінювання результатів навчання студентів;
– підтримка студентів (різноманітність послуг як для окремих студентів так і
для груп із представленням матеріалів і ресурсів, які є стандартними для всіх
студентів).
Отже,

змішане

навчання

повинне

бути

цілісним,

побудованим

на
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педагогічних принципах, прагматичним, забезпечувати якість освіти та слідувати
відповідним стратегіям навчання.
Інформаційно-комунікаційні технології змішаного навчання. Проведений
теоретико-методологічний аналіз концепції змішаного навчання показав, що її
технологічною основою є сучасні ІКТ, серед яких провідне місце посідають
інноваційні технології електронного, дистанційного та мобільного навчання.
Враховуючи вище проведені дослідження (див. п. 1.2) під інформаційнокомунікаційними технологіями змішаного навчання будемо розуміти систему
загально-педагогічних,

психологічних

та

дидактичних

процедур

взаємодії

викладачів і студентів із використанням апаратних та програмних засобів ІКТ, яка
спрямована на реалізацію змісту, методів, форм та засобів навчання, адекватних
цілям освіти, індивідуальним особливостям студентів та вимогам до формування їх
ІКТ-компетентності.
Реалізація
дистанційного,

змішаного

навчання

можлива

засобами

мобільного

навчання.

Класифікують

електронного,

засоби

змішаного

навчання [190, c. 49–50]:
1) за

синхронністю/асинхронністю

(рис. 2.5):

синхронні

засоби

–

відеоконференція, голосовий та текстовий чати, телефонний зв’язок; асинхронні –
SMS, електронна пошта, форуми, соціальні мережі, месенджери тощо;

Рис. 2.5. Класифікація засобів змішаного навчання за ступенем
синхронності/асинхронності [190, с.50]
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2) за провідною формою організації навчання: засоби традиційного та засоби
електронного, дистанційного та мобільного навчання.
Враховуючи
К. Осадчої,

дослідження

В. Барановської [12, с. 63–64],

С. Сисоєвої [175, с.178–189],

В. Осадчого,

А. Стрюк [190, с. 49],

С. Семерікова [79;169], Ю. Триуса [196–199] та ін. до компонентів інформаційнокомунікаційних технологій змішаного навчання (ІКТ ЗН) відносимо мобільно-,
комп’ютерно- та хмаро-орієнтовані:
1) методи навчання (за джерелом здобуття знань):
– вербальні (словесні): робота з електронними підручниками, довідковим
матеріалом програмного забезпечення, базами даних, відомостями отриманими у
глобальній мережі Internet, під час онлайн-лекцій, онлайн-консультацій, вебінарів
тощо;
– наочні: робота із програмами, онлайн-сервісами навчального та навчальноконтролюючого призначення;
– практичні:

дослідницька

робота

у

комп’ютерних

лабораторіях,

обчислювальні експерименти, телекомунікаційні проекти;
2) засоби навчання:
 апаратне забезпечення: комп’ютер, мобільні пристрої (планшет, смартфон,
нетбук тощо), засоби телекомунікацій, мультимедіа система (мультимедійна дошка,
проектор, відеокамера, мікрофон тощо);
 системне і прикладне програмне забезпечення: службові та стандартні
програми операційних систем, текстові і табличні процесори, системи управління
базами даних, експертні системи, проблемно-орієнтовані програми, педагогічні
програмні засоби, електронні підручники і посібники, бібліотеки, віртуальні
лабораторії та ін.;
 предметно-орієнтоване

програмне

забезпечення

для

вивчення

математичних дисциплін: спеціалізовані програми і пакети для розв’язування
певного класу математичних задач, системи комп’ютерної алгебри, системи
динамічної геометрії, комп’ютерні, хмаро-орієнтовані та мобільні математичні
системи (Maple, MathCad, Matlab, Scilab, Statistica, Gran, GeoGebra тощо);
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 відео / подкаст (відео-лекції, YouTube, тощо);
 засоби комунікації (електронна пошта, соціальні мережі, система миттєвої
передачі текстових повідомлень, Facebook, Twitter тощо);
 засоби співпраці / мозкового штурму (дискусійні форуми, Wikis, Google
Документи, Wikispaces, Mind Maps, Skype, Google Диск тощо);
 інтерактивні системи реагування студентів або засоби опитування
(синхронні засоби, Plickers, LearningApps, Doodle, Learning Analytics, Socrative тощо
Google календар);
 блоги / RSS-канали (Blogger, WordPress та ін.);
 освітні

мережі

(«Щоденник»

(http://shodennik.ua/),

«Мої

знання»

(http://mz.com.ua/), MySchool, Edmodo, Schoology та ін.);
 системи управління курсом / системи управління контентом / системи
подачі /системи управління навчанням (безкоштовні (з відкритим кодом) –
Cornerstone

OnDemand

(https://moodle.org/),

(https://www.cornerstoneondemand.com/),

Coursera

(https://eliademy.com),

(https://www.coursera.org/),

Claroline
платні

(http://www.atutor.ca/);

(із

(http://www.claroline.net/),
закритим

кодом)

–

Moodle
Eliademy
ATutor
«Прометей»

(http://www.prometeus.ru/), BlackBoard (http://www.blackboard.com) і ін.; безкоштовні
сервіси для електронного і мобільного навчання: Basecamp (https://basecamp.com/),
Edmodo (https://www.edmodo.com/), Udemy (https://www.udemy.com/), Coursmos
(https://coursmos.com/) та ін.);
 інструментальні засоби для авторської розробки електронних засобів
навчання (Authorware, Quest, ToolBook та ін.);
 безкоштовні онлайн курси / контенти (відкрита навчальна програма,
відкриті навчальні ресурси, MOOCs, Prometheus, Udacity, Edx тощо);
 платформи

для

(https://clickmeeting.com/),

проведення
eTutorium

онлайн-вебінарів:

(https://etutorium.com.ua/),

ClickMeeting
GetResponse

(https://www.getresponse.ru/) тощо;
 соціальні сервіси Інтернет: соціальні пошукові системи, засоби для
збереження закладок, соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів,
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мережні щоденники (блоги), соціальні геосервіси, карти знань (Mind Map –
ментальні карти, карти розуму, карти пам'яті, інтелект-карти), ВікіВікі (WikiWiki);
 програми та онлайн-сервіси для створення, редагування та зв’язування
елементів мультимедіа (Powtoon, Prezi, Scribe та ін.);
 моделюючі / освітні ігри (Scratch);
 хмарні сервіси для зберігання файлів / конспектування (Google Drive,
Dropbox, Evernote, Microsoft тощо);
3) форми організації освітньої діяльності та види навчальних занять:
– лекції, семінари, практичні і лабораторні заняття, контрольні заходи
(анкетування,

тестування),

науково-дослідницька,

самостійна

робота

з

використанням мобільних, комп’ютерно- та хмаро-орієнтованих технологій в межах
аудиторій закладу освіти;
– форми

електронного

(дистанційного,

мобільного)

навчання:

відеотрансляція, чат, відеоконференції, вебінари, проведення інтерактивних лекцій,
семінарів, практичних і лабораторних занять, навчальних дискусій, комп’ютерноорієнтовані екзамени і заліки тощо.
ІКТ змішаного навчання поєднують у собі технології інтерактивного,
особистісно-орієнтованого та випереджаючого навчання. Важливо відзначити, що
основною метою для застосування ІКТ в освіті мають стати підвищення якості,
ефективності та доступності викладання та навчання. Інтеграція ІКТ ЗН в освіті
відкриває можливості для розроблення навчальних програм, узгодження з
проблемами суспільства знань.
З’ясуємо педагогічний потенціал ІКТ змішаного навчання у контексті
формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики, зокрема уточнимо
зміст понять «педагогічний потенціал», «педагогічний потенціал інформаційнокомунікаційних технологій змішаного навчання»; встановимо методологічні
особливості використання новітніх ІКТ у процесі професійної підготовки майбутніх
учителів математики.
Розглянемо дефініцію «педагогічний потенціал». У словнику іншомовних
слів [14, c. 440] термін «потенціал» визначається, як «сукупність наявних засобів,
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можливостей, продуктивних сил і т. ін., що можуть бути використані в якій-небудь
галузі, ділянці, сфері». У «Великому тлумачному словнику сучасної української
мови» до вказаного тлумачення додано, що потенціал – це «запас чого-небудь;
резерв; приховані здатності, сили для якої-небудь діяльності, що можуть виявитися
за певних умов» [17, c. 1087].
Виходячи з цього, педагогічний потенціал можна визначити як сукупність
педагогічних технологій (методів, засобів та організаційних форм навчання), які
можуть бути використані педагогом для досягнення усіх поставлених цілей
освітнього процесу.
Педагогічний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій змішаного
навчання – це сукупність мобільно-, комп’ютерно-, та хмаро- орієнтованих методів,
засобів та організаційних форм навчання, що можуть бути використані педагогом
для досягнення всіх цілей освітнього процесу.
Під педагогічним потенціалом ІКТ ЗН в контексті проведеного дослідження
розуміємо сукупність усіх комп’ютерно-, мобільно- та хмаро-орієнтовних методів,
засобів, форм організації навчання і можливостей продуктивного їх впливу на
формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики.
Визначення педагогічного потенціалу ІКТ у змішаному навчанні – це є
визначення педагогічно-виправданих умов, місця використання ІКТ змішаного
навчання в освітньому процесі, які сприяють підвищенню ефективності навчання.
Зазначимо, що інформаційно-комунікаційні технології ЗН, як і будь-які
інтерактивні технології навчання [123, с. 363; 132, с. 138–139; 119; 142], одночасно
виконують низку функцій: освітню (засвоєння змісту освіти з використанням ІКТ,
розвиток умінь і навичок використовувати їх на практиці), виховну (підвищення
навичок групової (кооперативної, колоборативної) роботи, об’єднання групи
студентів), комунікативну (розвиток умінь спілкуватися, встановлення емоційних
контактів), розвивальну (розвиток мислення, зокрема критичного, формування
навчально-пізнавальних інтересів, мотивів, здібностей, емоційно-чуттєвої сфери та
ін.), розважальну (навчання

із захопленням),

діагностуючу

(контроль за

виконанням усіх діяльностей, поданих у курсі та оцінювання знань студентів на всіх
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етапах навчання з використанням різних типів діагностики: від стандартизованих
тестів до творчих проектів), релаксаційну (створення сприятливої до навчання
атмосфери на заняттях, вебінарах, онлайн консультаціях тощо), психотехнічну
(формування навичок підготовки фізіологічного стану для більш ефективної
діяльності).
Види ІКТ змішаного навчання відповідно до функцій, які вони можуть
виконувати в освітньому процесі, наведено в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Види ІКТ змішаного навчання відповідно до функцій, які вони можуть
виконувати в освітньому процесі
Функції ІКТ ЗН
Вид ІКТ ЗН
1
2
ІнформаційноНавчальні програмні засоби
пізнавальна
Імітаційні програмні засоби

Призначення ІКТ ЗН
2
Подання певної інформації з окремого
предмету або їх групи, ознайомлюють з
методами навчальної діяльності
Відображають певні моделі об’єкта,
явища, процесу на основі заданих
елементів та функцій

Демонстраційні програмні засоби Візуалізують навчальний матеріал
Навчальнопрактична
Закріплення
самоконтроль

Тренувальні програмні засоби

Забезпечують формування у студентів
певних навичок і вмінь фахової
діяльності
і Контролюючі
(діагностичні) Дають змогу здійснити викладачеві і
програмні засоби
студентам контроль (самоконтроль) рівня
оволодіння змістом навчання

Інформаційна

Інформаційно-пошукові
програмні системи

Стимулююча

Навчально-ігрові
засоби

Розвивальна

Мікросвіти

Методична

Уможливлюють пошук певної інформації
та її виведення

програмні Подають певну навчальну інформацію у
формі ігор

Спеціальні
середовища,
створені
навчальними програмами, які дозволяють
суб’єктам учіння засвоювати певну
системну інформацію, способи діяльності
природнім шляхом
Інструментальні
програмні Призначені для проектування навчальних
засоби
(системи
керування програмних засобів для розробки
навчання
LMS,
системи електронних навчальних курсів
керування курсами CMS тощо,
які заповнюються змістом різних
навчальних дисциплін)
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Наприклад, вказані функції поєднують у собі відкриті інструментальні
системи Moodle, BlackBoard, WebCt, LearningSpace та ін., що призначені для
організації самостійної пізнавальної діяльності в освітньому процесі ЗВО як у
локальній, так і в глобальній мережі.
Крім того, інформаційно-комунікаційні технології змішаного навчання, як і
будь-які педагогічні технології, задовольняють основним методологічним вимогам
(критеріям технологічності), до яких відносять: концептуальність, системність,
керованість, ефективність, відтворюваність [200, с. 178].
При використанні ІКТ змішаного навчання у системі «викладач-студент» між
елементами системи виникають досить складні взаємозв’язки (рис. 2.6).

викладач

студент
ІКТ змішаного
навчання

Рис. 2.6. Схема взаємозв’язків у навчальному процесі з використанням ІКТ
змішаного навчання
Як зазначалося вище, у проектуванні взаємозв’язку «викладач-студент»
змінюються роль і функції викладача в освітньому процесі, які студент
проектуватиме на свою професійну діяльність.
Враховуючи дослідження [200, c. 188], зазначимо, що при проектуванні
навчального заняття з використанням ІКТ ЗН варто керуватися такими правилами:
ІКТ ЗН повинні підпорядковуватися педагогічній задачі, а не навпаки, – «саме
педагогічні, а не інформаційні технології повинні лежати в основі проектування
ефективної системи дистанційного навчання» [77, с. 586]; здійснювати вибір
оптимального варіанту застосування ІКТ ЗН з метою підвищення пізнавальної
активності студентів; постійно вдосконалювати проектування освітнього процесу з
урахуванням новітніх засобів ІКТ ЗН.
Серед основних умов, які сприятимуть ефективному використанню сучасних

121
ІКТ у освітньому процесі ЗВО та їх продуктивному впливу на формування ІКТкомпетентності майбутніх учителів є розроблення й упровадження у педагогічну
практику електронних освітніх ресурсів, мультимедійних засобів навчання,
мобільних, комп’ютерно-, та хмаро-орієнтованих засобів навчання математики,
інтегрування ІКТ у діючі дидактичні системи.
До

критеріїв

оцінювання

ефективності

використання

будь-якого

педагогічного програмного засобу (ППЗ) в освітньому процесі [29, с. 92–98;
59, с. 6–11; 130, с. 34–36, с. 111–122; 176, c. 32–84; 164, с. 20–30], які можна
адаптувати і до інших засобів ІКТ, відносять наступні вимоги:
1) загальнодидактичні:
використання

у

визначення

різноманітних

формах

придатності
організації

вказаних

засобів

діяльності

для

(лекційних,

практичних, лабораторних, семінарських заняттях, самостійної, індивідуальної,
наукової роботи тощо), зокрема їх доступності, адаптивності щодо кожного
студента, забезпечення систематичності і доступності навчання, міцності засвоєння
результатів
потенціалу

навчання,
студента

інтерактивного
тощо;

визначення

діалогу,
змісту

розвитку

інтелектуального

навчального

матеріалу

та

виокремлення змістових модулів, розділів, тем, при вивченні яких може бути
використаний той чи інший педагогічний програмний засіб;
2) методичні: «а) забезпечується вища, ніж при використанні традиційних
засобів навчання, ефективність навчання; б) неможливо реалізувати певні засоби
навчання у вигляді матеріальних об'єктів (оригіналів у природних умовах,
оригіналів у штучних умовах, модельних еквівалентів оригіналів-фізичних
моделей); в) відповідні вербально-знакові, графічні (статичні та динамічні), знакові,
логічно-математичні моделі мають недостатню наочність та зрозумілість або
надмірно складні тощо» [59, с. 11];
3) психолого-педагогічні: врахування психологічних особливостей студентів,
закономірностей сприймання змісту навчання з використанням засобів ІКТ;
педагогічна доцільність, відповідність дидактичним принципам навчання та ін.;
4) санітарно-гігієнічні

та

ергономічні:

«висока

якість

відображення

навчальної інформації; забезпечення оптимального керування ППЗ, інтуїтивно
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зрозумілий і зручний для користувача інтерфейс; забезпечення під час застосування
ППЗ умов, які не шкодять здоров’ю суб’єктів навчання (дотримання режиму
провітрювання,

норм

освітлення,

розміру

і

розміщення

мультимедійного

обладнання, створення позитивного мікроклімату в навчальній групі (класі));
наявність розвиненої системи навігації; висока швидкість отримання навчальної
інформації; забезпечення стійкості до помилкових дій користувача; створення
дружнього інтерфейсу, забезпечення можливості використання підказок» [29, с. 98].
Серед різноманітності запропонованих програмних засобів комп’ютерноорієнтованого, мобільного та хмаро-орієнтованого навчання важливо обрати ті, які
найбільше реалізують описані вище правила, відповідають методологічним
вимогам та принципам (психолого-педагогічним, дидактичним, технологічним і
організаційно-комунікативним [41, c. 8; 176, с. 42–45]) використання ІКТ змішаного
навчання в освітньому процесі ЗВО.
Педагогічний

потенціал

ІКТ

змішаного

навчання,

аналогічно

до

інтерактивних технологій навчання [123, c. 364], охоплює:
–

показники соціально-психологічного характеру: підвищення інтересу до

навчальних занять через визначення особистісного сенсу навчальної діяльності;
зростання пізнавальної активності; зміна мотивації до автономного навчання; поява
адекватної

самооцінки;

накопичення

практико-орієнтованих

дій

щодо

розв’язування завдань професійної діяльності; реалізацію системного підходу, що
дозволяє простежити хід прийняття рішень від початку і до кінця у процесі
розв’язування

поставленої

проблеми

(наприклад,

розробка

мультимедійних

проектів, навчально-контролюючих програм тощо);
– показники комунікативного характеру: розвиток володіння вербальними і
невербальними засобами комунікації, зокрема у ході синхронного спілкування, в
режимі відео конференцій тощо; вміння використовувати методи конструктивного
спілкування

та

застосовувати

знання

репрезентативних

систем

учасників

спілкування в ході виконання групових завдань, спільних проектів тощо.
Визначення

педагогічного

потенціалу

ІКТ ЗН

у

формуванні

ІКТ-

компетентності майбутніх учителів математики орієнтоване на використання ІКТ у
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професійній діяльності практикуючими вчителями математики. Встановлено, що
основними

компонентами

інформаційному

суспільстві,

професійного
що

зростання

динамічно

вчителя

змінюються,

є

у

сучасному

самонавчання,

самовдосконалення через ІКТ – розвиток ІКТ-компетентності. Це забезпечує
реалізацію концепції «освіта протягом всього життя» (lifelong learning).
Для успішної реалізації розвиваючого потенціалу ІКТ ЗН необхідно забезпечити
в системі професійної підготовки майбутніх учителів зростання рівня сформованості
ІКТ-компетентності, яка є своєрідною сполучною ланкою між всіма компонентами
професійної компетентності і забезпечує стійкий синергетичний (сумуючий) ефект.
За даними ЮНЕСКО (https://en.unesco.org/themes/ict-education) актуальною
проблематикою професійного розвитку майбутніх учителів у галузі ІКТ у
глобальному суспільстві знань є теоретичні та методичні аспекти використання
технологій мобільного та електронного навчання у професійній діяльності;
розроблення та використання відкритих освітніх ресурсів для викладання та
навчання; здійснення освітньої діяльності засобами інформаційних систем
керування навчанням тощо.
Запровадження визначених вище напрямів у процес професійної підготовки
майбутніх учителів математики сприятиме творчому застосуванню ІКТ в
освітньому процесі та підвищенню рівня сформованості їх ІКТ-компетентності як
вчителя предметника.
Отже, педагогічний потенціал ІКТ змішаного навчання може бути повністю
розкритий і посилений (поглиблений) за рахунок певної організації освітнього
процесу (зокрема, розробки нових методичних систем навчання з інтеграцією
новітніх ІКТ всіх без винятку дисциплін – нового змісту навчання). Це дозволить
ефективно формувати і розвивати прогностичні уміння майбутніх учителів.
Система керування навчанням Moodle у підготовці майбутніх учителів
математики. Платформою для ефективного поєднання технологій електронного,
дистанційного та мобільного навчання вибрано Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment). Це безкоштовна система електронного навчання,
що розробляється австралійським професором Мартіном Доугіамасом (Martin
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Dougiamas).

Офіційний

сайт

системи:

http://moodle.org/.

Система

може

використовуватися для навчання в школі, у ЗВО, для підтримки очного і заочного
навчання, дистанційного навчання.
Moodle є одним із найпопулярніших серед програмного забезпечення для
систем керування навчанням. Зокрема, він посідає 2-е місце в рейтингу «The Top 20
Most Popular LMS Software» [250] за такими показниками (станом на грудень 2015):
кількість клієнтів – 63,488; користувачів – 79,576,708; курсів – 9,375,416; країн –
223. Найновіші статистичні дані можна дізнатися за адресою https://moodle.net/stats/.
Теоретичні та методичні особливості впровадження системи Moodle в
освітній процес вищої школи вивчали А. Аврамчук [1], А. Анісімов [6], Ю. Биков [15;
І. Войтович [23; 171],

54],

В. Кухаренко [192; 194],

В. Сергієнко [20; 171],

Ю. Триус [199], І. Герасименко [27], В. Франчук [199], О. Щербина [238] та ін., в
умовах

дистанційної післядипломної освіти

– К. Колос [95], Є. Смирнова-

Трибульська [183] та ін.
Раніше встановити Moodle можна було лише на локальному комп’ютері, в
локальній мережі, на власний сервер або на зовнішньому хостингу. Сьогодні з
MoodleCloud’s з’явилась можливість отримати свій власний сайт Moodle упродовж
декількох хвилин і безкоштовно. Розробники Moodlе надають безкоштовний
хостинг для встановлення платформи у хмарі [1].
Для реалізації електронної (онлайн) складової при викладанні дисциплін
«Основи мультимедіа» та «Пакети математичних програм» на початковому етапі
використовувався

хмарний

сервіс

MoodleCloud,

де

були

створені

сайти

https://iktfutureteacher.moodlecloud.com/, https://iktmedia.moodle.com для розміщення
електронних

(онлайн) навчальних

курсів

вказаних дисциплін (рис. 2.7 або

додаток С.1, рис. С.1.1).
Електронний навчальний курс (ЕНК) – «це електронний освітній ресурс, що є
комплексом навчально-методичних матеріалів в електронному вигляді і освітніх
сервісів для організації індивідуального і групового навчання з використанням
технологій дистанційного навчання. …ЕНК призначений для самостійного і
систематичного оволодіння студентами навчальним матеріалом під керівництвом

125
викладача під час вивчення дисциплін» [27, с. 237].

Рис. 2.7. Головна сторінка сайту «Курси з ІКТ підготовки майбутніх учителів
математики»
Переваги

використання

системи

MoodleCloud:

нема

необхідності

встановлювати, оновлювати (автоматично поновлюється з останньою версією
Moodle) або створювати резервні копії; необмежена кількість курсів і подій на
персональному сайті; включає великий каталог інструментів Moodle для створення
інтерактивного освітнього простору, а також додаткові плагіни і функції; має
модульне налаштування, дозволяючи додавати нові компоненти (блоки) в курс;
безкоштовний хостинг (власний домен і логотип) для встановлення платформи у
хмарі; мобільна версія Moodle Mobile для доступу до курсу в довільному місці
(доступна на iOS, Android і Windows).
Недоліки використання системи MoodleCloudd: у безкоштовній версії
MoodleCloud

наявні

основні

теми

і

розширення;

безкоштовний

хостинг

розрахований на 50 учасників, надається 200 Мб дискового простору, а платний –
до 500 учасників та від 200 Мб до 1 Гб дискового простору; один сайт на один
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обліковий запис.
Дана

система,

враховуючи

психолого-педагогічні

аспекти

навчально-

пізнавальної діяльності, визначає студента, як активного суб’єкта, який самостійно
створює свою власну систему знань, користуючись доступними йому джерелами.
Для підтримки навчального контенту використовуються ресурси у вигляді
таких модулів, як «Книга (Book)», «Напис (Label)», «Сторінка (Page)», «Тека
(Folder)», «Файл (File)», «IMS контент пакет (content package)», URL (вебпосилання).
Модулі «Напис» та «Тека» використовують для упорядкування структури
сайту

та

групи

файлів.

Зокрема,

папка

«Теоретичні

відомості»

містить

структурований набір папок і файлів відповідно до тем лабораторних занять.
Модуль «Книга» дозволяє викладачеві створювати багатосторінкові ресурси в
книжному форматі, з розділів і підрозділів, які можуть містити медіа-файли, текст.
Зразок електронної книги до лабораторної роботи №7 в ЕНК дисципліни «Основи
мультимедіа» зображено в додатку С.1 на рис. С.1.2, рис. С.1.3, рис. С.1.4.
Практичні приклади, що наводяться в книзі «Основи роботи в Adobe Flash CS3»,
містять не тільки текстовий опис, а відео-демонстрацію їх виконання та swf-файли.
Модуль «Файл» дозволяє завантажити на сайт різнотипні файли, які будуть
відображатися в інтерфейсі курсу або буде запропоновано завантажити на диск для
подальшого його відкриття. В ЕНК дисциплін «Основи мультимедіа» та «Пакети
математичних програм» цей модуль використовується для завантаження лекцій у
вигляді презентацій .pptx, електронних книг, довідників та розроблених інструкцій
до інсталяції програмного забезпечення у форматі .pdf (див. додаток С.2).
«Сторінка»

надає

викладачу

можливість

створити

веб-сторінку,

використовуючи вбудований текстовий редактор, може містити текст, картинки,
звук, відео, веб-посилання та вбудований код, такий як Google Карти. З даним
ресурсом, на відміну від «Файлу» зручніше працювати в мобільній версії. Приклад,
сторінки ЕНК дисципліни «Пакети математичних програм» представлено в
додатку С.1 на рис. С.1.5.
Якщо потрібно надати студентам доступ до зовнішнього ресурсу, можна
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скористатися модулем URL (веб-посилання). Наприклад, в ЕНК дисципліни
«Основи мультимедіа», маючи спільний доступ до файлу Google Таблиць, де
містяться теми проектів лабораторних робіт та творчих індивідуальних навчальнодослідницьких завдань, студенти не зможуть продублювати вибрану іншим
студентом тему (див. додаток С.1, рис. С.1.6).
Крім того, Moodle містить модулі, які називають діяльностями, що
дозволяють навчити студента працювати, як індивідуально так і в групі, ділитися
своїм досвідом та думками, будучи відкритим для досвіду і думок інших.
Роль викладача в системі Moodle полягає «…в мотивуванні й підтримці своїх
підопічних шляхом підготовки завдань для самостійного опрацювання, оцінювання
результатів їх виконання, коригування знань студентів (учнів). Відповідно до основ
суспільного конструктивізму, конструйоване знання найбільш ефективне, коли
студенти (учні) навчаються в співпраці» [199, с. 7].
Серед діяльностей, які пропонуються студентам та роблять їх активними
учасниками створення власних знань під час вивчення навчальних дисциплін, є
«Глосарій»,

«Вікі».

Студентам

дозволено

додавати

ключові

терміни, що

відповідають змісту навчальних дисциплін «Основи мультимедіа» та «Пакети
математичних

програм»

із

відповідними

поясненнями,

гіперпосиланнями,

прикріпленням файлу, що розкривають тему курсу, робити коментарі до інших
ключових слів, які додали інші учасники курсу, отримавши за це відповідну
кількість балів.
Завдання до лабораторних робіт, індивідуальні навчально-дослідницькі
завдання (ІНДЗ), додаткові завдання для самостійної роботи розміщено в модулі
діяльності «Завдання», при налаштуванні якого задаються критерії оцінювання,
терміни виконання та ін.
Модуль діяльності «Тест» – ефективний засіб для здійснення діагностики
рівня знань, оскільки дозволяє створити різнотипні запитання: з вибором однієї
відповіді, множинний вибір, на відповідність, коротка відповідь, з технологією
перетягування, вставлення пропущених слів, з виконанням чисельних розрахунків,
чисельні з можливістю використання розмірних величин, есе. Кожна відповідь
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оцінюється, крім запитань типу есе. При чому, щоб уникнути вгадування студентом
правильного варіанту відповідей в деяких запитаннях, що передбачають вибір
відповіді, передбачено від 4 до 10 варіантів відповідей. Це дозволяє стимулювати,
націлити студента до роздумів та аналізу, що робить процес тестування досить
трудомістким, складним та інформаційно-насиченим. Зразок результатів тестування
показано в додатку С.1 на рис. С.1.7.
Діяльності «Вибір», «Зворотній зв’язок», «Обстеження» використано в курсі з
метою оцінювання та стимулювання навчальної діяльності студентів.
Для інтеграції зовнішніх засобів у середовище Moodle використовують
модуль «Зовнішній засіб». При додаванні в ЕНК цей вид діяльності автоматично
додається в журнал. Наприклад, в ЕНК дисциплін «Основи мультимедіа» та
«Пакети математичних програм» студенти мають можливість виконувати практичні
завдання в онлайн-сервісах «LearningApps» (див. додаток С.1, рис. С.1.8) та
«GeoGebra» (див. додаток С.1, рис. С.1.9) відповідно.
Більшість діяльностей (завдання, семінар, форум, вікі тощо) у системі Moodle
учасники курсів виконують в асинхронному режимі, при якому прийом і
передавання різнотипної інформації здійснюється в різних часових параметрах.
Винятком є «Чат», «BigBlueButtonBN», які дозволяють забезпечити синхронну
взаємодію суб’єктів освітнього процесу – в режимі реального часу, в момент
проведення онлайн-сесій.
Зокрема, «Чат» надає можливість учасникам здійснювати синхронне онлайн
обговорення в текстовому режимі. Він може бути одноразовою діяльністю або може
повторюватися в той самий час кожний день або тиждень. Зокрема, учасники курсів
«Основи мультимедіа» мали можливість щовівторка з 18:30 до 20:00 отримувати
консультації викладача щодо проблем, які виникали в них під час вивчення
відповідних навчальних дисциплін. Або самостійно влаштовувати обговорення зі
своїми одногрупниками. Сесії чатів зберігаються і можуть бути зроблені
доступними усім для перегляду або обмежені для користувачів із можливістю
переглядати записи цих сесій у системному журналі.
Отже, використовувати чати особливо корисно, коли група не в змозі
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зустрітися разом наживо та можуть бути використані для проведення:
–

постійних зустрічей студентів, щоб вони могли поділитися досвідом із

іншими в тому ж курсі, але в іншому місці;
–

індивідуальної консультації студента, який тимчасово не може бути

присутнім на аудиторних та онлайн-заняттях;
– зустрічей всієї групи студентів разом, щоб обговорити свій досвід один із
одним та своїм викладачем, наприклад, із використанням методу «Мозкового
штурму»;
– сесій запитань та відповідей із запрошеним доповідачем, який знаходиться
у іншому місці;
– консультацій, щоб допомогти студентам підготуватися до випробувань
(контрольних робіт, заліків, іспитів тощо), де викладачі або інші студенти зможуть
продемонструвати зразки відповідей на запитання, алгоритми і методи розв’язку
завдань із предметної області.
Модуль діяльності «BigBlueButtonBN» дозволяє учасникам мати режим
синхронного онлайн обговорення в режимі відеоконференції, що забезпечує доступ
із Moodle до онлайн-сесій на сервері BigBlueButton (http://www.bigbluebutton.org/).
BigBlueButton – це система веб-конференцій із відкритим вихідним кодом для
дистанційного навчання. BigBlueButton підтримує обмін у режимі реального часу
слайдами презентацій (включаючи дошку), аудіо, відео, чат, і робочим столом
комп'ютера,

записує

весь

вміст

для

подальшого

відтворення (https://bigbluebutton.org/teachers/).
У

хмарній

версії

MoodleCloud

(http://moodlecloud.com)

доступ

до

BigBlueButton реалізовано у вигляді діяльності «BigBlueButtonBN», що доданий за
умовчуванням. Для інтеграції BigBlueButton і Moodle, що встановлений у локальній
мережі навчального закладу чи на зовнішньому хостингу, можна скористатися
готовим

плагіном,

який

розташовано

на

офіційному

сайті

Moodle

(https://moodle.com/). Він складається з двох частин:
1) BigBlueButtonBN – надає доступ із Moodle до сесій BigBlueButton із
використанням користувачами своїх облікових даних і прав;
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2) RecordingsBN – надає доступ до записів, здійснених під час сесій.
Після додавання модуля діяльності вебінару «BigBlueButtonBN» в курс
потрібно задати назву віртуального класу, можна зазначити опис, задати в календарі
початок та завершення приєднання до сесії, групи, а також відомості про записи
онлайн-сесії. Для перегляду більш пізніх записів потрібно додати RecordingsBN до
цього курсу.
До платформ, що інтегруються з Moodle, відносяться ClickMeeting
(https://clickmeeting.com/),

eTtutorium

(https://etutorium.com.ua/),

GetResponse

(https://www.getresponse.ru/) та інші. Більшість із них мають багатофункціональні
мультимедійні рішення для проведення вебінарів, онлайн-презентацій, інтернетконференцій, онлайн-тренінгів, онлайн-курсів та інших форм дистанційного
навчання та ділового спілкування. Ці системи дозволяють не тільки виконувати
показ слайдів, демонстрацію екрану, чат, а й провести тестування та онлайнопитування в момент проведення сесії вебінару. Проте безкоштовними є лише
пробні версії даних сервісів із обмеженою кількістю учасників.
Під час вивчення дисциплін «Основи мультимедіа» та «Пакети математичних
програм» (додаток С.3) використовувалися платформи вебінарів ClickMeeting,
eTutorium

та

модуля

BigBlueButtonBN

для

проведення:

консультацій

до

лабораторних занять, контрольної роботи, заліку, роботи над власними проектами,
що передбачені індивідуальним навчально-дослідницьким завданням та його
захистом; отримання студентами відповіді на запитання, розміщеного в форумі
«Запитання лектору» чи в особистих повідомленнях до викладача, або запитань, які
важко розкрити під час чат-сесій, де відповіді можна дати лише текстовим
повідомленням.
Використання платформ чи програмного забезпечення з відкритим кодом для
проведення вебінарів для синхронної взаємодії суб’єктів освітнього процесу
дозволяє зробити освітній процес більш інтенсифікованим, динамічним та цікавим,
забезпечити розвиток у студентів комунікативних навичок та взаємодії у
віртуальному середовищі.
Використання і пошук нових форм організації освіти пов’язано з новими
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освітніми можливостями застосування ІКТ, зокрема[107, с. 1; 242, с. 22]: гнучкість
організації

освітнього

процесу,

поглиблення

демократизації,

розширення

джерельно-інформаційної бази навчально-дослідницьких проектів, індивідуалізація
навчання тощо.
2.4. Модель формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики
Все більш потужним перетворюючим засобом педагогічних досліджень є
моделювання – «непрямий, опосередкований метод наукового дослідження об’єктів
пізнання (безпосереднє вивчення яких з певних причин неможливе, ускладнене чи
недоцільне) шляхом дослідження їхніх моделей» [203, с. 393].
Як зазначає І. Подласий, «наукова модель – це мисленнєво представлена або
матеріально реалізована система, яка адекватно відображає предмет дослідження і
здатна заміщувати його так, що вивчення моделі дозволяє отримати нову
інформацію про цей об’єкт» [138, c. 66]. Зазначимо, що «лише у значенні певної
аналогії з оригіналом при чіткому визначенні їх подібності і відмінності модель
виступає

ефективним

засобом

наукового

дослідження

(курсив

наш –

Т. С.)» [203, с. 394].

До

переваг

моделювання

І. Подласий [138]

відносить

цілісність

представлення інформації. Ґрунтуючись на синтетичному підході, воно дозволяє
виокремити цілісні системи і дослідити їх функціонування. Як зазначає дослідник,
моделювання у педагогіці, зокрема в дидактиці, «успішно застосовується для
розв’язування наступних важливих задач:
 оптимізації структури навчального матеріалу;
 покращення планування освітнього процесу;
 керування пізнавальною діяльністю;
 керування освітнім процесом;
 діагностики, прогнозування, проектування навчання» [138, c. 67].
Крім того, моделювання, як метод, дозволяє реалізувати такі три
цілі [138, с. 67]: евристичну (класифікація, схематичне позначення, пошук нових
законів

і

теорій,

інтерпретація

емпіричних

даних

тощо);

обчислювальну
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(розв’язування обчислювальних задач за допомогою побудови алгоритмів, блоксхем, графіків залежності тощо); експериментальну (емпірична перевірка гіпотези
за допомогою оперування відповідними моделями).
Погоджуємося з Р. Атахановим та В. Загвязинським, що «психологопедагогічні процеси складні: вони динамічні, багатофакторні, іноді неповторні,
завжди замикаються на людині, відповідно і методи дослідження, які вибираються,
повинні бути адекватними, відповідати морально-етичним нормам, гуманним
цінностям» [72, с.121].

Тому

важливим

моментом

організації

педагогічних

досліджень є врахування відношення можливості і необхідності використання
всього спектру їх засобів, тобто дотримання принципів їх оптимізації: принципу
мінімальності, принципу конкретності, принципу послідовності і паралельності,
принципу субординації, принципу повноти [143, c.31–32].
Під

оптимізацією

освітнього

процесу

розуміють

«управління,

що

організується на основі всебічного врахування закономірностей, принципів
навчання, а також особливостей даної системи, її внутрішніх і зовнішніх умов з
метою досягнення найбільш ефективного (в межах оптимального) функціонування
процесу з точки зору заданих критеріїв» [10, с. 57]. Одним із таких критеріїв
виступає якість освіти – «рівень знань і вмінь, розумового, морального і фізичного
розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до поставлених цілей;
рівень забезпечення навчальної діяльності і надання освітніх послуг учасникам
освітнього процесу навчально-виховним закладом» [55, c. 11].
До

важливих

критеріїв

оптимальності

процесу

навчання

відносимо

ефективність і якість підготовки майбутніх учителів до інноваційної професійної
діяльності в інформаційному суспільстві. Про ефективність процесу будемо судити
за рівнем сформованості ІКТ-компетентності студентів – як результату навчання
у ЗВО.
До

моделювання

в

педагогіці

зверталися

такі

дослідники,

як

Ю. Бабанський [10], В. Помагайбін [143], М. Якубовські [240] та ін. Моделювання
як засіб формування компетентностей майбутніх учителів розкрито в дослідженнях
Ю. Горошка [38], Г. Монастирної [116], Я. Сікори [177], та ін. Створення та
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апробація моделей формування компетентностей майбутніх учителів у галузі ІКТ
відображено в роботах С. Петренка [136], Н. Полюхович [139], Н. Ших [210] та ін.
У порівнянні з вищезазначеними авторами, які розглядали моделі окремих
вчителів-предметників, Н. Дем’яненко розробила контекстно-професійну модель
розвитку компетентності випускника вищого педагогічного навчального закладу,
що синтезує такі основні умови, як організація квазіпрофесійної діяльності,
міждисциплінарну інтеграцію, змішане навчання [51, с. 50]. Така модель може бути
адаптована під кожного конкретного фахівця.
Зокрема в моделі формування компетентностей майбутніх учителів у галузі
ІКТ виокремлюють такі компоненти: цільовий (система дидактичних цілей),
змістовий (загальнонаукові та соціально-наукові підходи, принципи навчання
дисципліни

формування

компетентності,

загальної

методичної

діагностичний [136, c. 50–54];

ІКТ-компетентності,

математичної

ІКТ-компетентності),

мотиваційно-цільовий,

ІКТ-

операційний,

теоретико-методологічний,

предметно-технологічний, аналітико-результативний та корекційний [139, c. 61] та ін.
При

розробленні

проектування:

принцип

моделі

враховано

адекватності,

такі

принцип

принципи

дидактичного

системності,

принцип

поетапності [104, c. 9]. Модель повинна містити основні, найбільш важливі
сторони

освітнього

(дидактичного)

процесу.

Тому

реалізація

принципу

адекватності забезпечувалася врахуванням комплексу зовнішніх (вимоги до
майбутнього вчителя, що зафіксовані у нормативних документах змісту освіти, та
відповідність їх соціальному замовленню) і внутрішніх (структурно-логічна схема
підготовки майбутніх учителів, змістове наповнення дисциплін, матеріальнотехнічне забезпечення, форми, методи та засоби навчання тощо) факторів
освітнього процесу. Принцип системності реалізовано повним і детальним описом
елементів спроектованої моделі, відображенням проектних дій відповідно до
заданих умов щодо кожного елемента моделі, які враховують встановлені між ними
взаємозв’язки і взаємозалежності. Принцип поетапності забезпечував логічність
внутрішньої структури моделі, що ґрунтувалася на дотриманні побудованого
алгоритму дій щодо кожного етапу для забезпечення високої результативності
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навчання.
Основою технології педагогічного проектування В. Безруковою [13, c. 114–
115]

визначені

такі

принципи:

принцип

людських

пріоритетів,

принцип

саморозвитку проектованих систем, процесів, ситуацій. Принцип людських
пріоритетів орієнтований на людину, яка є учасником підсистем, процесів або
ситуацій. Виконання даного принципу будується на наступних правилах:
підпорядкованість проектованих систем реальним потребам, інтересам, здібностям
та можливостям студентів; відсутність нав’язування студентам своїх проектів,
вміння поступатися, замінюючи їх іншими, сприяти творчості студентів тощо.
Врахування принципу саморозвитку проектованих систем, процесів, ситуацій
скеровує на створення їх динамічними, гнучкими, здатними в ході їх реалізації до
змін, перебудови, ускладнення або спрощення, придатними до багатократного
використання, адаптації всіх її складових відповідно до змінених умов. Адже
створити точний проект, зокрема і модель формування ІКТ-компетентності,
практично не можливо.
Метою побудови теоретичної моделі (рис. 2.8) у проведеному дослідженні
було проектування цілісної і відкритої системи, що функціонує в умовах активного
зовнішнього середовища – інформаційного суспільства та сприяє активізації
формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики.
Модель формування ІКТ-компетентності є системою дидактичних цілей, що
ґрунтуються на соціальному замовленні, основні положення якого передбачені
Законом України «Про вищу освіту» [66], до 2016 року включно: освітньокваліфікаційною характеристикою та освітньо професійною програмою, галузевими
стандартами підготовки бакалаврів 6.040201 «Математика». З 2016 року: змістом
розробленого проекту Стандарту вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта
предметної спеціалізації 014.04 Середня освіта (Математика) (бакалавр) [154] та
освітньої програми, розробленої на її основі.
Із урахуванням досліджень [29; 34; 39; 64; 72; 112; 134-136; 139; 168; 170; 182;
183 та ін.] в розробленій моделі виокремлено такі блоки: мотиваційно-цільовий,
організаційно-змістовий,
результативний (див. рис. 2.8).

діяльнісно-операційний

та

аналітико-
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Організаційно-змістовий блок

Мотиваційноцільовий блок

Мета: формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики
Завдання:
1) формування системи знань, умінь, навичок, особистісних якостей
використання ІКТ у професійній діяльності;
2) розвиток здатності до інноваційної діяльності з використанням ІКТ
для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
3) формування професійної, соціальної, комунікативної мотивації.

Теоретико-методологічні основи реалізації моделі
Підходи
–
–
–
–
–

Дидактичні принципи

компетентнісний
студентоцентрований
діяльнісний
системний,
синергетичний та ін.

– традиційні
(особистісної
орієнтації,
науковості, системності, доступності та ін.)
– специфічні (інтенсифікації використання
ІКТ; інноваційної ролі викладачів та ін.)

Складові ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики
технологічна

загально-професійна

Діяльнісноопераційний блок

предметно-професійна

Критерії ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики:
ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-технологічний,
особистісно-рефлексивний
Позааудиторна робота

Аудиторна робота

Аналітикорезультативний
блок

Педагогічні умови: забезпечення стійкої мотивації до навчання; створення організаційно-методичного і методикотехнологічного забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів математики; та інші

Соціальне замовлення: підготовка майбутніх учителів до застосування ІКТ у професійній
діяльності, здатних працювати на засадах інноваційності до організації освітнього процесу,
власного творчого безперервного професійного зростання

1 етап (педагогічно спрямований):
дисципліна «Основи мультимедіа»;
2 етап (фахово спрямований):
дисципліна «Пакети математичних програм».

самостійна, індивідуальна,
науково-дослідницька
робота, автономне
навчання та ін.

Організація освітнього процесу (онлайн, офлайн)
Види
навчальних
занять:
лекції,
лабораторні заняття,
вебінари,
онлайнлекції,
онлайнконсультації та ін.

Засоби навчання: мобільні, комп’ютерно-,
Методи
хмаро-орієнтовані засоби навчання: комп’ютер,
навчання:
мобільні пристрої, мультимедійні системи та їх
традиційні,
програмне забезпечення, платформи для
інтерактивні
проведення вебінарів, система керування
навчанням; електронні освітні ресурси та ін.

Моніторинг сформованості ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики

Рівні сформованості ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики

високий

достатній

середній

низький

КОРЕКЦІЯ

Результат: сформованість ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики

Рис. 2.8. Модель формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики
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Метою педагогічної підготовки є формування ІКТ-компетентності, що
відображає здатність і готовність майбутнього вчителя математики до використання
ІКТ у професійній діяльності. Відповідно до поставленої мети сформульовано такі
завдання:
 формування

системи

знань,

умінь, навичок, особистісних

якостей

використання ІКТ у професійній діяльності;
 розвиток здатності до інноваційної діяльності з використанням ІКТ для
активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 формування професійної мотивації (орієнтація на оволодіння новими
знаннями з ІКТ та інноваційних методик їх застосування в освітньому процесі),
соціальної мотивації (усвідомлення соціальної необхідності використання ІКТ);
комунікативної мотивації (прагнення вдосконалювати способи спілкування з
використанням ІКТ).
На реалізацію завдань, що випливають із мотиваційно-цільового блоку
направлені усі складові моделі формування ІКТ-компетентності.
Організаційно-змістовий

блок

визначає

теоретико-методологічні

основи

реалізації моделі та включає концептуальні підходи, дидактичні принципи та
педагогічні умови формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів.
В епоху цифрового суспільства, відповідно до проголошених постулатів
«навчання впродовж життя», що відображає здатність майбутнього вчителя швидко
адаптуватися до мінливого середовища, вмінь використовувати нові ІКТ, що
динамічно розвиваються, змінюються підходи та стратегії до їх підготовки у ЗВО.
Зміст навчання, як відомо визначається стратегічними цілями вищої освіти і
конкретними завданнями ЗВО на визначений період. В умовах інформатизації він
обумовлюється основними державними документами про освіту: «Про вищу
освіту» [66],

«Про

освіту» [70],

«Про

Концепцію

Національної

програми

інформатизації» [68], Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року» [151], Концепцією «Нова українська школа» [98], навчальними
планами та програмами, змістом підручників і посібників, інструктивнометодичними документами державних органів освіти та специфікою організації і
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змістом освітнього процесу ЗВО.
Враховуючи

праці

([73, с. 12–14; 106; 110; 191, c. 24; 132, c.116]

та

ін.),

відповідно до описаної мети і завдань у якості психолого-педагогічних засад
формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики визначено
основні методологічні підходи:
– студентоцентрований, який спрямований на виявлення індивідуальних
особливостей, потреб, інтересів кожного студента для забезпечення умов, що
стимулюють його до активної навчально-пізнавальної діяльності з використанням
ІКТ, з метою формування ІКТ-компетентності;
–

діяльнісний, який орієнтований на організацію діяльності студента, що

передбачає використання ІКТ при засвоєнні навчальних дисциплін та розв’язуванні
завдань майбутньої професійної діяльності, саморозвитку щодо формування ІКТкомпетентності в майбутній професійній діяльності та особистісному розвитку
(реалізується через різні види і форми навчально-пізнавальної діяльності
спрямованої на активне навчання та використання інтерактивних методів навчання,
коли результатом діяльності студента є готовий продукт – мультимедійна
презентація для проведення уроків, розроблений тест, освітній сайт тощо);
 системний, який передбачає неперервність освітнього процесу, що утворює
систему визначену метою, змістом, формами і методами та націлює його суб’єктів
на творчу діяльність, спрямовану на формування ІКТ-компетентності;
 синергетичний, який сприяє самореалізації, саморозвитку особистості
майбутнього вчителя математики та здійснюється через його постійну взаємодію із
суб’єктами освітнього процесу через та за допомогою ІКТ;
 компетентнісний, що полягає у вираженні результатів навчання не лише
через розширення знань, умінь і навичок з ІКТ та їх використання в професійній
діяльності, а й досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до ІКТ, як інструменту
постійного навчання, як засобу співпраці та соціального спілкування.
Побудована

модель

ґрунтується

на

загально-педагогічних

принципах

(науковості, систематичності та послідовності, доступності, наочності, міцності
засвоєння знань, зв’язку теорії з практикою, системності (орієнтація на модульне
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навчання) та специфічних, що є характерними для змішаного навчання (див. п. 2.3).
Крім

того,

організаційно-змістовий

блок

передбачає

пошук

шляхів

формування ІКТ-компетентності. До нього включено складові ІКТ-компетентності
майбутнього вчителя математики, такі, як: технологічна (ІКТ-грамотність),
загально-професійна

(педагогічна),

предметно-професійна

(математична) (див. п. 2.1).
Розкриття змісту діяльнісно-операційного блоку моделі здійснено шляхом
визначення і теоретичного обґрунтування: змісту інформаційно-комунікаційної
підготовки майбутніх учителів математики (дисциплін «Основи мультимедіа» і
«Пакети математичних програм») та методики їх викладання через форми, засоби,
методи змішаного навчання.
Для підвищення рівня сформованості ІКТ-компетентності необхідно добирати
зміст і методи навчання, що сприяють формуванню таких якостей особистості, як:
1) незалежність; 2) дисциплінованість; 3) систематичність; 4) внутрішня мотивація;
5) рефлексія; 6) гнучкість; 7) ініціативність [78, с. 79].
Серед основних видів навчальних занять, що використовувались під час
вивчення дисципліни, були: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота,
вебінари, онлайн-лекції, захист проектів, мультимедіа-лекції, онлайн-консультації
(індивідуальні, групові) тощо.
У Бухарестському комюніке «Використання нашого потенціалу з найбільшою
користю: консолідація Європейського простору вищої освіти» (Бухарест, 26–27
квітня 2013 р.), зазначається: «Вища освіта повинна бути відкритим процесом, в
якому студенти розвивають інтелектуальну незалежність та упевненість у собі
поряд із професійними знаннями та навичками. Займаючись академічним
навчанням і дослідженнями, студенти повинні набувати здатність упевнено
оцінювати

ситуації

та

обґрунтовувати

свої

дії

на

основі

критичного

мислення» [144, с. 15]. Тому освітня діяльність ЗВО, побудована на основі
компетентнісного підходу, повинна мати дослідницький характер і забезпечувати
«випереджаюче навчання». Відповідно до компетентнісного підходу навчання
характеризується тим, що: в центрі процесу навчання – студент; в основі навчальної

139
діяльності – співробітництво, співпраця студентів; суть технології навчання –
розвиток здібностей студента до самоосвіти; передача знань здійснюється з
використанням інноваційних технологій навчання.
Погоджуємося з думкою С. Ракова, що серед головних завдань нової
парадигми освіти є не лише опанування знаннями передбаченими освітньою
програмою, а й методами пошуку і видобування нових знань, їх застосування для
розв’язування практичних задач індивідуального та соціального спрямування.
Тобто

у

процесі

підготовки

майбутніх

учителів

математики

потрібно

використовувати дослідницькі підходи. Як зазначає дослідник, в цій моделі освіти
«діалектика розвитку методології навчання є рухом від передавання системи знань
від викладача до студента до самостійного конструювання студентом особистої
системи знань у навчальному процесі на основі дослідницьких підходів у навчанні, а
функції викладача перетворюються з функції демонстратора готових теорій у
менеджера процесу пошуку та конструювання нових знань, функції студента – з
реципієнта готових теорій до активного конструктора власної системи
знань» [157, с. 3].
Для цього слід розвивати пізнавальну активність студента – «рису
особистості, яка виявляється у її ставленні до пізнавальної діяльності, що
передбачає стан готовності, прагнення до самостійної діяльності, спрямованої на
засвоєння індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань і способів
діяльності, а також знаходить вияв у якості пізнавальної діяльності» [106, с. 27].
Тобто активізувати пізнавальну діяльність студента можна через позитивні мотиви
та такі засоби досягнення освітніх цілей, як: накопичені або опорні знання, методи
пізнання, прийоми розумової діяльності, навички самостійної роботи та ін.
Самостійність, активність, відповідальність та інші – запорука активної
пізнавальної діяльності. До методів і засобів стимулювання пізнавальної активності
відносять: проблемне навчання; організацію спілкування, взаємодії; організацію
діяльності

змагального

характеру;

організацію

співробітництва,

взаємодопомоги [106, c. 44].
До засобів, що використовуються в процесі формування ІКТ-компетентності
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відносимо традиційні (підручники, словесні тощо) та засоби ІКТ ЗН, описані в п.2.3.
Серед методів, що були використанні для поставленої мети, виокремимо:
традиційні (лекція, бесіда, пояснення, ілюстрація, демонстрація тощо) та
інтерактивні (метод проектів (індивідуальні, групові), «перевернутий клас»,
«мозковий штурм», метод-кейсів, змагання тощо).
У залежності від дидактичної мети і завдань, використано різні форми
організації освітнього процесу, види навчальних занять, методи і засоби навчання
під час аудиторної та поза аудиторної роботи, що дозволило сформувати ІКТкомпетентність майбутніх учителів математики за відповідними критеріями
(ціннісно-мотиваційний,

когнітивний,

операційно-технологічний,

особистісно-

рефлексивний), які більш детально описані в п.2.1.
Аналітико-результативний

блок

моделі

передбачає:

моніторинг

сформованості ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики (низький,
середній, достатній, високий); виявлення та відповідну корекцію для усунення
причин неуспішності студентів.
Під час проектування засобів для діагностування результатів навчання
доцільно скористатися здобутками світового досвіду оцінювання, зокрема
узагальнені

та

систематизовані

результатів

освіти / навчальних

незалежну

оцінку

з

О. Слюсаренко:
результатів

внутрішньою

«По-перше,

важливо

оцінкою,

у

поєднувати

самооцінкою.

діагностиці
зовнішню

По-друге,

за

Дж. Вілмутом, педагогічне (освітнє) оцінювання передбачає підготовку коректних
завдань, збирання й опрацювання відповідей, правильне використання висновків.
Оцінювання може базуватися на виконанні роботи, завданнях, іспитах, тестах,
спостереженнях, виступах, бесідах, відповідях на запитання» [97, c. 24].
Під

час

оцінювання

враховувались

такі

принципи:

плановість,

систематичність й системність, об’єктивність, диференційованість, відкритість
(наочність) [85, с. 12].
Принцип плановості передбачав здійснення аналізу та оцінювання не
стихійно, а з дотриманням плану. Зокрема, під час вивчення дисциплін «Основи
мультимедіа» та «Пакети математичних програм» було передбачене вхідне
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тестування рівня знань, поточне оцінювання на кожній лабораторній роботі,
оцінювання відповідних знань на когнітивному рівні перед виконанням кожної
лабораторної роботи, самооцінювання отриманих результатів навчання та інше. Це
стимулювало студентів до продуктивної організації навчально-пізнавальної
діяльності.
Принцип

систематичності

й

системності

оцінювання

передбачав

конкретизацію результатів навчання в кожній дисципліні, оцінювання структурних
компонентів змісту навчання із використанням різноманітних методів (захист
лабораторних робіт, проходження тестів, виконання контрольних робіт, творчих
завдань, демонстрація проектів тощо).
Принцип об’єктивності реалізовувався через обґрунтовані критерії (див.п.2.1)
та визначені в межах кожної дисципліни результати навчання, що відображають
певний

рівень

сформованості

ІКТ-компетентності

майбутнього

вчителя

математики. В межах курсів студенти отримували текстові коментарі в журналі
Moodle при попередньому оцінюванні їхніх робіт та усні – при захисті роботи в
аудиторії.
Врахування принципу диференційованості здійснювалося за допомогою
розроблених компетентнісно-орієнтованих завдань, додаткових завдань (підготовки
есе, реферату, тез доповіді на конференцію), методу проектів, портфоліо та
критеріїв їх оцінювання.
Для

визначення

динаміки

розвитку

інформаційно-комунікаційної

компетентності виділено відповідні рівні (низький, середній, достатній, високий) та
методики їх діагностування (див. п.2.1, п.3.1).
Для забезпечення дієвості всіх блоків моделі визначено педагогічні умови. У
рамках проведеного дослідження під педагогічними умовами формування ІКТкомпетентності розуміємо сукупність об’єктивних заходів (змісту, організаційних
форм і

методів), спрямованих на здійснення процесу формування ІКТ-

компетентності з використанням розробленої навчально-методичної та методикотехнологічної системи. Детальний опис та обґрунтування педагогічних умов подано
в п.2.5.
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Отже, побудована модель відображає процес організації професійної
підготовки майбутніх учителів математики до наскрізного застосування ІКТ у всіх
сферах професійної діяльності та здатностей працювати на засадах інноваційних
підходів до організації освітнього процесу і власного творчого безперервного
професійного зростання. Оскільки, модель – це ідеальна уявна система, тому
потрібно розробити методику її реалізації з урахуванням визначених педагогічних
умов щодо формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики.
2.5. Методика

формування

ІКТ-компетентності

майбутніх

учителів

математики
В основі методики формування ІКТ–компетентності знаходиться вибір
новітніх засобів ІКТ (мобільні, комп’ютерно- та хмаро-орієнтовані технології) для
результативної та ефективної підготовки майбутніх учителів математики до
розв’язування професійних завдань. Наступними її складовими є:
– формування стійкої мотивації через наближення освітнього процесу до
умов майбутньої професійної діяльності (розроблення різнотипних електронних
освітніх ресурсів з математики, використання засобів ІКТ для розв’язування
професійно-орієнтованих завдань тощо) та забезпечення таких потреб студента, як
відчуття компетентності, автономності, значимості;
– створення навчально-методичного і методико-технологічного забезпечення
процесу підготовки майбутніх учителів математики;
– надання навчальній роботі творчого та дослідницького характеру через
включення студентів у проектну діяльність (групову, індивідуальну) під час
створення ними власних електронних освітніх ресурсів, що заснована на активізації
їх навчально-пізнавальної та рефлексивної діяльності, ефективній організації
самостійної роботи, продуктивній взаємодії з викладачем в умовах ІКТ-середовища;
– застосування в процесі підготовки майбутніх учителів математики
компетентнісно-орієнтованих завдань;
– реалізація міждисциплінарних зв’язків.
Розглянемо кожну складову розробленої методики формування ІКТ-
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компетентності майбутніх учителів математики більш детально.
Забезпечення стійкої мотивації до навчальної діяльності. В розглянутих
дослідженнях (див. п.1.1) серед педагогічних умов, що забезпечують формування
тієї чи іншої компетентності є умова забезпечення у студентів стійкої мотивації до
навчання. В інформаційному суспільстві, яке динамічно змінюється, навчальнопізнавальна діяльність є провідною. Особливо важливою вона є для майбутніх
учителів. Адже важливим фактором, що спонукає людину до навчальної діяльності,
для саморозвитку і самовдосконалення в інформаційному суспільстві є мотив.
Особливо він важливий в онлайн-навчанні, оскільки ступінь самоорганізації і
самоосвіти при переході від традиційної до онлайн (електронної, дистанційної)
форми навчання зростає.
Тому окремо можна виділити дослідження А. Полякова [140], в якому
проведено теоретико-експериментальне дослідження проблеми розвитку мотивації
професійного зростання студентів у процесі неперервної освіти. Суть мотивації
такого зростання автор визначив, як «сукупність їхніх стійких мотивів і спонукань,
що визначають зміст і спрямованість динамічного, неперервного і гуманістичноспрямованого

процесу

зростання

внутрішньої

потреби

в

особистісному

перетворенні, здатність до актуалізації внутрішнього потенціалу й усвідомленого
вибору індивідуальної професійно-особистісної стратегії й освітнього маршруту
впродовж життя, результатом чого є високий рівень сформованості професійної
компетентності

майбутнього

фахівця»

[140, c. 7].

Адже,

«високомотивовані

студенти більше працюють, досягають кращих результатів у діяльності, оскільки у
них розвинутий інтерес до змісту діяльності, їм цікаво вчитися, вони прагнуть стати
висококваліфікованими фахівцями» [140, c. 8]. Серед педагогічних умов, реалізація
яких сприяє розвитку вказаної мотивації А. Поляков називає: «формування мотивів
професійного зростання, розвиток потреби в постійному самовдосконаленні,
використання інтерактивних методів і форм у процесі навчання» [140, c. 8].
У дослідженні «Педагогічні засади професійної мотивації майбутніх учителів
математики»

Н. Ніколайчук

характеризує

«професійну

мотивацію

учителів

математики як багаторівневу взаємопов’язану сукупність спонукань особистості,
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що визначається навчальними та професійними інтересами, знаннями про сутність
педагогічної

діяльності,

специфікою

математичної

освіти

і

самооцінкою

професійно-значущих якостей та є основою успішної майбутньої педагогічної
діяльності» [125, с. 7]. Як зазначає дослідниця, формування професійної мотивації,
а саме розвиток всіх її компонентів, повинен відбуватися цілеспрямовано під час
здійснення студентами таких видів діяльності, як навчальна, квазіпрофесійна,
професійно-педагогічна.
В українському педагогічному енциклопедичному словнику: «Мотив –
(франц. motif, від лат. moveо – рухаю) – спонукальна причина дій і вчинків людини
(те, що штовхає до дії). Основою мотиву діяльності людини є її різноманітні
потреби. Внаслідок усвідомлення і переживання потреб первинних (природжених) і
вторинних (матеріальних і духовних) у людини виникають певні спонуки до дії,
завдяки яким ці потреби задовольняються» [33, с. 295]. Далі зазначається, що
«Мотивація – система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних
форм діяльності або поведінки. Як мотиви можуть виступати: уявлення й ідеї,
почуття, й переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби людини.
Одна й та ж сама діяльність може здійснюватися з різних мотивів» [33, с. 295].
Тобто потреба є рушійною силою активності особистості студента під час
здійснення будь-якого виду діяльності.
Провідною діяльністю студентів є навчально-пізнавальна діяльність або
учіння. Тому для отримання бажаних результатів навчання слід використовувати
такий педагогічний підхід, який правильно враховує потреби кожного студента та їх
значення для розвитку і формування особистості студента.
В «Енциклопедії освіти» зазначається: «Мотивація учіння – складна система
спонукань, що зумовлюють спрямування активності індивіда на отримання,
перетворення і збереження нового досвіду (знань, умінь, спонукань, способів дій,
вражень, уподобань). Розуміння учіння як самостійної спрямованої діяльності
індивіда (Г. Костюк) визнає підхід до мотивації учіння як до суб’єктивних,
внутрішньо пережитих рушійних сил певного виду активності» [57, с. 528].
У контексті даного дослідження під формуванням мотивації до професійного
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навчання майбутніх учителів математики з використанням ІКТ розуміємо процес
формування позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів під
впливом визначених психолого-педагогічних умов, які забезпечують задоволення
їхніх зовнішніх (соціальних) і внутрішніх (особистісних) потреб щодо оволодіння
ІКТ, готовності використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності,
саморозвитку і саморефлексії та сприяють особистісному ставленню майбутніх
учителів до формування власної ІКТ-компетентності.
Кожен студент має свою відносно стійку сукупність (систему) мотивів, що
формується до вступу чи під час навчання в ЗВО. Як зазначає В. Піддячий, «вона
залежить від його світогляду, рис характеру, життєвого та професійного досвіду,
інтелекту, психофізичних особливостей тощо» [137, с. 42].
Зазвичай

студенти

ЗВО

починають

навчально-пізнавальну

діяльність

внаслідок впливу на них двох факторів: особистісного (внутрішнього для
забезпечення власних потреб, розуміння, інтересів, здібностей) та ситуаційного
(зовнішнього). Відповідно до цього мотивацію поділяють на внутрішню і зовнішню.
Зовнішня мотивація – це мотивація, викликана об’єктивними потребами. Внутрішня
мотивація – якість людини, яка вкладає особисті зусилля і продовжує ці зусилля
впродовж певного періоду часу заради визначеної мети.
Студенти із внутрішньою мотивацією проявляють зацікавленість у темі, в
навчальній дисципліні, або вже у них є визначена стратегія особистісного розвитку,
яку вони намагаються реалізувати. Вони розуміють, що це потрібно для їх
майбутньої професійної діяльності чи задоволення власних потреб, але їм не
вистачає знань і практики. Тобто тут переважають професійний, пізнавальний і
особистісний мотиви, які Є. Ільїн [76, с. 437] відносить до провідних факторів
навчальної діяльності.
Студенти із зовнішньою мотивацією виходять із того, що їх чекає нагорода
або покарання – прагматичні мотиви (отримання заліку, екзамену, диплому про
вищу освіту). Вона характерна для студентів із низькою успішністю. Отже,
зовнішня мотивація виникає внаслідок впливу на студента об’єктивних стимулів,
що ініціюють та регулюють його діяльність. Так, як «довільне “обов’язкове”
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навчання, швидше за все, буде означати зовнішню мотивацію» [53, с. 42].
Проте, в залежності від предмету і контексту навчання, один і той же студент
може представляти різні типи слухача. Аналогічно мотивація виявлятиметься
зовнішньою або внутрішньою у різних умовах, а тому із урахуванням досліджень
Дж. Дірксен [53] вважаємо, що стратегії викладання будуть різними (див. табл. 2.9).
Таблиця 2.9
Стратегії для викладання студентам із різними типами мотивації (на
основі Д. Дірксен [53] )
Тип
мотивації

Стратегії викладання
–

Внутрішня

–

–



Зовнішня







Говорити «дякую» студентам за їх позицію і прагнення до удосконалення своїх
вмінь та навичок. Це оптимізуватиме їх внутрішні сили до подальшого
навчання.
Виділяти час для того, щоб студенти працювали над своїми особистими
завданнями. Наприклад, використовувати завдання, зміст яких відповідає їх
майбутній професійній діяльності або особистісним інтересам, захопленням.
Прогрес у навчанні студентів виявиться набагато відчутнішим, якщо крім
стандартних підготовлених викладачем завдань, що обов’язкові для всіх, вони
зможуть працювати над значимими для них завданнями.
Давати студенту можливість побувати в ролі викладача (учителя). Зазвичай,
студенти з внутрішньою мотивацією багато вчаться самостійно. Проте вони
отримають ще більше користі, якщо поділяться своїми знаннями. Відповідно в
процесі цього інші студенти також зможуть знайти отриманим знанням
застосування, а викладачу не доведеться бути єдиним джерелом інформації та
енергії.
Виявити внутрішні фактори мотивації. Насамперед, потрібно визначити, що в
навчальній дисципліні (курсі, темі) здатне зацікавити студентів; запропонувати
дати відповіді на запитання про те, що вони можуть зробити з отриманими
знаннями (інформацією); знайти зв’язок із актуальними та реальними
практичними завданнями їх майбутньої професійної діяльності.
Знайти «больові точки». Якщо студенти не знайомі з матеріалом, вони не
здатні наперед передбачити, які складності з його засвоєнням можуть у них
виникнути. Проте можна швидко перетворити зовнішню мотивацію у
внутрішню, якщо визначити, що роздратовує студентів, і показати, як
справлятися з цим роздратуванням.
Уникати просторових пояснень і суджень. Потрібно робити вибір на користь
конкретних прикладів і завдань, що напряму пов’язані із майбутньою
професійною діяльністю, життєвими ситуаціями. Адже, студенти із зовнішньою
мотивацією скоріше за все не сприйматимуть теорії, якщо вони не знатимуть де
і яким чином застосовувати її на практиці.
Використовувати цікаві практичні (гіпотетичні) завдання і приклади, щоб
стимулювати пробудження внутрішньої мотивації. Наприклад, запропонувати
студентам для розв’язування цікаві завдання (головоломки, веб-квести, ребуси
тощо) або взяти участь у конкурсі (внутрішньому – в межах групи,
університету, зовнішньому – регіональному, міжнародному тощо). Це призведе
до поступового перетворення зовнішньої мотивації у внутрішню.
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До факторів, що забезпечують формування у студентів мотивації до
навчально-пізнавальної діяльності, А. Гебос відносить: «усвідомлення найближчих
і кінцевих цілей навчання; усвідомлення творчої і практичної значимості
засвоюваних

знань;

емоційна

форма

викладу

матеріалу;

демонстрація

«перспективних ліній» у розвитку наукових понять; професійна спрямованість
навчальної діяльності; вибір завдань, що створюють проблемні ситуації в структурі
навчальної діяльності; наявність допитливості і пізнавального психологічного
клімату в навчальній групі» [76, с. 438–439].
В. Кикоть і В. Якунін розділяють цілі навчання – виявляються суспільними
запитами й цінностями та у відношенні до студентів формують зовнішні мотиви, і
цілі учіння – визначаються індивідуальними потребами студентів, що сформувалися
на основі попереднього досвіду, та формують внутрішні (індивідуальні) мотиви. На
базі загального мотиву (сукупності зовнішніх і внутрішніх мотивів) навчальної
діяльності

(професійної,

пізнавальної,

прагматичної,

соціально-суспільної

і

особистісно-вагомої) з’являється визначене відношення до різних навчальних
дисциплін (предметів), яке «обумовлене:
– важливістю предмета для професійної підготовки;
– інтересом до визначеної галузі знань і до даного предмету як її частини;
– якістю викладання (задоволеністю заняттями з даного предмету);
– мірою важкості оволодіння цим предметом, виходячи із особистих
здібностей;
– взаємовідносин з викладачем даного предмету» [76, с. 439–440].
Ці мотиватори можуть взаємодіяти та конкурувати між собою, здійснюючи
різний вплив на навчально-пізнавальну діяльність студентів і формувати різні
мотиви цієї діяльності. Проте «повне уявлення про мотиви навчальної діяльності
можна отримати, тільки визначивши значимість для кожного студента всіх цих
компонентів складної мотиваційної структури» [76, с. 440].
Є. Ільїн, вказуючи на високу значимість мотиву для успішної навчальної
діяльності, виокремлює принцип мотиваційного забезпечення освітнього процесу,
сформульований О. Гребенюком. Він зазначає: «Важливість цього принципу
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витікає із того факту, що в процесі навчання у вузі мотивація, а точніше сила
мотиву учіння й оволодіння вибраної спеціальності, знижується» [76, c. 441].
Це також підтверджується анкетуванням, проведеним на констатувальному
етапі педагогічного експерименту (п. 3.1). Причинами цього є: недоліки в
організації освітнього процесу, побуту (особливо тих, хто живе в гуртожитках
університетів) тощо.
Використовуючи дослідження А. Маркової, зокрема те, що формування
навчально-пізнавальних мотивів починається безпосередньо в процесі навчальної
діяльності, Є. Ільїн серед основних факторів «формування позитивної стійкої
мотивації до навчальної діяльності виокремлює:
 зміст навчального матеріалу;
 організацію навчальної діяльності;
 колективні (групові) форми навчальної діяльності;
 оцінку навчальної діяльності;
 стиль педагогічної діяльності вчителя (викладача)» [76, с. 25].
Тобто успішність навчання залежить від трьох

основних факторів:

доступності навчального матеріалу; методичної майстерності викладача;
особистісних характеристик студентів.
У процесі змішаного навчання, де передбачено онлайн та самостійне
навчання, що потребує самоконтролю студентом у виборі часу, місця, методів і
(або) темпу навчально-пізнавальної діяльності, звичайно, велику роль відіграє
внутрішня мотивація. Завдання викладача при розробці змісту, структури дисциплін
та відповідного ЕНК, де передбачена робота онлайн – забезпечити перетворення
зовнішньої мотивації студента у внутрішню. Для того, щоб розроблений ЕНК
сприяв активній навчальній діяльності студентів, розвивав («живив») внутрішню
мотивацію, він повинен задовольняти таким потребам студента:
1. Відчуття

компетентності.

Студенту

потрібно

відчувати

свою

компетентність. Студент повинен знати: які знання і вміння набуде під час вивчення
дисципліни; що зможе робити у майбутньому із того, що не вміє зараз; чи стане
здатним вирішувати завдання, які для нього були занадто складні; чи отримає
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практичні уміння, навички роботи з відповідним апаратним та програмним
забезпеченням для здійснення ефективної професійної діяльності; які форми,
методи, засоби буде використано для досягнення освітніх цілей тощо.
2. Відчуття автономності або самостійності. Студенту потрібно відчувати
свою автономність або самостійність. У студента є вибір, не всі рішення
приймаються кимось для нього, все персоналізовано. Інтереси студента, його
досвід, життя, навички та вміння, здібності поважають, їх використовують та
залучають.
3. Зв’язаність або причетність. Студент є учасником ЕНК, викладачі та інші
студенти запрошують його до спільної співпраці. Проте співробітництво і взаємодія
студента має відбуватися не лише з викладачем чи з іншими студентами, а й з
електронним контентом.
Зазначимо, що робота зі студентами одночасно повинна бути націлена на те,
щоб вони вміли працювати з поданим матеріалом, обладнанням та інструментами
інформаційно-комунікаційного освітнього середовища для комунікації і співпраці
між собою.
Для того, щоб забезпечити задоволення описаних вище потреб студента щодо
формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності, зокрема в цифровому
освітньому середовищі, та сприяти активному глибинному навчанню, потрібно при
розробці ЕНК чи плануванні онлайн-навчальної діяльності дотримуватися
виконання наступних педагогічних умов:
 надати студенту можливість бути співучасником навчання (наприклад,
через використання технології вікі, створення глосарію курсу, взаємооцінювання
студентів у діяльності «семінар»);
 структурувати навчальні матеріали відповідно до цілей навчання, вказавши,
які з них обов’язкові, а які факультативні;
 сприяти ініціативності і творчості студента (використання методу проектів,
портфоліо студента);
 забезпечити групову навчальну діяльність (диспут, спільна робота над
проектом через використання діяльності «чат», «форум» тощо);
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 забезпечити зворотній постійний та індивідуальний зв’язок на всі дії в
процесі навчальної діяльності, діяти в якості модератора при взаємодії студента з
іншими студентами;
 зробити систему оцінювання багатомірною (журнал оцінювання виконаних
діяльностей студентом, портфоліо студента, розміщене на Google Диску, або
представлене у власному блозі чи сайті, де зберігаються всі виконані ним завдання
під час вивчення дисциплін: мультимедійний проект, тести, відео, файли з
розв’язанням математичних задач у середовищах математичних систем тощо).
Враховуючи дослідження Дж. Равена, зауважимо, що, «якщо компетентність
розвивалася в процесі досягнення конкретної цілі, то людина буде здатна
реалізувати її і при досягненні іншої цілі. Але оцінюючи компетентність людини, не
можна стверджувати, що вона нею володіє, якщо вона не проявляє її у відношенні
до цілі, яка не має для неї цінності, або навіть такої, що визначається нею як високо
ціннісна на когнітивному чи емоційному рівнях, проте не видається їй досяжною в
даних обставинах» [156, с. 280]. Людина проявляє компетентність, якщо вона
переслідує особистісно значимі цілі, тобто є мотивованою.
Це означає, щоб забезпечити розвиток компетентності, а потім її оцінити,
потрібно визначати завдання, які мають цінність для студентів – значимі для них,
відповідно буде виникати потреба, а потім мотив до їх виконання.
Навчально-методичне і методико-технологічне забезпечення підготовки
майбутніх учителів математики. Дана умова реалізується через розроблення та
структурування змісту навчальних дисциплін «Основи мультимедіа» (додаток П,
табл. П.1) та «Пакети математичних програм» (додаток П, табл. П.2) для студентів
напряму підготовки 6.040201 «Математика», що націлені на розв’язування
професійно-орієнтованих завдань – педагогічних та фахових (математичних)
відповідно – з використанням мобільних, комп’ютерно- та хмаро-орієнтованих
технологій та розроблення методико-технологічного забезпечення у вигляді
електронних навчальних курсів у системі Moodle (див. п. 2.3).
Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики, відповідно
до розробленої моделі, здійснювалося у два етапи.
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Перший етап передбачав надання студентам ґрунтовних знань, умінь, навичок
із педагогічно спрямованої дисципліни «Основи мультимедіа» (за вибором
студента) для забезпечення подальшого розвитку технологічної складової ІКТкомпетентності

та

формування

компетентності

на

основі

загально-професійної

раніше

отриманих

знань

складової
із

ІКТ-

інформаційно-

комунікаційних технологій (дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології»,
«Інформатика»). Саме тут у майбутніх педагогів формувалися знання, уміння та
навички роботи з апаратними та програмними складовими для створення і
редагування інформаційних елементів мультимедіа системи: аудіо, відео та
графічних файлів; зв’язування інформаційних об’єктів засобами спеціалізованих
програм;

розробка

студентом

власного

мультимедійного

проекту

(МП),

мультимедіа засобів для проведення уроків із математики з використанням
мультимедійної дошки тощо. Другий етап передбачав надання знань, умінь і
навичок із дисципліни професійної і практичної підготовки (за вибором закладу)
«Пакети

математичних

програм»

для

забезпечення

подальшого

розвитку

технологічної, загально-професійної складових ІКТ-компетентності та формування
предметно-професійної складової ІКТ-компетентності. Метою даного етапу була
підготовка

майбутніх

учителів

математики

до

використання

мобільних,

комп’ютерно- та хмаро-орієнтованих засобів навчання математики у навчальнопізнавальній та професійній діяльності.
Розглянемо особливості організації навчання на кожному із цих двох етапів.
Структура навчання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій у
ЗВО, як зауважує О. Гончарова [35], повинна будуватися із врахуванням принципів
безперервності інформаційного навчання. Зокрема, вона повинна бути націлена на
поглиблення і розширення бази знань, набутої в загальноосвітньому закладі, її
адаптації

до

профільної

(фахової)

підготовки,

формування

здатності

до

безперервного навчання та самовдосконалення щодо використання ІКТ у майбутній
професійній діяльності. Крім того, «при розробленні освітніх програм підготовки
майбутніх учителів у сфері ІКТ у центрі уваги повинна бути, перш за все,
педагогіка, орієнтована разом із тим на використання нових технологій в
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освітньому процесі» [183, с. 205].
Розділяємо думку Є. Смирнової-Трибульської, що «для того, щоб навчити на
теоретичному і практичному рівні майбутнього вчителя конструювати педагогічний
процес і розуміти необхідність і доцільність використання в цьому процесі ІКТ,
його необхідно в ході навчальної діяльності навчити “вбудовувати” ІКТ спочатку в
ті елементи педагогічного процесу, які він безпосередньо освоює» [183, c. 233].
При виборі ІКТ, як елементів підготовки майбутнього вчителя до
використання

ІКТ

у

професійній

діяльності,

було

враховано

такі

їх

характеристики [183, с. 231–232]: 1) дидактична значимість – придатність для
використання в системі освіти; 2) поширеність; 3) надійність; 4) вартість (доступні
по вартості або є безкоштовними для освітнього закладу); 5) наявність технічної
підтримки; 6) доступність для засвоєння учасниками освітнього процесу, як
студентами так і викладачами.
При проектуванні цілей і завдань процесу формування ІКТ-компетентності
майбутніх учителів математики використано логіку таксономії Б. Блума, приклади
реалізації якої більш детально буде розкрито пізніше при обґрунтуванні четвертої
умови.
Зокрема, «цілі навчання – це та модель поводження особистості студента,
знання, уміння і навички, які він здатний продемонструвати, щоб його можна було
б вважати “компетентним”. Цілі описують бажані результати навчання, а не сам
навчальний процес. І навпаки, організація навчального процесу впливає на його
результати і забезпечує досягнення цілей» [194, с. 45].
При розробці змістового наповнення дисциплін спиралися на загальновідомі
дидактичні принципи (науковості, свідомості, систематичності і послідовності,
доступності, міцності, наочності, зв’язку теорії з практикою), а також на специфічні
дидактичні принципи навчання інформатики [35, с. 4–5], що проектуються на всі
дисципліни ІКТ-підготовки:
 принципи добору змісту і методики навчання інформатики та ІКТдисциплін забезпечує формування у студентів нових сучасних уявлень про роль
цифрових ресурсів та інформаційних процесів, як в освіті, так і загалом у
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суспільстві;
 принцип модульності змісту ІКТ-підготовки передбачає структурування
змісту навчання на основі єдності цілей і завдань ІКТ-підготовки у поєднанні з
принципом

її

безперервності

і

ступінчастості

та

дозволяє

реалізовувати

диференційовані освітні цілі всередині кожного змістового модуля (дисципліни) на
основі наслідування їх змісту та із врахуванням міждисциплінарних зв’язків;
 принцип прикладної спрямованості ІКТ-підготовки передбачає формування
у студентів практичних навичок здійснювати, самостійно добираючи відповідні
способи і методи, інформаційну діяльність при чіткому розумінні конкретних цілей
і завдань професійної діяльності.
Зокрема,

принцип

науковості

навчання

реалізовано

через:

постійне

поновлення списку посилань на новітню наукову інформацію в мережі; завдання
для самостійного оцінювання нових ІКТ дисциплін «Основи мультимедіа» та
«Пакети математичних програм», їх особливостей при розв’язуванні професійних
завдань; використання студентами «Глосарію» та «Вікі» ЕНК дисциплін для
тлумачення ключових понять та створення сторінок з інформацією про новинки в
світі мультимедіа та математичних систем, їх особливостей використання в
освітньому процесі закладів вищої освіти, загальної середньої освіти; побудова
ментальних карт, часових стрічок за навчальним матеріалом тощо.
Принцип свідомості, який ґрунтується на активності студентів, де викладач
грає роль фасилітатора, реалізується через: зрозумілий виклад студентам
особливостей, правил роботи в змішаному курсі (вступне заняття і інструкції в
електронному курсі), результатів навчання та систему їх оцінювання; використання
компетентнісно-орієнтованих завдань відповідно до різних рівнів когнітивної сфери
та різних видів інтерактивної діяльності через форум, чат, вебінар тощо;
використання різнотипної форми подачі навчальних матеріалів (відео, інтерактивна
книга тощо); використання TeamViewer, Skype для демонстрації і допомоги в
налаштуванні програмного забезпечення на комп’ютері студента та ін.
Принцип систематичності й послідовності реалізовано за допомогою
структурування матеріалу ЕНК дисциплін за модульним принципом через «Теки»,
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«Файли», «Написи»; ускладнення завдань відбувається поступово; подання
оптимальної кількості матеріалу, що спрямовує на активізацію навчальнопізнавальної діяльності при реалізації вказаних завдань та ін.
Принцип доступності реалізовано через: подання матеріалу з використанням
різнотипного представлення інформації, з виокремленням головного; створення
інструкцій до інсталяції і роботи в програмних додатках у текстовому та відео
форматі; надання студентам вибору щодо різних засобів, методів і форм навчання;
підтримка їх як через особисті повідомлення, надання при необхідності
індивідуальної траєкторії навчання тощо.
Принцип міцності реалізовано через: систематичний контроль за своєчасним
виконанням різнотипних діяльностей («Завдання», «Зовнішні ресурси» тощо) в
межах ЕНК дисциплін і оцінюванням, починаючи із вхідного анкетування,
тестування, коментування оцінок за виконані завдання, рефлексія та ін.;
використання «нагород» – бейджів, змагання для заохочення і мотивації студентів;
захист виконаних проектів у змодельованому в межах групи професійному
середовищі, коли студент виступає в ролі вчителя, апробуючи власні розроблені
навчальні матеріали курсу математики і тестові завдання до них на інших студентах
тощо.
Принцип наочності реалізовано через різні види і форми подачі навчального
матеріалу – мультимедійні системи, ментальні карти, інфографіку, демонстрацію
роботи в середовищах, як на аудиторних заняттях, так і через вебінари і онлайн
конференції та інше; використання мультимедійної дошки викладачем для
проведення аудиторних занять, студентами для захисту і демонстрації виконаних
завдань тощо.
Принцип зв’язку теорії з практикою реалізовано через виконання професійноорієнтованих та дослідницьких завдань: створення мультимедійного проекту,
виконання творчих навчально-дослідницьких завдань (індивідуальних і групових),
які вони демонструють в аудиторії через засоби програмного забезпечення
мультимедійної дошки або в межах онлайн-кімнати BigBlueButtonBN.
З урахуванням описаних вище теоретичних і методичних положень
розроблено навчально-методичні

комплекси

дисциплін

(в друкованому та
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електронному форматі), які містять: навчальну програму дисципліни; робочу
навчальну програму дисципліни; завдання для лабораторних занять; конспекти
лекцій; методичні матеріали до лабораторних робіт; методичні матеріали для
організації самостійної та індивідуальної роботи студентів; комплекти завдань до
контрольних робіт; перелік навчально-методичних посібників, електронних освітніх
ресурсів, ІКТ засобів навчання; критерії оцінювання знань і вмінь студентів.
Навчальний матеріал дисципліни і відповідну до нього систему контролю
рівня досягнутих результатів навчання побудовано за модульним принципом.
Упровадження мультимедійних технологій в освіту є об’єктивною потребою
суспільства, а вміння педагогічно доцільно й обґрунтовано поєднувати у
навчальному процесі ІКТ, зокрема засоби мультимедіа, з традиційними визначають
професійну ІКТ-компетентність майбутнього вчителя. В цьому плані зростає роль
дисципліни «Основи мультимедіа», що зорієнтована на формування, насамперед,
загально-професійної (педагогічної) складової ІКТ-компетентності.
На вивчення навчальної дисципліни «Основи мультимедіа» в 2014/2015 н.р., в
2015/2016 н.р. відводилось 72 години / 2 кредити ECTS. На лекційні заняття
відводилось 10 год, на лабораторні – 20 год, самостійна робота – 48 год (рис. 2.9,
див. додаток П, табл. П.1).
Навчальна дисципліна «Основи мультимедіа» передбачає: ознайомлення
студентів із поняттям «мультимедіа», з мультимедійними технологіями обробки
звуку, відео, графіки і створення простих анімаційних графічних об'єктів,
кодування звукової, відео інформації; формування знань, умінь та навичок,
необхідних для створення повноцінних навчально-контролюючих мультимедійних
програм;

ознайомлення

студентів

з

освітніми

мультимедіа

ресурсами

та

особливостями їх використання в освітньому процесі; засвоєння студентами знань,
умінь та навичок роботи з апаратними та програмними складовими для створення і
редагування інформаційних елементів мультимедіа системи: аудіо, відео та
графічних файлів; зв’язування інформаційних об’єктів засобами спеціалізованих
програм; розробка студентом власного мультимедійного проекту; формування
здатностей до самонавчання, саморозвитку та власної рефлексії за допомогою
мультимедійних засобів навчання та новітніх ІКТ.
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Рис. 2.9. Фрагмент сторінки ЕНК дисципліни «Основи мультимедіа»
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів.
Перший

зорієнтований

на

вивчення

теоретичних

основ

використання

мультимедійних технологій в освіті (контекст інформатизації). Другий – технології
створення та розробки мультимедіа-додатку, апаратне та програмне забезпечення
мультимедіа системи.
Дисципліна «Основи мультимедіа» передбачає такі форми роботи зі
студентами: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації (в
аудиторії і онлайн), індивідуальні завдання.
Лекції

проводяться

з

використанням

технічних

засобів

навчання

і

супроводжуються демонстрацією елементів лекційного матеріалу за допомогою
мультимедійної системи (екран, ноутбук, проектор) у звичайній аудиторії або
мультимедійної дошки IP Board v6.3 в аудиторіях обчислювального центру
університету.
Вступна лекція передбачає ознайомлення зі змістом курсу, демонстрацію
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мультимедійних проектів, як приклад результату їхнього навчання, ознайомлення з
електронною версією курсу. На наступних лекційних заняттях використовуються,
крім традиційних (словесні, наочні), інтерактивні методи навчання, дискусія,
«Перевернутий клас», проблемний виклад матеріалу, рефлексія.
Лабораторні роботи проводяться із використанням ПК та відповідного
програмного забезпечення: Moodle, Microsoft Office, PageMaker, Adobe Photoshop
CS3, CorelDraw, Sound Forge, UVScreenCamera, Format Factory, Movie Maker 3.0,
Pinnacle Studio, Adobe Flash Professional CS3, SMART Notebook 10, програмного
забезпечення IPBoard v6.3, Internet Explorer, онлайн-сервісів, системи керування
навчанням Moodle та ін.
Структура лабораторної роботи електронного курсу містить: тему, мету, опис
обладнання, перелік результатів навчання, інструкцію до виконання, ресурси та
файли

для

інсталяції

(при

потребі),

теоретичні

відомості,

практичні

завдання (див. додаток С.4 або методичні рекомендації [236]).
Індивідуальна

робота

включає

виконання

довгострокового

завдання.

Контроль за виконанням завдань та консультації відбуваються, крім офлайн (в
аудиторії), в онлайн режимі з використанням засобів синхронної (чат, аудіоконференції BibbluButtonBN) і асинхронної взаємодії (індивідуальні повідомлення,
форуми «Запитання лектору», «Новини і оголошення» тощо) системи керування
навчанням Moodle. Групові методи роботи в курсі реалізуються проведенням
вебінарів, де відбуваються обговорення запитань курсу з використанням платформ
ETutorium, ClickMeeting, застосування «Перевернутого класу». Самостійна робота
передбачає підготовку до лабораторних робіт, виконання додаткових завдань,
додавання елементів у «Глосарій» та «Вікі», вивчення зовнішніх ресурсів
(LearningApps.org), роботи над ІНДЗ та інше.
Оскільки змішане навчання передбачає самостійне виконання студентами
більшості видів діяльностей у межах ЕНК, то велику роль відіграють методи
навчання, які використовуватимуться на заняттях. Активна взаємодія із матеріалами
курсу є життєво важливою для навчання. Це ґрунтується на дослідженнях, які
показують, що ефективність навчання якісно покращується, коли студенти виходять
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за рамки пасивних завдань прослуховування, читання чи перегляду. Активне
залучення може бути здійснене шляхом індивідуальної та групової діяльності, як
показано на рис. 2.10 або [252, с. 25].
В основному
студенти
запам’ятовують…
90% того, що
вони роблять

Студенти
здатні…

АКТИВНЕ НАВЧАННЯ
Презентувати виріб - "зроблене щось оригінальне і
справжнє"
Створювати, моделювати, імітувати

70% того, що вони
говорять і пишуть

Брати активну участь в аудиторних
або онлайн- заняттях
Групова діяльність

50% того, що вони
бачать і чують

Дивитися демонстрацію
Відвідувати виставки

30% того, що вони бачать

Дивитися відео
Переглядати графіку (схеми,
графіки, діаграми тощо)

20% того, що вони чують

Слухати

Аналізувати
Характеризувати
Створювати
Оцінювати

Демонструвати
Застосовувати
Повторювати

Визначити
Перерахувати
Описати
Пояснити

Читати

10% того, що вони читають

ПАСИВНЕ НАВЧАННЯ

Рис. 2.10. Співвідношення між активним і пасивним навчанням [252, с. 25].
У

процесі підготовки

традиційні [204, c. 106–111]

використовувалися
(словесні,

такі

наочні,

методи

навчання, як

практичні)

так

і

інтерактивні [200, с. 274–338] (метод проектів, метод «Портфоліо», проблемний
виклад матеріалу з використанням проблемних ситуацій і запитань, імітаційне
моделювання та ін.) методи навчання.
Специфіка підготовки майбутніх учителів математики до застосування ІКТ у
професійній діяльності зумовлює необхідність комплексного використання засобів
навчання у процесі викладання спецкурсу: традиційних та ІКТ ЗН, ЕНК, тека
розроблених проектів студентів тощо.
Необхідною умовою ефективного досягнення результатів навчання, що
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вимагаються в дисципліні є оцінювання. В курсі використовуються наступні його
види: поточний контроль знань здійснюється шляхом опитування перед
виконанням та при захисті лабораторних робіт (окремих компонентів проекту);
контроль за виконанням лабораторних робіт забезпечується перевіркою своєчасно
виконаних робіт, які є окремими елементами створюваного студентами проекту;
контрольні (модульні) роботи та тести; оцінка індивідуальних завдань; підсумковий
контроль проводиться у формі захисту проектів, виконаних під час лабораторних та
ІНДЗ, і є результатом отримання заліку.
У

системі

Moodle

журнал

оцінювання

відображає

хід

виконання

різноманітних видів діяльностей та розподіл балів, які отримують студенти
(додаток С.5, табл. С.5.1, табл. С.5.2).
Навчальна дисципліна «Пакети математичних програм» спрямована на
підготовку

майбутніх

комп’ютерно-

учителів

математики

та хмаро-орієнтованих

до

використання

математичних

систем

у

мобільних,
професійній

діяльності. Передбачає вивчення і практичне застосування студентами програмних
систем MathCAD, Maple, SMath Studio Desktop, wxMaxima, хмаро-орієнтованих та
мобільних математичних систем (GeoGebra, MathLab Apps, Mathimatics, MalMath та
ін.) для розв'язання задач елементарної та вищої математики, фізики, графічних
відображень та побудови економічних моделей, розроблення на їх основі
електронних освітніх ресурсів.
На вивчення навчальної дисципліни «Пакети математичних програм»
(2015/2016 н.р.) відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS. На лекційні заняття
відводиться 18 год, на лабораторні – 26 год, самостійну роботу – 64 год (рис. 2.11,
див. додаток П, табл. П.2).
Програма навчальної дисципліни містить три змістові модулі.
Перший змістовий модуль передбачає вивчення математичного пакету
MathCAD та вільнопоширюваної альтернативної йому версії SMath Studio Desktop.
Студенти вивчають особливості роботи в середовищах, здійснюють чисельні
розрахунки, матричні та векторні обчислення, побудову 2D і 3D графіків,
виконують символьні перетворення, розв’язують рівняння і нерівності, системи
рівнянь і нерівностей; розв’язують задачі математичного аналізу, задачі з
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розмірними величинами, реалізують написання програмних модулів розв’язку
задач.
Другий змістовий модуль передбачає вивчення символьної системи Maple та
альтернативної їй вільнопоширюваної програми комп’ютерної алгебри wxMaxima.
Аналогічно

до

попереднього

змістового

модуля

здійснюється

вивчення

особливостей роботи в математичних системах та можливості розв’язування задач
елементарної та вищої математики.
Третій змістовий модуль спрямовує студентів на вивчення мобільної та
хмаро-орієнтованої версії програми GeoGebra, мобільних додатків навчання
математики (програми MalMath, Mathematics, Octave, графічний калькулятор
MathLab Apps тощо, електронні довідники All Math Formulla, Формули Free та ін.).
У процесі викладання дисципліни використано форми, методи та засоби
аналогічно до попередньо описаної методики з дисципліни «Основи мультимедіа».
У якості дидактичних засобів передбачається використання авторського навчальнометодичного посібника «Пакети математичних програм у підготовці майбутніх
учителів математики» [223], ЕНК (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Фрагмент сторінки сайту, що відображає структуру ЕНК дисципліни
«Пакети математичних програм»
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Під час вивчення перших двох змістових модулів дисципліни «Пакети
математичних програм» студенти виконують завдання індивідуально. В третьому
модулі під час виконання завдань лабораторних робіт передбачено групову
діяльність, завдання і рекомендації до їх виконання наведено в додатку С.7 та в
навчальному посібнику [223].
Для самоконтролю та самоперевірки отриманих знань у кожній лабораторній
роботі розміщено тести. В якості самостійної роботи запропоновано після кожного
модуля індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, що дозволяють якісно
закріпити матеріал. Наприклад, засобами математичної програми провести повне
дослідження функції та побудувати її графік; розробити електронний освітній
ресурс – мультимедійний фрагмент уроку з математики з використанням мобільних
математичних додатків. Приклади ІНДЗ подано у посібнику [223, с.241-242, с. 264269]. Зокрема, одне із завдань ІНДЗ передбачало не тільки розв’язування задач із
математики з використанням програм MathCAD, SMath Studio Desktop, Maple,
Maxima, мобільних додатків, а й розробку з їх використанням електронних освітніх
ресурсів (відповідних дидактичних та методичних матеріалів для навчання
математики, освітнього сайту чи блогу тощо).
Підсумком вивчення дисципліни є виконання комплексної контрольної
роботи, яка складається з теоретичної частини (тесту, запитання якого згенеровано з
«банку питань» всього курсу) та практичної частини (математичних задач).
Студенти виконують контрольну роботу на останній лабораторній роботі в
аудиторії, результати оформлюють і представляють в системі Moodle (див.
додаток С.1, рис. С.1.10, рис. С.1.11).
В табл. 2.10 та в табл. 2.11 представлені результати навчання, що сприяють
формуванню компонентів ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики після
вивчення

описаних

вище

дисциплін

математичних програм» відповідно.

«Основи

мультимедіа»

та

«Пакети
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Таблиця 2.10
Співвідношення результатів навчання для формування ІКТ-компетентності та
результатів навчання з дисципліни «Основи мультимедіа»
Дескриптори

Уміння

Знання

1

Результати навчання з дисципліни
2
Знання і розуміння понять про мультимедіа, мультимедійні дані
та технології, джерела мультимедійної інформації; мультимедіа
засоби OC Windows та онлайн сервісів для створення і обробки
елементів мультимедіа інформації; стиснення та кодування
мультимедійних даних; формати аудіо- та відеофайлів, їх
порівняння, основи обробки відео інформації і звуку; програмні
засоби перетворення аудіо- та відеоформатів; принципи
налаштування відеокліпів у часі; режими відображення
відеоряду; основи обробки графічної растрової й векторної
графіки з використанням прикладних пакетів; структуру
мультимедіа системи та принципи її створення; психологічні
аспекти використання мультимедіа додатків, презентацій, курсів
у навчальному процесі; знання методики використання
мультимедійних технологій в освітньому процесі.
Здатність розробляти ідею, план та сценарій мультимедійного
проекту; розробляти контент мультимедіа даних як необхідних
компонент діяльності вчителя; створювати і редагувати
текстову, аудіо-, відео та графічну інформацію з використанням
відповідного
програмного
забезпечення;
конвертувати
мультимедійні файли з одного формату в інший за допомогою
програм конверторів; готувати окремі інформаційні ресурси
(текстові фрагменти, графічні малюнки, графіки, таблиці, схеми,
діаграми), що необхідні для створення мультимедійного проекту
(презентації, відео, сайту тощо) по заданій темі; створювати та
редагувати прості анімаційні графічні об'єкти (2-D: flashанімація, gif-анімація) для мультимедійного проекту; зв’язувати
інформаційні об’єкти мультимедійного проекту засобами
PowerPoint, програмного забезпечення IP Board, Smart Board;
створювати 2-D і 3-D комп'ютерні презентації: слайдові і
потокові, автономні і для Інтернету; використовувати технології
систем IP Board, Smart Board для демонстрації мультимедіа
додатку; демонструвати різноманітні мультимедіа-проекти;
використовувати мультимедіа технології для розробки
дидактичних та методичних матеріалів для супроводу уроку з
фахових предметів.

РН формування
ІКТкомпетентності
3
Т_Зн01
Т_Зн02
Т_Зн03
ЗП_Зн01
ЗП_Зн02
ПП_Зн01

Т_У01
Т_У02
Т_У03
ЗП_У02
ЗП_У02
ЗП_У03
ПП_У02
ОР01
ЦМ01-ЦП04
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Продовження табл.2.10

Автономія і
відповідальність:

Комунікація

1

2
3
Здатність доносити до учасників курсу власні ідеї, проблеми, ОР1, ОР02
рішення та власний досвід у галузі мультимедіа та
інформаційно-комунікаційних
технології;
ефективно
взаємодіяти з учасниками освітнього процесу через
мультимедійні
засоби
навчання
та
новітні
ІКТ;
використовувати засоби асинхронної та синхронної комунікації
системи керування навчанням Moodle, та іншими платформами
для проведення вебінарів.
Виявляти здатність до самоорганізації та планування ОР1, ОР03
навчально-пізнавальної діяльності з використанням ІКТ;
виявляти відповідальність за розвиток знань із ІКТ, їх
практичного застосування; здатність до самостійного та
відповідального навчання упродовж життя; виявляти готовність
застосовувати набуті знання, уміння, здатності для
розв’язування та реалізації складних рішень і нестандартних
ситуацій; виявляти готовність бути лідером під час здійснення
групової діяльності.

Таблиця 2.11
Співвідношення результатів навчання для формування ІКТ-компетентності та
результатів навчання з дисципліни «Пакети математичних програм»
Дескриптори

Уміння

Знання

1

Результати навчання з дисципліни
2
Знання і розуміння призначення математичних панелей МС та
їх налаштування; знання і розуміння особливостей виконання
обчислення з різними типами даних, типи графіків та їх
побудову в математичних системах; призначення функцій
стандартних бібліотек МС та робота з ними; призначення та
функції хмарних та мобільних математичних додатків та
методи їх використання в математиці.
Здатні створювати і редагувати документи в математичних
системах; вибрати правильний інструмент та відповідну МС
для розв’язування задач курсу елементарної математики
(алгебри, геометрії), вищої математики; розв’язувати задачі з
розмірними величинами; будувати алгоритми розв’язку задач та
реалізація їх за допомогою операторів МС; відображати
графічно розв'язання поставленого завдання в математичних
системах; готувати навчальні матеріали для уроків математики,
використовуючи засоби МС для підготовки ілюстрацій;
формулювати цілі і написати сценарій візуалізації математичної
задачі та реалізації його за допомогою відповідного
інформаційного інструменту, здатний підготувати показ, а
також інтерактивну презентацію.

РН формування
ІКТкомпетентності
3
Т_Зн01
Т_Зн02
Т_Зн01
ЗП_Зн01
ЗП_Зн02
ПП_Зн01
Т_У01
Т_У02
Т_У03
ЗП_У02
ЗП_У03
ПП_У01
ПП_У02
ОР01
ЦМ01-ЦП04
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Продовження табл.2.11

Автономія і
відповідальність

Комунікація

1

2

3
Здатні донести до учасників курсу власні ідеї, проблеми, ОР1, ОР02
рішення та досвід використання різнотипних математичних
програм; здатні ефективно взаємодіяти з учасниками освітнього
процесу через мультимедійні засоби навчання та новітні ІКТ;
використовувати засоби асинхронної та синхронної комунікації
системи керування навчанням Moodle.
Здатні до самоорганізації та планування навчально- ОР1, ОР03
пізнавальної діяльності з використанням ІКТ; виявляти
відповідальність за розвиток знань з ІКТ, їх практичного
застосування; здатні до самостійного та відповідального
навчання упродовж життя; виявляти готовність застосовувати
набуті знання, уміння, здатності для розв’язування та реалізації
складних рішень і нестандартних ситуацій; виявляти готовність
бути лідером під час здійснення групової діяльності.

Формування компетентностей відбувається під час виконання студентом
певного виду діяльності (рис. 2.12).

Рис. 2.12 Рамка ІКТ-компетентності в Moodle
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Наприклад, «здатність опановувати нові ІКТ, зокрема предметно-орієнтовані,
оцінювати їх функціональні можливості та придатність для вирішення професійних
завдань» формується в дисципліні «Пакети математичних програм» під час

виконання завдань лабораторної роботи №11 та №12, що передбачає самостійне
вивчення мобільних додатків, їх аналізу для розв’язання математичних задач
тощо (див. додаток С.7 або авторський посібник [223, с. 240-262]), «здатність на
практиці організовувати сприятливі і безпечні умови навчання, взаємодії учнів із
використанням засобів ІКТ на засадах особистісно-орієнтованого підходу»
набувається під час апробації студентами розроблених мультимедійних продуктів у
дисципліні «Основи мультимедіа» у змодельованому навчальному середовищі
тощо.
Оцінення

ІКТ-компетентності,

набутої

у

межах

кожної

навчальної

дисципліни, може бути здійснене узагальненою середньою оцінкою виконаних
завдань усіх лабораторних робіт та інших діяльностей, представлених у курсі, або
комплексною контрольною роботою, творчим завданням (див. додаток Н) тощо.
Третя умова, що забезпечує формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики, передбачає надання навчальній роботі творчого та
дослідницького характеру через включення студентів у проектну діяльність під час
створення ними власних електронних освітніх ресурсів, що заснована на
активізації їх навчально-пізнавальної та рефлексивної діяльності, ефективній
організації самостійної роботи, продуктивній взаємодії з викладачем в умовах ІКТсередовища.
Зазначимо, що у «суспільстві знань» навчання має бути побудоване на
дослідженнях у певній галузі (дисципліні), замість короткотермінових наукових
завдань повинні ставитися довготермінові, замість відтворення відомих знань –
створюватися нові знання. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів,
орієнтованої на дослідженні у напрямі розвитку в студентів здатності виконувати
дослідження та генерувати (створювати) нові знання, щоб студенти були не стільки
споживачами знань, а їх творцями, відображено на рис. 2.13. Відповідно до вказаної
моделі навчання на рівні бакалавра (6 рівень Національної рамки кваліфікацій)
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повинне бути орієнтоване на студента та побудоване на основі проблемних
запитань (завдань).
Орієнтоване на студента (I, II)

Вивчення і
набуття
існуючих
знань
(II, III)

Наслідування
(на основі інформації)
Студенти вивчають базу знань,
займаючись своїми власними
закритими
/
обмеженими
питаннями
і
напрямами
дослідження («яка відповідь на
моє питання вже існує?»)

ІІ
ІІІ
Ідентифікація
(реакція на інформацію)
Студенти вивчають базу знань
з дисципліни під впливом
закритих питань і напрямів
дослідження
обмежених
колективом («яка відповідь на
це питання вже існує?»)

Авторська розробка
(на основі відкриттів)
Студенти
займаються
своїми
власними
питаннями,
що
припускають різні тлумачення, і
напрямами
дослідження,
під
впливом бази знань із певної
дисципліни («як я можу відповісти
на це питання?»)

І

ІV

Продуктивна
(реакція на відкриття)
Студенти займаються питаннями,
що припускають різні тлумачення,
і
напрямами
дослідження,
обмеженими керівниками під
впливом бази знань із певної
дисципліни
(«як
я
можу
відповісти на це питання?»)

Участь у
побудові
знань
(I, IV)

Орієнтоване на групу студентів (колектив) (III, IV)

Рис. 2.13. Навчання на основі досліджень: концептуальна структура
за Леві (Levy (2009)) [257, c.26]
Таким чином виникає потреба у вироблені студентами спеціальних
навичок [49]: планувати структуру дій для досягнення заданої мети за допомогою
фіксованого набору методів і засобів; організовувати пошук різнотипної інформації
для опису об'єктів і систем та побудови відповідних інформаційних структур цих
об'єктів і систем; правильно, чітко й однозначно формулювати думки в зрозумілій
співрозмовнику формі та правильно трактувати текстові повідомлення тощо.
Для розвитку всіх перерахованих вище навичок застосовується метод
проектів, який здійснює формування та вдосконалення самоорганізації діяльності
майбутнього вчителя. Метод проектів відображає діяльнісний підхід у навчанні і є
пріоритетним методом проектного навчання. В його основі лежить розвиток
пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої
знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.
Метод проектів завжди припускає розв’язання проблеми, яка передбачає, з
одного боку, використання різноманітних методів, з іншого – інтегрування знань,
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умінь із різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей [152].
У

навчанні

студентів

метод

проектів

забезпечує

якісне

засвоєння

досліджуваного матеріалу, зокрема з дисципліни «Основи мультимедіа», дозволяє
вчасно корегувати форми і зміст викладання курсу, добираючи ефективні способи
його подачі. Це дозволяє індивідуалізувати навчальний процес та надати широкі
можливості студентові для прояву творчого підходу при виконанні завдання й
самостійності в плануванні, організації й контролі своєї навчальної діяльності.
Майбутнім учителям важливо накопичувати не лише фундаментальні знання
про мультимедіа в освіті, але й розширювати їх обсяг через розв’язування
індивідуальних та суспільно значущих завдань, оволодівши методами видобування
нових знань. Вміння вчителя організовувати освітній процес на основі використання
існуючих мультимедійних систем та самостійно створених електронних освітніх
ресурсів, зокрема мультимедіа продуктів, свідчить про високий рівень його ІКТкомпетентності.
Під електронними освітніми ресурсами розуміють «навчальні, наукові,
інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та
представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які
відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні
для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується
його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами» [148].
Саме тому студентам на лабораторних заняттях із дисципліни «Основи
мультимедіа» пропонується розробити освітній мультимедійний проект, як один із
видів ЕОР, що відображає нову форму розповсюдження навчальних відомостей, що
дозволить розвивати творче та критичне мислення студентів.
При

цьому

визначаємо

мультимедійний

проект

(МП)

як

певний

інформаційний продукт, що має обмежений зміст, реалізується як комбінація різних
видів статичного й динамічного середовища, які одночасно представлені у додатку
та можуть інтерактивно контролюватися. Такий проект містить різноманітні дані й
повідомлення (наприклад, текстові матеріали, таблиці, діаграми, схеми, кольорові
ілюстрації, електронні документи, відеоролики, відео презентації), систему
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комунікацій та моніторингу якості навчальних досягнень тощо. Серед складових
МП: окремі інформаційні ресурси (текстові фрагменти, графічні малюнки, графіки,
таблиці, схеми, діаграми); звукові об’єкти, які розроблені з використанням програм
звукозапису ОС Windows та конвертації аудіо-відео файлів (Sound Forge, Format
Factory, сервіси онлайн-конвертації тощо); мультимедіа-презентація; емблема
(візитна карточка) у форматі JPEG та анімований банер у форматі GIF засобами
Photoshop (GIMP) відповідно до теми дослідження; об’єкти відео, які записані за
допомогою програми запису з екрану UVScreenCamera або CamStudio; флеш-ролик
у Adobe Flash; слайд-шоу у середовищі Movie Maker; інтерактивні завдання
засобами програмного забезпечення до мультимедійних дошок Smart Notebook, IP
Board тощо.
Процес створення повноцінного мультимедійного проекту, що включає
навчальний та контролюючий модулі, відбувається під час виконання студентами
лабораторних робіт відповідно до наступних тем: 1) створення індивідуального
сценарію мультимедійного проекту на задану тему, розробка структури сценарію та
змісту елементів (текстових, графічних, звукових, відео, простої анімації); 2)
створення та редагування текстових об’єктів мультимедіа додатку (MS Word,
PageMaker та ін.); 3) створення та редагування графічних об’єктів засобами програм
растрової графіки Photoshop або GIMP, програм векторної графіки CorelDraw або
Inkscape, онлайн-сервісів для створення графічних об’єктів; 4) створення та обробка
звукових елементів, із використанням програм конвертації аудіо-відео файлів
(Sound Forge, Format Factory та ін.); 5) створення та редагування відео-файлів (запис
з екрану, редагування відео тощо) (Movie Maker, Pinnacle Studio та ін.); 6) створення
та редагування 2-D анімації (flash-анімація, gif-анімація); 7) технологія та
особливості створення статичних та динамічних інформаційних об’єктів засобами
програми SMART Notebook (IP Board v6.3) мультимедійного комплексу на основі
SMART Board (IP Board); 8) реалізація навчального та контролюючого модулів
мультимедійного додатку програмами та онлайн-сервісами для створення 2D та 3D
презентацій,
LearningApps.

анімації

тощо;

створення

інтерактивних

завдань

засобами
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Серед етапів добору й формування змістового та дизайнерського наповнення
МП окремо виділимо:
 планування (вибір теми, формулювання цілей) та розробка сценарію
(виокремлення завдань, добір програмного забезпечення, яке необхідне для їх
реалізації тощо);
 інформаційний пошук та аналітико-синтетичне опрацювання даних
(виділення напрямків пошуку, визначення ключових слів, збирання й критичне
оцінювання відомостей тощо);
 синтез комп’ютерної моделі об’єкту (встановлення асоціативних зв’язків
між інформаційними повідомленнями, виокремлення різних способів поєднання та
інтеграції сукупності мультимедійних об’єктів в єдине ціле, проектування методів
навігації тощо).
Як показала практика, важливо акцентувати увагу студентів на тому, що
результатом виконаного проекту є конкретний продукт, який має свої особливості,
які потрібно враховувати на різних етапах роботи з ним. У табл. 2.12 наведено
фрагменти правил, які студенти використовують під час розробки власних МП.
Таблиця 2.12
Вимоги та рекомендації щодо розроблення мультимедійних проектів

Мультимедіа
презентація

Вид
ЕОР
1

Особливості ресурсу

Вимоги до проекту

Програмний засіб

2

3
відповідність змісту сформульованим
цілям, виділеним задачам;
дотримання правил оформлення
тексту
(правила
орфографії,
пунктуації та ін.);
відсутність фактичних помилок,
достовірність даних;
об'єднання семантично пов'язаних
інформаційних елементів у цілісні
для сприйняття групи;
поєднання лаконічності тексту з його
максимальною
інформативністю;
завершеність думок;
поєднання тексту з ілюстративним
матеріалом.

4
Microsoft Office
PowerPoint;
ProShow Producer;
OpenOffice.org
Impress;
Kingsoft Presentation
Free;
Picasa;
SlideRocket;
онлайн сервіси:
Prezi, Powtoon,
Haiku Deck,
ThingLink, Glogster;
презентації Google
та ін.

комбінація
найрізноманітніших засобів
надання повідомлень,
об’єднаних в єдину
структуру;
використання різного
контенту (зображення,
графіка, об’ємний текст, логічні схеми, покажчики і
т.п.) дозволяє донести
користувачу відомості в
максимально наочній та
легко засвоюваній формі.
-
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Продовження табл. 2.12
2
електронне видання, що
містить систематизовані
відомості наукового й
прикладного характеру
нелінійної структури;
пройшло редакційновидавничу обробку,
поєднує статичні й
динамічні повідомлення
різних типів (аудіо,
анімація, відео тощо),
впливає одночасно на
органи зору і слуху
користувача.
отримання об’єктивної
оцінки під час поточного
і підсумкового контролю
знань й умінь;
створення умов для
постійного зворотного
зв’язку під час атестації;
у складі електронних
підручників для
дистанційного та
мобільного навчання й
самоосвіти.

Мультимедіа засіб для визначення
навчальних досягнень
й вимірювання рівня знань

Мультимедіа
енциклопедія

1

3
- гармонійне
поєднання
змісту,
форми і методів викладу;
- логічність,
послідовність,
доказовість описів;
- структурування
повідомлень
наукового
та
прикладного
характеру;
- лаконічність і стислість абзаців та
розділів;
- відсутність
емоційних
особистісних оцінок;
- взаємозв’язок
текстового
й
ілюстративного матеріалу.

4
SeKum BookStudio;
SunRav Book
Editor;
онлайнконструктори:
uCoz
(http://www.ucoz.ua),
Nethouse
(http://nethouse.ua),
Jimdo
(http://jimdo.com),
сайти Google та ін.

наявність завдань:
а) відкритого типу, які мають
безліч розв’язків чи допускають
довільну форму відповіді;
б) закритого типу; які мають безліч
закінчених варіантів відповідей, з
яких слід вибрати правильну,
зокрема: множинний вибір (одну або
кілька
правильних
відповідей);
альтернативний (варіанти відповіді
«так»/«ні»);
на
відповідність
(співставлення елементів із двох
множин).

Microsoft Office
PowerPoint;
ЕasyQuizzy;
онлайн-сервіси:
LearningApps.org,
Online Test Pad;
форми Google та ін.

Теми МП, які студенти реалізують у межах лабораторних занять,
відповідають змісту дисципліни і сприяють поглибленню системи знань і вмінь.
Наприклад: «Графічні формати: характеристики, особливості застосування»;
«Мультимедійні бізнес-додатки в повсякденному житті»; «Як створити відеофільм
вдома?»; «Програмний пакет Sound Forge та звукове оформлення мультимедійних
проектів»; «Сучасні тестові конструктори» тощо. Але студенти можуть і самостійно
сформулювати тему проекту, беручи до уваги актуальність та практичну
значущість, власні інтереси в сфері мультимедіа.
Крім того, студентам пропонується довгострокове завдання, що передбачає
створення мультимедійного продукту для підтримки навчання математики та має
відповідати цілям і завданням шкільного курсу, гармонійно вписуватися в освітній
процес. Зокрема, розробляючи МП із математики та забезпечуючи його
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інформаційну

насиченість,

необхідно

передбачити

зручність

та

простоту

опрацювання навчального матеріалу учнем. Для цього студенти враховують
традиційні прийоми й способи опрацювання різних типів повідомлень, освітні
тенденції, акцентують увагу на психолого-педагогічних засадах їх сприйняття
учнями різного віку і рівня навчальної підготовки. Студентам потрібно нагадувати
про те, що мультимедійні дані одночасно впливають на декілька каналів
сприйняття, що часто приводить до розумових та емоційних перевантажень учнів.
На рис. 2.14 представлено класифікацію типів повідомлень і даних (за міжнародним
стандартом ISO 14915-3) [258], яка дозволяє сформувати у студентів уявлення про
фактори впливу мультимедіа на навчання та конкретизувати алгоритми доцільного
використання навчальних мультимедійних ресурсів.

Візуальний канал сприйняття
 текст; інтелект-карта;
 рисунок, схема, таблиця;
 відео, анімація.

Мотивація
 пізнавальна;
 внутрішня;
 соціальна.

Когнітивні
(пізнавальні) якості

Інтелектуальні та
творчі здібності






Управління діяльністю
учнів
інтерактивність;
активність;
гнучкість;
контроль, регулювання

Увага
 зосередженість;
 стійкість;
 обсяг.

Короткочасна
пам’ять
(обробка даних)
Довготривала пам’ять
 процедурні знання;
 декларативні знання.

Слуховий канал
сприйняття
 мова;
 аудіозапис;
 відео.
Стиль навчання
 кінестичний;
 аудіальний;
 вербальний;
 візуальний;
 відокремлений;
 логічний.
Рефлексія
 особистісна;
 інтелектуальна.

Рис. 2.14 Інтегрована модель впливу мультимедіа на навчання
Емпіричні результати проведеного Р. Кларком і Р. Майєром дослідження
вказують та підтверджують ефективність використання мультимедіа для залучення
студентів до навчання в режимі онлайн. Дослідники наводять наступні емпірично
обґрунтовані принципи, що побудовані на теорії когнітивної психології, які
потрібно враховувати при створенні мультимедійних освітніх ресурсів для
залучення студентів до навчально-пізнавальної діяльності в умовах віртуального
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навчального середовища [265]: принцип мультимедіа – використання подвійного
кодування вербальної і візуальної інформації через текст і графічні зображення,
зокрема і при розроблені мультимедійних освітніх ресурсів, є ефективнішим для
навчання, ніж тільки використання одного тексту; принцип просторового
розміщення (суміжності) – для зосередження уваги на навчальному контенті
графічне зображення і текст, що його пояснює, потрібно розташовувати поруч;
принцип

модальності – використання

графічних

зображень,

анімації

із

аудіосупроводом сприяє кращому навчанню, ніж із текстовим супроводом, та
дозволяє розширити когнітивні ресурси особистості за рахунок одночасного
використання візуальної та звукової пам’яті; принцип надлишковості (дублювання)
– використання графічної інформації у поєднанні із аудіосупроводом сприятиме
кращому навчанню, ніж у супроводі одночасно аудіо та тексту; принцип
узгодженості – зайві візуальні ефекти, зображення, звуки і текст мають бути
виключені із навчального матеріалу; принцип індивідуалізації – посилення
навчального ефекту із урахуванням індивідуальних особливостей студентів
(візуали, аудіали, кінестетики, дигітали) через виокремлення одного елементу або
групи елементів мультимедіа (тексту, графічного зображення, аудіо, відео тощо).
Демонстрація та захист мультимедійного проекту, що є результатом
виконаних лабораторних робіт у межах дисципліни «Основи мультимедіа»
передбачає отримання балів, як за представлений власний проект, так і за
оцінювання (рецензування), як мінімум двох проектів одногрупників розподілених
між студентами випадковим чином у діяльності електронного навчального курсу
«Демонстрація та захист МП» (додаток С.6). Оцінювання здійснюється за такими
критеріями:
 контекст проекту (теоретична частина): відповідність темі, повнота
розкриття теми;
 мультимедіа елементи: наявність різнотипних елементів (текст, аудіо,
відео, зображення, анімація, гіперпосилання) у проекті та відповідність їх темі
проекту;
 відповідність

запитань

тесту

різнотипність та їх кількість не менше 10;

(практична

частина)

темі

проекту,

173
 способи

представлення

і

демонстрації

проекту:

додавання

мультимедійного проекту на сторінку власного сайту чи блогу.
Студенти мають можливість на етапі оцінювання (третій етап у семінарі)
надавати коментарі і побажання іншим студентам для можливого удосконалення
їхньої роботи.
Захист довгострокового творчого завдання, що представлене в діяльності
ІНДЗ електронного навчального курсу, відбувається у віртуальній кімнаті
(BigBlueButtonBN) або в аудиторії з використанням мультимедійної дошки.
У подальшому такі створені мультимедійні проекти, як методичне та
дидактичне

забезпечення,

можуть

бути

використані

студентами

під

час

проходження педагогічної практики в школі, а також у майбутній професійній
діяльності. Набуті ж уміння та навички після вивчення дисципліни дозволять
студентам створювати

якісні

ЕОР

– навчально-контролюючі

мультимедійні

системи.
Проходячи всі етапи створення МП (вивчення предметної області, створення
концепції проекту; створення індивідуального сценарію мультимедійного проекту
та його структурної схеми; обґрунтування вибору форми представлення
матеріалу; розробка специфікації змістовного матеріалу проекту; розробка
змісту елементів мультимедіа та їх реалізація; розробка плану-графіка виконання
робіт; розробка основних документів проекту; розробка презентації проекту або
web-сайту тощо, представлення та захист мультимедійного проекту), студент
стає підготовленим до написання досить змістовних та результативних науководослідницьких робіт, зокрема, курсових робіт та бакалаврської роботи відповідно
на 3-му та 4-му році навчання в університеті.
Опрацювання мультимедійних даних та розробка МП різнопланово готують
студентів до майбутньої професійної діяльності, зокрема:
 удосконалюють

уміння

максимально

використовувати

потенціал

інформаційно-освітніх Інтернет-ресурсів;
 розвивають здатність до створення власного інформаційно-комунікаційного
освітнього середовища на основі використання апаратного й програмного
забезпечення, яке призначене для опрацювання мультимедійних даних;
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 формують творчу особистість педагога в інформаційному просторі;
поглиблюють концептуальні знання з ІКТ та уявлення про підтримку шкільного
курсу математики засобами інформаційно-освітніх ресурсів на основі Інтернеттехнологій.
Отже, залучення майбутніх педагогів до розробки і застосування ЕОР,
зокрема МП, сприяє досягненню навчальних (розширення і поглиблення
теоретичної бази знань, надання результатам практичної значущості, диференціація
матеріалу з урахуванням запитів і здібностей) і науково-дослідних цілей,
підвищуючи

ефективність

вивчення

професійно-теоретичних

дисциплін.

Незважаючи на те, що в основі МП є створення різних інформаційних об’єктів,
обґрунтована й доцільна їх інтеграція, значні зусилля студентів спрямовані на
поєднання творчої й пошукової пізнавальної діяльності, вироблення продуктивного
й критичного мислення, формування умінь прогнозувати результати власної
діяльності,

розробляти

стратегію

пошуку

самостійних

шляхів

вирішення

поставлених завдань.
Застосування в процесі підготовки майбутніх учителів математики
компетентнісно-орієнтованих завдань. Розглянемо особливості реалізації четвертої
педагогічної умови. Нова модель освіти повинна зміщувати акцент зі споживання
на отримання знань. Однією із умов отримання нового знання, засобів формування
ІКТ-компетентності майбутніх учителів і оцінювання її компонентів є використання
в освітньому процесі компетентнісно-орієнтованих завдань.
Компетентнісно-орієнтовані завдання (КОЗ) визначаються як: «інтегративні
дидактичні одиниці змісту, технології та моніторингу якості підготовки студентів,
які орієнтовані не лише на засвоєння знань, але і вироблення умінь їх самостійно
здобувати та активно використовувати для розв’язування актуальних завдань у
конкретних умовах з передбачуваними наслідками» [131, c.121]; «відображення у
свідомості студента і об’єктивована (представлена) в знаковій моделі деяка
проблемна ситуація, що відповідає певному виду професійної діяльності і
компетенції випускника, містить дані і умови, які необхідні і достатні для її
розв’язання засобами знань і досвіду студента» [3, с. 16].
Відповідно до досліджень І. Драч компетентнісно-орієнтовані завдання
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дозволяють

організувати

«навчально-пізнавальну,

дослідницьку,

проектну,

квазіпрофесійну діяльність студента… Цей вид завдань виконує гностичну,
виховну, аксіологічну, мотиваційно-стимулювальну, керівну, контрольно-оцінну
функції, проте домінує серед них предметно-діяльнісна, що полягає у формуванні у
студентів здатності застосовувати знання та вміння, набуті при вивченні дисциплін
під час професійної підготовки, при вирішенні пізнавальних, квазіпрофесійних і
професійних завдань» [56, с. 129].
Як зазначають Н. Павлова та А. Романюк, КОЗ містять в собі знаннєву та
діяльнісну компоненти та «з одного боку мають відповідну структуру (стимул,
формулювання, джерела відомостей, інструмент оцінювання) й охоплюють основні
аспекти певної галузі знань, розкривають головні лінії змісту навчального предмета,
а з іншого боку, є проблемними, творчими, особистісно спрямованими» [131,
c. 121]. Враховуючи різні підходи до опису змісту ІКТ-компетентності майбутнього
вчителя математики та виокремлення її складових, спираючись на дослідження
авторів О. Айошиної [3, с. 12], І. Драч [56, с. 129], Н. Павлової, А. Романюк [131,
c. 121], в КОЗ, що сприяють формуванню ІКТ-компетентності, можна виділити
інваріантну основу. Вона передбачає:
 визначення проблеми, при розв’язуванні якої забезпечується найвищий
рівень інтеграції знань з ІКТ та професійно-орієнтованих дисциплін;
 виокремлення цілей та завдань, прогнозування результатів вирішення
проблеми та способів їх досягнення;
 планування

алгоритму

дій

(аналіз

вхідних

даних;

деталізація

і

конкретизація змісту проблеми через виділення підзадач та генерування ідей щодо
їх розв’язування тощо);
 добір методів (актуалізація опорних знань; пошук різнотипної інформації,
її критичне оцінювання та аналіз, узагальнення і систематизація за певними
критеріями тощо) та засобів (конструктори сайтів, блогів; сервіси побудови карт
знань, інфографіки, обробки різнотипної інформації тощо) розв’язування
проблеми;
 узагальнення та систематизація отриманих результатів, їх оцінювання та
формування на їх основі висновків, рефлексія.
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При розробленні КОЗ із відповідної теми чи дисципліни потрібно визначити
цілі їх застосування в освітньому процесі, серед яких можна виокремити такі, що
дозволяють визначити у студентів:
1) глибину рівня знань і вмінь, які вони зможуть продемонструвати під час і в
результаті виконання КОЗ (когнітивна сфера);
2) рівень компетентності студента.
У першому випадку можна використовувати цілі когнітивної сфери
таксономії

(структури

пізнавального

процесу)

Б. Блума,

модифіковану

Л. Андерсеном і Д. Кратволом у 2001 році: знати, розуміти, застосовувати,
аналізувати, оцінювати, створювати (синтезувати), та рівні вимірювання
(розуміння)

знань:

фактичні,

метакогнітивні [264, с. 212–218].

В

іншому

концептуальні,
випадку

можна

процедурні,
скористатися,

наприклад, шкалою Г. Джері, що визначає такі ступені набуття особою
компетентності: ознайомлення, усвідомлення, свідоме зусилля,

свідома дія,

компетентність, несвідома компетентність [53, c. 79].
Фактичні знання – це знання, які є базовими для кожної дисципліни. Цей
рівень розуміння стосується основних фактів, термінів, деталей чи елементів, які
студенти повинні знати або ознайомитись, щоб зрозуміти дисципліну або вирішити
проблему в ній. Концептуальні знання – це знання класифікацій, принципів,
узагальнень, теорій, моделей або структур, що стосуються певної предметної галузі,
дисципліни. Процедурні знання – інформація або знання, методи дослідження,
специфічні навички, алгоритми, технології та спеціальні методики, які допомагають
студентам робити щось конкретне з дисципліни, предмету або галузі освіти.
Метакогнітивні знання – стратегічні або рефлексивні знання необхідні для
вирішення

проблем,

когнітивних

(навчально-пізнавальних)

завдань

через

усвідомлення власного пізнання (самопізнання) та особливостей когнітивних
процесів (контекстуальні та умовні знання) [264; 287].
КОЗ із навчальних дисциплін «Основи мультимедіа» і «Пакети математичних
програм» реалізуються через:
 запитання, що спрямовані на виявлення вже сформованих чи набутих
нових знань;
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 завдання,

що

містять

вимоги

до

здійснення

студентами

певних

технологічних операцій;
 проблемні завдання, що вміщують і поєднують у собі два попередніх
(запитання та завдання) та містять вимоги, що потребують залучення складних
операцій когнітивної сфери та наявності вищих рівнів компетентності.
Описані підходи враховувалися при побудові КОЗ з дисципліни «Основи
мультимедіа», що вивчається студентами напряму 6.040201 «Математика» в
Рівненському державному гуманітарному університеті. Наприклад, при розробленні
КОЗ для виявлення у студентів знань ключових принципів створення мультимедіа,
умінь їх використовувати при проектуванні та реалізації власних мультимедійних
систем наведено в табл. 2.13, а в табл. 2.14, відповідно до шкали Г. Джері [53, с. 77–
79], описано показники, що визначають рівень ІКТ-компетентності студента з цієї
теми.
Таблиця 2.13
Приклади КОЗ курсу «Основи мультимедіа» для когнітивної групи цілей
Когнітивні
процеси
(цілі)
1
Пам’ятати

Розуміти

Застосовувати

Зміст
2
Отримання відповідних
знань із довгострокової
пам'яті
Визначення
суті
навчальних
повідомлень,
включаючи
усне,
письмове та графічне
повідомлення

Виконання
або
використання
процедури в заданій
ситуації
Аналізувати Розподіл матеріалу на
складові частини та
виявлення того, як
частини
співвідносяться
одна
відносно
іншої
та
відносно
загальної
структури або цілі

Показники
3
Розпізнавання
Згадування

Приклади завдань

4
Перерахуйте три ключові принципи
мультимедіа систем (ММС). Вкажіть
основні елементи ММС.
Інтерпретація
Поясніть, що означає кожен із трьох
Пояснення
на принципів мультимедіа.
прикладі
Класифікація
Узагальнення
Підсумовування
Порівняння
Тлумачення
Виконання
Організуйте (розмістіть) елементи
Реалізація
мультимедійної презентації чи вебсторінки, використовуючи ключові
принципи мультимедіа.
ДиференНа
прикладі
мультимедійної
ціювання
презентації чи іншого виду ММС
Організація
поясніть,
як
застосовуються
Присвоєння
принципи мультимедіа систем.
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Продовження табл. 2.13
1
Оцінювати

2
3
Прийняття рішень на Перевірка
основі критеріїв та Критика
стандартів

Створювати Поєднання елементів Розробка
(синтезувати) разом, щоб сформувати Планування
нове, єдине ціле або Виготовлення
створити оригінальний
продукт

4
Виконайте
аналіз
декількох
прикладів мультимедіа матеріалів
(блог, електронна книга, віртуальна
бібліотека тощо), виходячи із
ключових
принципів
щодо
проектування і створення ММС.
Розробіть
та
створіть
мультимедійний
проект:
презентацію, сайт тощо, враховуючи
ключові
принципи
розробки
мультимедійних систем.

Таблиця 2.14
Рівні та показники для виявлення рівня ІКТ-компетентності студентів за
шкалою Глорії Джері в межах дисципліни «Основи мультимедіа»
Рівень ІКТкомпетентності

Рівень розвитку
компетентності за
Глорією Джері

Показники

Початковий або низький

Ознайомлення

Здатність розпізнати або пам’ятати принципи
створення ММС

Усвідомлення
Середній
Свідоме зусилля
Достатній

Свідома дія

Високий
(рівень випускника)

Компетентність

Високий (професійний,
рівень практикуючого
вчителя)

Несвідома
компетентність

Уміння пояснити або описати принципи або
розпізнавати на прикладах
Спроба створити один із видів ММС, свідомо
керуючись принципами
Успішна
розробка
мультимедійної
презентації з усвідомленням принципів
Успішна розробка мультимедійного проекту
(презентації, сайту тощо) у відповідності із
принципами мультимедіа, без постійної
перевірки з правилами
Мультимедійна система (презентація, сайт
тощо), в якій принципи враховуються
автоматично, без рефлексії над ними

Вважаємо, що в шкалі Глорії Джері [53] рівні «ознайомлення» визначають
початковий рівень ІКТ-компетентності, «усвідомлення» і «свідоме зусилля» –
середній рівень, «свідома дія» – достатній рівень, «компетентність» – високий
рівень (випускник ЗВО на рівні бакалавр), і «несвідома компетентність» –
професійний рівень (випускник ЗВО (магістр), практикуючий вчитель).
В табл. 2.15 описано завдання із дисципліни «Основи мультимедіа» для
діагностування рівня знань (когнітивної складової ІКТ-компетентності) відповідно
до структури виміру знань переглянутої таксономії Блума.
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Таблиця 2.15
Структура виміру знань переглянутої таксономії Блума та завдання з
дисципліни «Основи мультимедіа», що дозволяють їх виміряти
Рівні ІКТкомпетентності

Середній

Низький

1

Рівні розуміння за
Л. Андерсеном і
Д. Кратволом [264,
с. 214]
2
А. Фактичні знання –
основні елементи, які
студенти
повинні
знати,
щоб
ознайомитись
із
дисципліною
або
вирішити проблеми в
ній
B.
Концептуальні
знання –
взаємозв'язки
між
основними
елементами всередині
більшої
структури,
що
дозволяє
їм
функціонувати разом

Показники
3
Аа. Знання
термінології
Аb. Знання
специфічних
деталей та
елементів

Приклади завдань
4
Основні терміни та поняття дисципліни
«Основи
мультимедіа»,
мультимедіа
елементи, мультимедійні програми тощо.
Види мультимедіа, назви програмного та
апаратного
забезпечення
мультимедіа
систем тощо.

Ba. Знання
класифікацій та
категорій

Програми створення анімації, графічних,
аудіо та відео елементів мультимедіа, різні
пристрої
для
введення,
виведення
мультимедійної інформації, формати аудіо
та відео файлів тощо.

Bb. Знання
принципів та
загальних
характеристик

Правила створення ефективної анімації,
принципи навчання з використанням
мультимедійних технологій тощо.

Bc. Знання теорій, Структура
мультимедійної
навчальної
моделей,
презентації, освітні моделі, основні етапи
структур
роботи з відео та ін.

Достатній

C. Процедурні
знання – як робити
щось; методи
дослідження; критерії
використання
навичок, алгоритмів,
прийомів і методів

Ca. Володіння
вузькоспеціалізованими уміннями
та алгоритмами
дій

Виконання колажу із кількох фотографій,
створення кадрової анімації, анімації руху,
анімації форми тощо, створення емблеми,
фото, монтаж відео.

Cb. Володіння
вузькоспеціалізованими
технологіями
(прийомами) та
методами
Cc. Володіння
критеріями, які
дозволяють
визначити, коли
використовувати
відповідні дії
(процедури)

Використання
хмарних
сервісів
для
конвертації аудіо та відео файлів,
розроблення 2D та 3D презентацій тощо.

Технології створення різнотипних тестових
завдань;
вимоги
щодо
розроблення
різнотипних видів електронних освітніх
ресурсів (електронних енциклопедій та
книжок, інтерактивних тестів, освітніх відео
та ін.).
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Продовження табл.2.15

Високий

1

2
D. Метакогнітивні
знання – знання про
когнітивні процеси в
цілому, а також
усвідомлення та
розуміння власного
пізнання.

3
Da. Стратегічні
знання

4
Технології
розробки
навчального
мультимедійного продукту, онлайн-уроку,
освітнього сайту тощо.
Db. Знання про Знання щодо вимог до розроблення
когнітивні
мультимедійного освітнього продукту в
завдання,
залежності від вікової аудиторії; здатність
включаючи
передбачати, де можна використати
відповідні
створений електронний освітній ресурс.
контекстуальні та
умовні знання
Dc. Самопізнання Пізнання і розуміння концепції створення
мультимедійного продукту шляхом її
візуалізації через використання ментальних
карт, діаграм тощо; прагнення поділитися
власними
ідеями
розроблення
мультимедійного
проекту
з
одногрупниками.

Для моніторингу рівня оцінення складових ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики пропонуємо використовувати три види компетентнісноорієнтованих завдань: предметні (оцінення рівня сформованості компонент ІКТкомпетентності в межах конкретної дисципліни), міжпредметні (оцінення рівня
сформованості компонентів ІКТ-компетентності засобами міждисциплінарного
характеру),

квазіпрофесійні

(підсумкова

оцінка

рівня

сформованості

ІКТ-

компетентності у випускника освітньо-професійної програми).
Для перевірки рівня сформованості ІКТ-компетентності майбутніх учителів
математики КОЗ може бути представлене у вигляді творчого завдання,
індивідуального навчально-дослідницького завдання, як приклад: «Створіть
мультимедійний проект (мультимедійну презентацію, електронну книгу, сайт
тощо) – модель комп’ютерної підготовки учнів до зовнішнього незалежного
оцінювання з математики (виберіть самостійно одну з тем 5-11 класу). В даному
проекті реалізуйте навчальний (теорія відповідно до теми) і контролюючий (тестові
завдання для перевірки знань і вмінь розв’язувати задачі з вибраної теми) модулі. В
ході виконання завдання студенти дають відповіді на наступні запитання:
1. Якими веб-ресурсами Ви користувались? (url, короткий опис).
2. Які функції виконує вчитель у школі? Які мультимедійні засоби на Вашу
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думку полегшують роботу вчителя? Вкажіть мультимедійні засоби (апаратне і
програмне забезпечення) навчання, що дозволяють більш ефективно реалізувати
вчителю його професійні функції. Виберіть найкращі з них і використайте для
створення навчального модуля з вибраної Вами теми (пояснення нового матеріалу,
систематизації, актуалізації знань учнів тощо). Для закріплення і повторення
матеріалу можна розробити ребуси, веб-квести тощо.
3. Які є типи тестових завдань?
4. Які програмні продукти можуть бути використані для реалізації
тестування (запишіть і охарактеризуйте 3 із них). Для реалізації контролюючого
модуля

виберіть

найкращий

із

них

і

наповніть

його

тестовими

завданнями» [235, c. 37].
Описане вище КОЗ розбивається на підзадачі (невеликі завдання), якісне
виконання яких дозволяє продемонструвати засвоєння матеріалу на всіх рівнях
когнітивної сфери (від «знань» до «створення або синтезу») та найвищий рівень
володіння ІКТ-компетентністю. Для виконання описаного КОЗ студенту потрібно
мати вхідні знання і вміння з дисциплін «Інформатика», «Математика»,
«Педагогіка», «Психологія», «Методика навчання математики».
Важливим аспектом при розробці КОЗ є оптимальний вибір ІКТ, що
мотивуватимуть та спонукатимуть студентів до пошуку і генерування нових знань,
що відповідає найвищому рівню когнітивної сфери.
На рис. 2.15 наведено методику або алгоритм вибору ІКТ, щоб вони сприяли
формуванню нового знання в студентів/учнів. Причому найвищий, п’ятий рівень
вказує на те, що при виконанні компетентнісно-орієнтованих завдань відповідна
ІКТ сприятиме створенню нового знання, що є результатом таких 4-х етапів
створення нового знання, як інтерпретація (interpretation), аналіз (analysis),
узагальнення або систематизація (synthesis), оцінювання (evaluation) [243, с. 23–30].
В табл. 2.16 наведено види діяльностей на кожному із вказаних етапів, що
використовувалися у процесі вивчення дисциплін та сприяли формуванню нових
знань як з ІКТ, так і технологій їх використання при розв’язуванні навчальних та
професійно-орієнтованих завдань.

Навчально-пізнавальна діяльність
Чи можуть студенти
використовувати ІКТ у
процесі
навчальнопізнавальної діяльності?
Чи
сприяє
формуванню
студентів?

НІ

Рівень 1:
• Студенти не мають можливість використовувати ІКТ для цієї
навчально-пізнавальної діяльності.

ТАК

ІКТ
знань

НІ
ТАК

Чи необхідні ІКТ для
формування цих знань?

НІ
ТАК

Чи
є
студенти
розробниками
ІКТ
продукції?

НІ

Рівень 2:
• Студенти використовують ІКТ для набуття або тренування
основних умінь або для відтворення інформації.
• АЛЕ вони не формують нових знань.
Рівень 3:
• Студенти використовують ІКТ для формування знань.
• АЛЕ вони могли б формувати такі ж знання без
використання ІКТ.

Рівень 4:
• Студенти використовують ІКТ для формування знань
• І ІКТ необхідні для формування цих знань
• АЛЕ студенти не створюють ІКТ продукцію для справжніх
користувачів.

Рівень 5:
• Студенти використовують ІКТ для формування знань
• І ІКТ необхідні для формування цих знань
• І студенти дійсно створюють ІКТ продукцію для справжніх
користувачів.
Рис. 2.15. Рекомендації та алгоритм вибору ІКТ, які сприятимуть формуванню (створенню, продукуванню) нових
ТАК
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знань студента - майбутнього вчителя математики (адаптовано до 21CLD)
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Таблиця 2.16
Зразки видів діяльностей у дисциплінах «Основи мультимедіа» та «Пакети
математичних програм», які сприяють формуванню знань із використанням ІКТ
1. Чи використовує студент ІКТ?
Так:
Ні:
Студенти виконують чисельні обчислення з Студенти виконують навчальну діяльність з
математики, використовуючи SMath Studio.
математики, використовуючи SMath Studio,
що педагог роздрукував із комп'ютера.
Студенти дізнаються про види та властивості 3D Студенти дізнаються про види поверхонь та
поверхонь, вивчаючи команди бібліотеки їх властивості, спостерігаючи за педагогом,
geometry програми Maple та запускаючи їх на який демонструє побудовані у програмі
виконання у рядку команд.
Maple види 3D поверхонь.
Студенти використовують Google Документи Викладач використовує Google Документи,
для редагування записів, відстеження змін для того, щоб виконувати та відстежувати
виконаних ними етапів проекту.
зміни виконаних етапів проекту студентом.
2.Чи сприяє формуванню нових знань використання ІКТ студентом?
Так:
Ні:
Студенти пишуть есе на тему «Мультимедіа в Студенти використовують Google Документи
освіті» на комп'ютері, використовуючи Google для друку есе, які вони написали.
Документи для структурування, систематизації
своїх ідей у письмовому вигляді.
Студенти використовують GeoGebra для Студенти використовують GeoGebra для
побудови сімейства параболи, використовуючи побудови параболи, заданої викладачем.
динамічні повзунки для задання коефіцієнтів
рівняння параболи.
3. Чи необхідне ІКТ для формування знань?
Так:
Ні:
Студенти використовують Інтернет, пошукові Студенти вивчають особливості роботи з
системи, щоб знайти сайти чи блоги зі статтями програмою FormatFactory, яка інстальована
про три безкоштовні універсальні конвертори на комп’ютері в аудиторії, та аналізують
для конвертації одночасно аудіо і відео файлів, особливості та можливості конвертації аудіо
та проаналізувати, що є спільного і відмінного в та відео файлів.
роботі з ними. У комп’ютерній аудиторії вони Студенти
використовують
комп’ютерну
не мають прав для інсталяції програмного літературу (книги)
забезпечення.
4.Чи є студенти розробниками ІКТ продукції?
Так:
Ні:
Студенти використовують Movie Maker або Студенти використовують Movie Maker або
інший відеоредактор для розробки фрагменту інший відеоредактор для розробки фрагменту
уроку з математики для учнів 5-го класу. уроку з математики для учнів 5-го класу.
Студенти формують знання про особливості Студенти формують знання про особливості
створення та редагування відео засобами створення та редагування освітнього відео
програми і повинні враховувати вікові засобами Movie Maker, але вони не беруть до
особливості учнів 5-го класу з метою створення уваги вікові особливості учнів.
якісного освітнього відео.
Студенти
створюють
мультимедійну Студенти
створюють
мультимедійну
презентацію
за
допомогою
програмного презентацію за допомогою програмного
забезпечення до мультимедійної дошки на тему забезпечення до мультимедійної дошки на
свого проекту, яку вони демонструватимуть на тему свого проекту та представляють на
лабораторному
занятті
перед
своїми розгляд викладачу для оцінювання. Студенти
одногрупниками. Студенти повинні взяти до не повинні враховувати конкретну аудиторію.
уваги аудиторію і дотриматися вказаних
параметрів (наприклад, обмеження за часом).
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Описаний на рис. 2.15 алгоритм та запропоновані рекомендації в табл. 2.16
студенти також враховували при розробці власних електронних освітніх ресурсів,
що є результатом виконаних мультимедійних проектів із навчальної дисципліни
«Основи мультимедіа» та індивідуального навчально-дослідницького завдання з
дисципліни «Пакети математичних програм».
Отже,

правильне

і

доцільне

використання

системи

компетентнісно-

орієнтованих завдань у процесі формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики сприяє активізації всіх видів діяльності студентів, розвитку
інтелектуальних умінь, формуванню компетентного педагога-фахівця готового до
виконання майбутньої професійної діяльності, особистісного розвитку і з широким
упровадженням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
Забезпечення

міждисциплінарних

зв’язків.

Компетентнісний

підхід

передбачає поглиблення знань, міжпредметність, міждисциплінарність тощо.
В. Кремень розглядає освіту загалом «як поле комплексних досліджень,
міждисциплінарного підходу й системного аналізу, взагалі як системний
об’єкт» [100, С. 56–57].

Науковці

зазначають,

що

«міжпредметні

зв’язки,

насамперед, передбачають взаємну погодженість змісту освіти з різних навчальних
предметів, побудову й добір матеріалу, що визначаються, як загальними цілями
освіти, так і оптимальним урахуванням навчально-виховних завдань, обумовлених
специфікою кожного навчального предмету» [86, с. 552]. Тоді, як «за змістом
виокремлюють чотири види міжпредметних зв’язків: за спільністю теорії, законів,
понять; за спільністю наукових фактів щодо одного і того самого об’єкта
вивчення; за спільністю використання наукового методу; за спільністю способів
розумової діяльності» [86, с. 551].
Дійсно, міждисциплінарні зв’язки передбачають і враховують під час
структурування змісту дисциплін, добору теоретичного та практичного матеріалу,
відповідних методів, форм, засобів їх викладання та ін. Ці зв’язки є загальними
складовими суміжних навчальних дисциплін та взаємно інтегруються, проникають
в них, забезпечуючи досягнення цілей освітнього процесу, зокрема підготовку
майбутніх учителів до використання ІКТ у професійній діяльності, як на рівні
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кожної окремої комп’ютерної дисципліни, так і фахово-спрямованих дисциплін.
Зокрема, вивчення комп’ютерних дисциплін повинне ґрунтуватися на знаннях
отриманих із фахово спрямованих дисциплін, і навпаки при вирішенні
професійних завдань необхідно враховувати знання із галузі ІКТ. Це забезпечить
якісне

формування

всіх

складових

(технологічної,

загально-професійної,

предметно-професійної) ІКТ-компетентності. Тобто міждисциплінарні зв’язки
повинні відображати міжнаукові галузі знань під час вивчення одного і того ж
об’єкта, предмета, явища тощо. В межах даного дослідження це інтеграція
міжгалузевих знань із інформаційно-комунікаційних та професійно спрямованих
(фахових) дисциплін.
Враховуючи зміст і структуру ІКТ-компетентності майбутнього вчителя
математики, побудовано структурно-логічну схему (рис. 2.16), що відображає
міждисциплінарні зв’язки через навчальні дисципліни «Основи мультимедіа» та
«Пакети математичних програм».
Вхідним показником для ефективного формування загально-професійної та
предметно-професійної складових ІКТ-компетентності під час вивчення відповідно
навчальних дисциплін «Основи мультимедіа» та «Пакети математичних програм»
є загально-користувацька ІКТ-компетентність не нижче середнього рівня.
Вивчення вказаних дисциплін ґрунтується на проведенні аналогій між знаннями,
які отримані раніше, та тими, які будуть здобуватись у майбутньому і
використовуватимуться у подальшій професійній діяльності.
Так, необхідною умовою більш глибшого засвоєння знань і вмінь роботи з
мультимедіа з дисципліни «Основи мультимедіа» та формування здатностей щодо
використання їх у майбутній професійній діяльності студенти повинні володіти
знаннями з таких дисциплін, як «Інформаційно-комунікаційні технології»,
«Інформатика», «Педагогіка», «Психологія», «Елементарна математика» та інші.
Наприклад, при створенні і структуруванні сценарію проекту на першій
лабораторній роботі, студенти використовують MS Word та Google Документи;
при розробці кейсів із теми проекту використовують пошукові сервіси Інтернет,
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Професійна діяльність в школі (диплом бакалавра)

Методика
застосування
комп’ютерної
техніки при навчанні математики

Дисципліни
професійної
підготовки

Навчальна,
обчислювальна та
педагогічна
практика

Курсові
та
бакалаврська
роботи

Пакети математичних програм
Основи мультимедіа

Інформатика

Основи
Internet

Інформаційно-комунікаційні
технології

Дисципліни професійнопрактичної підготовки
(педагогіка, психологія,
елементарна математика,
математичний аналіз, лінійна
алгебра, аналітична геометрія
тощо)

Рис. 2.16. Структурно-логічна схема зв’язків «Основи мультимедіа» та
«Пакети математичних програм» з іншими дисциплінами та видами
практичної підготовки
електронну пошту використовують під час реєстрації на електронний навчальний
курс у системі Moodle. При реалізації творчого завдання – створення
мультимедійного додатку для навчання математики, використовують знання з
дисципліни «Елементарна математика», для структурування елементів проекту
враховують педагогічні принципи навчання з «Педагогіки», психологічний аспект
розвитку особистості учня та вплив на нього різних видів інформації –
«Психологія» тощо.
Отримані результати навчання з дисципліни «Основи мультимедіа»
(портфоліо з розробленими проектами) студенти використовують під час
проходження педагогічної практики, при написанні курсової роботи з методики
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навчання математики тощо. Крім того, ці результати поглиблюються, коли
студенти удосконалюють свої розробки, додаючи відео, анімацію тощо, що
демонструє розв’язання математичної задачі з використанням математичних
систем.
Для досягнення високих результатів навчання з дисципліни «Пакети
математичних програм», що передбачають здатність ефективно використовувати
математичні системи при розв’язуванні різноманітних по складності задач із
різних областей математики, використовувати їх для навчання математики,
студенти повинні володіти знаннями з перерахованих вище комп’ютерних
дисциплін та дисциплін фахової (математичної) підготовки: «Елементарна
математика», «Математичний аналіз», «Алгебра і теорія чисел», «Диференціальні
рівняння», «Аналітична геометрія», «Лінійна алгебра» та інші.
Наприклад, вивчення теми «Програмування в середовищах MathCAD та
SMath Studio Desktop» передбачає побудову алгоритмів розв’язку задачі та
написання програмного модуля його реалізації операторами панелі Programming.
Студенти проводять аналогію з мовами програмування Pascal, С++, Python, які
вивчали в курсі «Інформатика», зміцнюючи свої знання з програмування.
Крім того, результати, отримані після вивчення дисципліни, вони
використовують у процесі професійно-практичної підготовки, при написанні
курсової з вищої математики, бакалаврської роботи, під час проходження
педагогічної практики.
Проте слід звернути увагу, що, якщо в навчальній дисципліні «Пакети
математичних програм» вивчається використання математичних систем при
розв’язуванні задач із елементарної математики (шкільного курсу) та вищої
математики, то на 4-му курсі в дисципліні «Методика застосування комп’ютерної
техніки при навчанні математики» – розв’язування задач шкільного курсу
засобами програм Gran, Gran2D, Gran3D. Маючи навички роботи в математичних
системах, студентам легше зорієнтуватися в нових, які вони не вивчали. В них
зростає мотивація, і під час вивчення дисципліни «Методика застосування
комп’ютерної техніки при навчанні математики» вони можуть зосередитись на
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вивченні

методики

використання

математичних

програм

при

викладанні

математики в школі.
Таким чином, використання міждисциплінарних зв’язків інформаційнокомунікаційної та професійної підготовки допоможе підвищити мотивацію до
вивчення цих дисциплін, навчить комплексно підходити до розв’язування
професійних завдань із використанням ІКТ. Із проведеного аналізу можна зробити
висновок, що формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики
має неперервний процес і формування технологічної, загально-професійної,
предметно-професійної її складових, здійснюється на всіх етапах навчання
студента і наскрізно проходить через усі дисципліни. Формування ІКТкомпетентності на рівні бакалавра завершується після отримання диплому
бакалавра.
Висновки до другого розділу
Проведений аналіз науково-методичного забезпечення та порівняння
вітчизняної підготовки майбутніх учителів математики до використання ІКТ у
майбутній професійній діяльності з відповідною підготовкою ЗВО Польщі,
уможливлює вибір платформи LMS Moodle для організації змішаного навчання,
зокрема e-learning, мобільних, комп’ютерно- і хмаро-орієнтованих технологій
формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики.
1. На основі аналізу інформаційно-комунікаційної діяльності майбутнього
вчителя та міжнародних стандартів з ІКТ-компетентності було виокремлено:
 складові ІКТ-компетентності: технологічна (ІКТ-грамотність), загальнопрофесійна (педагогічна), предметно-професійна (математична);
 критерії

ІКТ-компетентності:

ціннісно-мотиваційний,

когнітивний,

операційно-технологічний, особистісно-рефлексивний;
 рівні: низький (адаптивний), середній (репродуктивний), достатній
(частково-пошуковий), високий (творчо-дослідницький).
2. Спроектовано та обґрунтовано модель формування ІКТ-компетентності

майбутніх

учителів

мотиваційно-цільовий,

математики

з

наступними

операційно-змістовий,

структурними

блоками:

діяльнісно-операційний

та
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аналітико-результативний.

Визначено

педагогічні

умови

формування

ІКТ-

компетентності майбутніх учителів математики, зокрема: формування стійкої
мотивації через наближення освітнього процесу до умов майбутньої професійної
діяльності та забезпечення таких потреб студента, як відчуття компетентності,
автономності,

значимості;

створення

навчально-методичного

і

методико-

технологічного забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів математики;
надання навчальній роботі творчого та дослідницького характеру через включення
студентів у проектну діяльність (групову, індивідуальну) під час створення
електронних освітніх ресурсів, що заснована на активізації їх навчальнопізнавальної та рефлексивної діяльності, ефективній організації самостійної
роботи, продуктивній взаємодії з викладачем в умовах ІКТ-середовища;
застосування

в

процесі

підготовки

майбутніх

учителів

математики

компетентнісно-орієнтованих завдань; реалізацією міждисциплінарних зв’язків.
Розроблена модель, педагогічні умови стали основою для розроблення
методики,

підготовки

навчально-методичного

комплексу

та

методико-

технологічного забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів математики
до використання ІКТ у професійній діяльності. Результат моделі – сформована
ІКТ-компетентність відповідно на таких рівнях, як середній, достатній та високий.
3. Використання методу проектів, групових методів, компетентнісноорієнтованих (міжпредметних, предметних, квазіпрофесійних) завдань, методу
портфоліо сприяло поглибленому засвоєнню навчального матеріалу конкретної
дисципліни, виявленню індивідуальності, формуванню власної думки щодо
вивчення матеріалу дисципліни з використанням відповідних засобів ІКТ;
розкривало такі якості майбутнього вчителя, як відповідальність, самостійність та
ініціативність, рефлексивне та творче мислення, стійку внутрішню мотивацію.
Крім того, використання технології змішаного навчання у процесі професійної
підготовки майбутніх учителів з використанням ІКТ сприяло не тільки
підвищенню їх ІКТ-компетентності (на технологічному рівні), а й дозволило
показати ефективність використання сучасних ІКТ в їх майбутній професійній
діяльності, підвищити мотивацію до формування власної професійної ІКТкомпетентності.

190
4. З’ясовано,

що

правильне

і

доцільне

використання

системи

компетентнісно-орієнтованих завдань при вивченні інформаційно-комунікаційних
дисциплін

сприяє

активізації

всіх

видів

діяльності

студентів,

розвитку

інтелектуальних умінь, формуванню компетентного педагога-фахівця, готового до
виконання завдань майбутньої професійної діяльності, особистісного розвитку і з
широким упровадженням новітніх ІКТ.
5. Обґрунтовано

структуру

і

зміст

навчальних

дисциплін

«Основи

мультимедіа» і «Пакети математичних програм». Педагогічно спрямована
дисципліна «Основи мультимедіа» розроблена на основі запровадження методу
проектів, як одного із методів інтерактивного навчання. Він реалізується поетапно:
через виконання лабораторних робіт для поглиблення знань із мультимедіа;
запровадження

індивідуального

довгострокового

завдання

для

розробки

електронного освітнього ресурсу – мультимедійного проекту для навчання
математики. Це дозволило домогтися систематизованого безперервного засвоєння
матеріалу та відобразити у єдиному результаті-проекті. Фахово спрямована
дисципліна «Пакети математичних програм» дозволила: мотивувати до вивчення
мобільних, комп’ютерно-, хмаро-орієнтованих математичних систем майбутніми
вчителями та використовувати їх при розв’язуванні математичних завдань;
реалізувати міждисциплінарну інтеграцію, застосовуючи математичні, дидактичні і
методичні завдання, розроблені компетентнісно-орієнтовані завдання та відповідні
для їх розв’язування інформаційно-комунікаційні технології.
6. Використання міждисциплінарних зв’язків дисциплін інформаційнокомунікаційної та професійної підготовки дозволить забезпечити системність у
підготовці майбутніх учителів математики до використання ІКТ для розв’язування
професійних завдань, підвищення мотивації до вивчення цих дисциплін,
використання комплексного підходу до розв’язування професійних завдань із
використанням ІКТ.
Основні

результати

дослідження,

представлені

у

другому

опубліковані автором у працях [211–214; 216–226; 228–232; 235–236; 278].

розділі,
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РОЗДІЛ 3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МОДЕЛІ
ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
МАТЕМАТИКИ
3.1. Організація

та

результати

констатувального

етапу

педагогічного

експерименту
Для виявлення рівня сформованості ІКТ-компетентності майбутніх учителів
математики у кінці 2013/2014 н.р. та на початку 2014/2015 н.р. було проведено
констатувальний етап педагогічного експерименту, метою якого було з’ясування:
 мотивів, що спонукають студентів до вивчення та використання ІКТ у
навчально-пізнавальній діяльності та розв’язуванні професійних завдань;
 стану підготовки до використання ІКТ для розв’язування професійних
завдань,

наявності

навчально-методичного

і

методико-технологічного

забезпечення для вирішення професійних задач;
 готовність майбутніх учителів математики до вивчення ІКТ для вирішення
професійно-спрямованих завдань, де передбачено розроблення різнотипних
електронних освітніх ресурсів та їх апробація в змодельованому освітньому
середовищі.
Констатувальний етап педагогічного експерименту передбачав такі етапи:
з’ясування у викладачів, які здійснюють/здійснювали підготовку майбутніх
учителів математики, рівня інтеграції ІКТ у професійну діяльність (див. розділ 1 в
додатку Г), їх самооцінки щодо ІКТ-компетентності з акцентом на інтеграцію ІКТ
під час здійснення педагогічної діяльності та при викладанні дисциплін своєї
предметної області (див. розділ 2 в додатку Г); визначення компетентності в галузі
ІКТ вчителів математики на основі адаптованої методики, запропонованої
ЮНЕСКО (див. додаток Ж); рівень ІКТ-компетентності та відношення студентів
до застосування ІКТ, зокрема мультимедійних засобів, електронних освітніх
ресурсів, предметно-орієнтованих засобів (мобільні, комп’ютерно-орієнтовані,
хмаро-орієнтовані

математичні

системи)

у процесі

навчально-пізнавальної

192
діяльності та розв’язуванні професійних завдань.
На початку було проведено опитування 26 викладачів дисциплін загальнопрофесійної та предметно-професійної підготовки, які викладали для студентів
напряму підготовки 6.040201 «Математика» РДГУ. Результати опитування
представленні у п. 1.4. Анкетування було адресне, використовувалися анкети як у
електронній (Google форми), так і в друкованій формі (див. додаток Г). Викладачів,
які взяли участь у анкетуванні, віком до 35 років було 8 осіб, від 35 до 44 років –10,
від 45 до 54 років та більше 55 років по 3 особи. Частота використання ІКТ в
освітньому процесі

викладачами

представлена

на рис.3.1

відповідно

до

даних табл. 1.10 (див. п.1.4).
Рідко

Іноді

Часто

Постійно

100%

42,3%

38,5%

15,4%

26,9%

20%

34,6%

0%

7,7%

26,9%
7,7%

80%
60%
40%

50,0%
19,2%
15,4%
15,4%

65,4%
7,7%
26,9%
0,0%

Як часто Ви використовуєте ІКТ Як часто Ви націлюєте студентів
Як часто Ви
Як часто Ви використовуєте ІКТ
для надання
на використання ІКТ під час
спрямовуєте/навчаєте
для підготовки до занять?
рекомендацій/інструкцій до
аудиторного заняття?
студентів створювати продукти
занять?
з використанням ІКТ?

Рис. 3.1. Використання ІКТ в освітньому процесі викладачами ЗВО
Крім того, з’ясовано, що 73,1 % викладачів постійно використовують у своїй
професійній діяльності програмне забезпечення загального призначення, 3,8 % –
часто, а 15,4 % та 7,7 % відповідно іноді та рідко. Апаратне забезпечення, в
основному мультимедійні пристрої, використовує на своїх заняттях 65,4 %
викладачів. Проте слід врахувати, що частина серед опитаних респондентів (40 %)
є викладачами комп’ютерних дисциплін. Тобто відсоток використання програмного
та апаратного забезпечення в освітньому процесі викладачами некомп’ютерних
дисциплін зменшиться майже вдвічі. Це зумовлено, насамперед, проблемами
матеріально-технічного

забезпечення

ЗВО,

де

часто

викладачі

повинні

використовувати в аудиторіях власні ноутбуки, мобільні пристрої, іноді і
портативні проектори тощо.
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Досить активними є викладачі щодо використання засобів комунікації
(електронна пошта, соціальні мережі, система миттєвої передачі текстових
повідомлень,

Facebook,

використовують

Twitter

відповідно

тощо),

42,3 %

зокрема

та

34,6 %

їх

постійно
викладачів.

та

часто

Засобами

співпраці / мозкового штурму (дискусійні форуми, Wikis, Google Документи,
Wikispaces, Mind Maps, Skype, Google Drive тощо) постійно користуються 15,4 %
викладачів, часто – 42,3 %, іноді – 15,4 %, рідко – 0 %, ніколи – 26,9 %. Хмарні
додатки для зберігання файлів / конспектування (Google Drive, Dropbox, Evernote
тощо) постійно використовує 34,6 % викладачів, часто – 15,4 %, іноді – 34,6 %,
рідко – 0 %, ніколи – 15,4 %.
Проте для досягнення навчальних цілей освітнього процесу і власного
професійного

розвитку понад 70 % викладачів ніколи, рідко

або іноді

використовують: системи управління курсом / системи управління контентом /
системи подачі /системи управління навчанням (WhiteBoard, Google Classroom,
Moodle, Sakai та ін.); мобільні пристрої та програми (смартфони, планшети, iPads,
цифрові дошки тощо); блоги / RSS-канали (Blogger, WordPress та ін.); освітні
мережі (MySchool, Edmodo, Schoology та ін.); безкоштовні онлайн курси / контенти
(відкриті навчальні програми, відкриті навчальні ресурси, MOOCs, Prometheus,
Udacity, Edx тощо); інтерактивні системи реагування студентів або засоби
опитування (синхронні засоби, Plickers, Doodle, Learning Analytics, Socrative,
GoogleCalendar тощо); моделюючі та освітні ігри. Вважаємо, що посередні
результати використання ІКТ в освітньому процесі ЗВО пов’язані з досить великим
навантаженням на викладача кількості годин і кількості студентів. Наприклад,
загальна кількість студентів, з якими працює викладач за семестр: від 0-30
студентів – 8,3% викладачів, від 30-60 студентів – 33,3 %, від 60-120 – 41,7 %, від
120 і більше – 16,7 %. Ефективність навчання з використанням ІКТ потребує
більших затрат часу й інтелектуальних ресурсів викладача, для того, щоб сприяти
глибинному

навчанню

кожного

студента,

враховуючи

їх

індивідуальні

особливості, потреби, мотиви, здатності тощо.
Анкетування викладачів показало, що середнє значення рівня самооцінки
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щодо ІКТ-компетентності (див. розділ 2 в додаток Г) становить 4,33 бали із 5.
Досить високий бал, як свідчить аналіз анкет, вказує на високий рівень
компетентності викладачів у галузі педагогіки та предмету, який вони викладають.
Більшість викладачів поділяють думку, що ІКТ: дозволяють студентам працювати
спільно, ефективно (76,9 %), сприяють оптимізації часу витраченого студентами на
виконання завдань, розвитку креативності та формуванню творчого мислення,
поглибленню знань із дисципліни (92,3 %).
У другій частині констатувального етапу педагогічного експерименту взяло
участь 22 вчителі математики Рівненської, Волинської областей та м. Києва.
Результати

опитування

на

основі

адаптованої

методики

ЮНЕСКО

(див. додаток Ж) показали, що абсолютно всі вчителі мають свій комп’ютер і
доступ до Інтернету вдома. Правда щодня його використовують 68,2 %, щотижня –
18,2 %, щомісяця – 9,1 %, 1 раз у 2-3 місяці – 4,5 % опитуваних. Останні два
показники характерні для вчителів віком від 40 років і вище.
На запитання: «Ви використовуєте комп’ютер у школі?» відповіли «так»
86,4 % опитуваних учителів математики, а на запитання «У Вас є доступ до
Інтернету в школі» відповіли «так» – 71,8 %.
Дослідження показало, що не у всіх школах є відповідне програмне та
апаратне забезпечення. Так, доступ до мультимедійної дошки мають 12,9 %
вчителів. Причому вони її використовують «завжди на уроках, коли вважають, що
даний засіб сприятиме навчанню учнів». Проте мультимедійною системою, що
включає: проектор, проекційний екран та комп’ютер, мають можливість
користуватися у навчальному процесі 91,6 % учителів математики. Проте лише
36,4 % використовують постійно на уроках, коли вважають, що даний засіб
сприятиме навчанню учнів, а 50,0 % лише під час відкритих занять. Це свідчить
про відсутність бажання та відповідних навичок використовувати ІКТ для
навчальних цілей. В п.1.4. представлено результати сформованості ІКТкомпетентності вчителів математики відповідно до підходів, визначених ЮНЕСКО
як «Технологічна грамотність», «Поглиблення знань», «Виробництво знань». У
поняття «здатні» включено всіх учителів, які оцінили свої вміння відповідно до
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питань анкети (див. додаток Ж) на 3, 4 та 5 балів, і на запитання, які вимагали
ствердної відповіді, відповідали «так».
Зокрема, 77 % вчителів володіють ІКТ на базовому рівні (комп’ютерна
грамотність), тобто здатні: добирати і використовувати в своїй роботі готові
навчальні та ігрові програми, різні веб-ресурси, тренажери для відпрацювання
навичок; організувати роботу в умовах комп'ютерного класу або з використанням
засобів ІКТ, які доступні в інших навчальних кабінетах; застосовувати ІКТ для
досягнення освітніх результатів, які передбачені освітніми стандартами, для
проведення оціночних заходів, для виконання тематичних планів і традиційних
методів навчання; використовувати ІКТ для ведення поточної звітності і свого
професійного розвитку.
Поглиблювати свої знання і використовувати їх у освітній діяльності здатні
68 % вчителів. Цей рівень передбачає здатність: поводитися з інформацією,
структурувати

проблеми

і

ставити

завдання,

поєднувати

застосування

інструментальних програмних засобів із математики з методами особистісноорієнтованої навчальної роботи, з виконанням учнями спільних навчальних
проектів; задіяти мережні ресурси для виконання групових (спільних) освітніх
проектів, що дозволяють учням працювати узгоджено, отримувати доступ до
інформації та спілкуватися із зовнішніми експертами в ході аналізу і вирішення
обраних ними проблем; використовувати ІКТ для розроблення планів і оцінювання
їх виконання при реалізації індивідуальних проектів.
І лише 55 % вчителів вважають, що здатні продукувати нові знання, тобто
мають здатність: бути в якості зразкових учнів, майстрів навчання та створення
нових знань, які постійно залучені в освітні експерименти та інновації; спільно з
колегами і зовнішніми експертами виробляти нові знання про процес навчання і
методики викладання; використовувати мережні пристрої, цифрові ресурси та
електронні середовища для створення і підтримки (в будь-якому місці і в будьякий час) спільнот людей, які навчаються і генерують знання разом.
У заключній частині констатувального експерименту, у якому брало участь
217 студентів 1-4 року навчання денної форми навчання напряму підготовки
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6.040301

«Математика»

та

5-го

року

навчання

спеціальності

7.040301

«Математика» передбачалось виявлення відношення та здатності майбутніх
учителів математики до використання мультимедійних технологій, комп’ютерних,
хмаро-орієнтованих, мобільних технологій, зокрема математичних систем, у
навчально-пізнавальній та професійній діяльності.
Однією із основних умов ефективного формування ІКТ-компетентності є
формування стійкої мотивації до навчально-пізнавальної діяльності студентів і
власного

професійного

розвитку.

Результати

дослідження

мотивації

до

професійного навчання студентів («Методика визначення мотивації професійного
навчання

студентів»

за

В. Каташевим

[87]

(див. додаток М),

бесіди,

спостереження), представлені відповідними даними в табл. 3.1, дозволили
констатувати, що зберігається тенденція зниження мотивації при переході на
старші курси.
Таблиця 3.1
Динаміка рівнів сформованості мотивації до професійного навчання
студентів 1-5 курсів на констатувальному етапі педагогічного експерименту
Рівні
мотивації
високий
достатній
середній
низький
Всього

1 курс
осіб. %
27
56,3
16
33,3
5
10,4
0
0,0
48
100,0

2 курс
осіб. %
20
47,6
9
21,4
12
28,6
1
2,4
42
100,0

3 курс
осіб. %
10
25,0
17
42,5
8
20,0
5
12,5
40
100,0

4 курс
осіб. %
12
27,2
9
20,5
16
36,4
7
15,9
44
100,0

5 курс
осіб. %
17
39,5
9
20,9
14
32,6
3
7,0
43
100,0

Зауважимо, що В. Каташев [87] в інтерпретації методики використовує із
чотирьох рівнів три – високий (4), нормальний (3) (у даному дослідженні – це
достатній), середній (2). Так як вважає, що низький (1) рівень є не характерним для
студентів. Проте, як показало проведене дослідження при переході на старші курси
з’являється незначний відсоток студентів з низьким рівнем мотивації – це ті
студенти, яким або важко дається навчання за профільними предметами або вони
усвідомили, що навчаються не за тим фахом, у них зовсім інші професійні інтереси
й уподобання. Тому прийнято рішення залишити для аналізу отриманих
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емпіричних даних за методикою В. Каташева [87] всі чотири рівні.
Зокрема, якщо високий і достатній рівень мотивації на першому курсі
становить 56,3 % і 33,2 % відповідно, то на другому – 47,6 % і 21,4 %, на
третьому – 25,0 % і 42,5 %, на четвертому 27,2 % та 20,5 %, на п’ятому – 39,5 % і
20,9 % (див. табл. 3.1).
Загалом, високий рівень мотивації навчання характерний у середньому за
всіма курсами 86 студентам або 39,7 % від загальної кількості, відповідно
достатній – 60 студентам або 27,6 %, середній – 55 студентам або 25,3 %, низький
– 16 студентам або 7,4 % (див. табл. 3.1).
Коротко охарактеризуємо студентів у відповідності до рівня їх мотивації.
Студенти з високим і достатнім рівнем мотивації характеризуються професійним
стійким інтересом до навчання, зокрема і до використання ІКТ в освітньому
процесі вчителем математики, до саморозвитку і самоосвіти. Проте високий рівень
також показує спроможність студента до удосконалення професійної діяльності,
зокрема через вивчення нових ІКТ та розробку власних програмних продуктів.
Щодо студентів із середнім рівнем мотивації, то вони мають сформоване
позитивне ставлення і прагнення до отримання знань, умінь і навичок, проте не
здатні систематично самостійно поглиблювати і розширювати фахові знання,
зокрема із використанням ІКТ, та проявляють навчально-пізнавальну активність на
вимогу викладача продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. І, як
зазначалося вище, студенти з низьким рівнем мотивації мають слабку мотивацію
до навчання, часто через нерозуміння навчального матеріалу, усвідомлення того,
що вони не бачать себе у майбутньому вчителем математики, проте мають
позитивне ставлення до використання ІКТ в навчанні та особистісному розвитку.
Щодо власне мотивів вибору професії (відповіді 1-4 на запитання 1 «Що
спонукало Вас обрати професію?» за методикою В. Каташева), враховуючи
відповіді «більше “так”, ніж “ні”» та «більше “так”» маємо (рис. 3.2): бояться
залишитися в майбутньому без роботи 29,3 % студентів, прагнуть знайти себе в
професії – 69,6 %, цікаві деякі предмети – 76 %, тут цікаво вчитися – 70 %.
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Рис. 3.2. Мотиви вибору професії майбутніх учителів математики
Щодо

мотивів

навчально-пізнавальної

діяльності

(відповіді

5-8

на

запитання 1) (рис. 3.3), то відповіді «більше “так”, ніж “ні”» та «більше “так”» на
запитання розподілено наступним чином: «Навчаюся, тому що вимагають» дали
39,6%

респондентів,

«Навчаюся,

щоб

не

відставати

від

товаришів

(одногрупників)» – 26,7%, «Навчаюся, тому що більшість предметів необхідні для
професії, яку я вибрав(-ла)» – 71%, «Вважаю, що необхідно вивчати всі
предмети» – 48%.
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Рис. 3.3. Мотиви навчально-пізнавальної діяльності студентів
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Серед мотивів, які називали студенти при створенні власного портфоліо:
любов до дітей та бажання їм допомогти вивчати математику з використанням
сучасних ІКТ; математика та інформатика – улюблені шкільні предмети; мрія з
дитинства бути вчителем; глибоке вивчення математики; прагнення присвятити
себе навчанню дітей; можливість навчати дітей та застосовувати нові методи для
того, щоб вони сприяли навчанню учнів; прагнення виховувати та навчати дітей;
можливість використати свої здібності; удосконалювати свій моральний вигляд і
духовний світ; задоволення, яке приносить робота; можливість спілкування;
керівництво

іншими

людьми;

зміна

системи

освіти

задля

розвитку

індивідуальності учня; цікаво навчатися в університеті тощо.
Проведений аналіз навчальних та робочих програм із підготовки бакалаврів
математики КДПУ, ЧНПУ, ДДПУ та анкетування (див. додаток Л) вказало на
вивчення в основному таких математичних пакетів, як Maple, MathCad, Gran,
Gran 2D і 3D. Причому студентам напряму підготовки 6.040201 «Математика», які
вступили на навчання у 2013, 2014 році з дисциплін інформаційно-комунікаційної
підготовки

викладалася

«Інформатика»

(див.

додаток Д),

у

межах

якої

пропонувалося в 3-му семестрі вивчення комп’ютерно-орієнтованих систем за
фахом для використання в освітньому процесі.
Відношення щодо використання різнотипних ІКТ у навчально-пізнавальній
діяльності студентами представлено на рис. 3.4.
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70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

рідко використовую

62,5

постійно

57,1
52,8

53,1

50,0 50,0
42,7

37,0
28,6

27,1
4,5
ІІ

31,3
18,7

14,3

10,4

50,0

9,9

0,0
ІІІ

IV

Чи використовуєте Ви мультимедійні засоби
навчання у своїй навчальній діяльності?

ІІ

ІІІ

IV

Чи використовуєте Ви математичні системи
(комп'ютерні, хмароорієнтовані, мобільні) у
своїй навчальній діяльності?

Рис. 3.4. Частота використання студентами МЗН та МС у навчальній
діяльності (%)
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Як видно з рис.3.4, більше 50 % студентів на 2-4 роках навчання рідко
використовують ІКТ у власній навчальній діяльності. Крім того, на запитання «Чи
готові

Ви

на

даному

етапі

навчання

до

використання

МЗН,

зокрема

мультимедійної дошки, на заняттях із математики в школі?» ствердну відповідь
дали: 2 курс – 12,1 % студентів, 3 курс – 14,3 %, 4 курс – 42,8 %. Аналіз відповідей
на запитання: «Чи готові Ви на даному етапі навчання до використання МЗН та
створення електронних освітніх ресурсів (дидактичних та методичних матеріалів)
для забезпечення освітнього процесу в школі?» продемонстрував, що позитивну
відповідь дали 36,8 %, 38,6 % та 42,0 % студентів 2, 3 та 4 курсів відповідно.
Понад 97 % усіх студентів вказало, що використання різнотипних
електронних освітніх ресурсів, мультимедійних засобів, математичних систем в
освітньому процесі підвищує інтенсивність вивчення навчального матеріалу,
допомагає краще зрозуміти і запам’ятати навчальний матеріал, підвищує
активність об’єктів навчання на занятті, сприяє зосередженню уваги на
навчальному матеріалі. Лише 3 % відмітило, що це заважає сприймати навчальний
матеріал, не дає зосередитись та не відіграє ніякої ролі.
Також студенти зазначили, що найефективніша форма подання матеріалів
для здійснення їх навчально-пізнавальної діяльності, зокрема при вивченні
математичних систем, у вигляді: фрагментів матеріалу навчальних дисциплін
(математичних і комп’ютерних); електронних файлів, розрахованих на одне або
кілька практичних занять, в яких описано засоби МС для розв’язування
математичних задач та приклади їх використання; вільна робота в середовищі МС;
відкриті освітні ресурси на основі Moodle, Google Classroom та ін.
Встановлено, що набуття компетентностей у галузі МЗН і МС, досвід роботи
у відкритих системах навчання, на думку всіх респондентів, є необхідною умовою
для здійснення подальшої ефективної навчально-пізнавальної і професійної
діяльності.
Отже, констатувальний етап педагогічного експерименту встановив потребу
у виборі та впровадженні в навчальні програми

дисциплін

мобільних,

комп’ютерно- та хмаро-орієнтованих технологій для розв’язування професійно-
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орієнтованих завдань. Це підтверджують отримані результати дослідження (більш
детально представлено в табл. 3.4 пункту 3.2, додатку Т), а саме:
 студенти 2-4 років навчання напряму підготовки 6.040201 «Математика»
не володіють навичками щодо застосування ІКТ під час вирішення професійних
завдань, проте мають достатньо високий рівень технологічної складової ІКТкомпетентності, що формується на 1 та 2-му році навчання в університеті під час
вивчення комп’ютерних дисциплін. Вона є базовою основою для формування
наступних складових ІКТ-компетентності;
 недостатньо сформована в студентів здатність щодо вибору засобів ІКТ
для результативного вирішення професійних завдань та використання їх під час
навчально-пізнавальної діяльності;
 відсутність

стійких

мотивів

щодо

систематичного

вивчення

та

використання інноваційних ІКТ під час розв’язування професійних завдань,
зокрема математичних, створення електронних освітніх ресурсів.
Основна частина опитаних студентів відзначила потребу у набутті знань,
умінь та навичок із мультимедійних технологій, мобільних, комп’ютерно- та
хмаро-орієнтованих математичних систем для вирішення професійних завдань та
подальшого їх використання в навчальній роботі.
У результаті проведеного дослідження було вирішено наступні завдання:
 спроектовано модель формування ІКТ-компетентності, обґрунтовано
теоретичні та методичні особливості запровадження її в підготовку майбутніх
учителів математики;
 визначено педагогічні умови формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики;
 розроблено зміст навчальної дисципліни «Основи мультимедіа» для
підготовки майбутніх учителів математики до використання мультимедіа
технологій
розроблення

у

навчально-пізнавальній
електронних

освітніх

та

професійній

ресурсів

діяльності,

(дидактичних

та

зокрема

методичних

матеріалів, освітніх мультимедіа презентацій, інтерактивних завдань тощо) для
навчання математики;

202
 удосконалено зміст навчальної дисципліни «Пакети математичних
програм» з метою підготовки майбутніх учителів математики до використання
мобільних, комп’ютерно- та хмаро-орієнтованих математичних систем для
розв’язування професійно-орієнтованих (педагогічних і математичних) завдань;
 розроблено навчально-методичне та методико-технологічне забезпечення,
для вивчення вказаних дисциплін та контролю за результатами навчання студентів.
Методико-технологічне забезпечення дисциплін розроблено на базі хмарного
сервісу

http://moodlecloud.com

і

доступне

за

адресами

https://iktfutureteacher.moodlecloud.com/, http://iktmedia.moodlecloud.com та після
апробації курсів розміщене на сайті «Сервіс дистанційної освіти кафедри ІКТ та
МВІ РДГУ» за адресою http://do.iktmvi.rv.ua/ для подальшого навчання бакалаврів
за спеціальністю 014.04 «Середня освіта (Математика)».
Усе вищесказане стало підґрунтям для проведення формувального етапу
педагогічного експерименту, результати якого подано у пункті 3.2.
3.2. Результати формувального етапу педагогічного експерименту та їх
аналіз
Проведення

формувального

етапу

педагогічного

експерименту

здійснювалось згідно розробленої методики дослідження серед студентів 2-го, а
потім 3-го років навчання напряму підготовки 6.040301 «Математика». Тобто
формувальний етап педагогічного експерименту розпочато у 4-му семестрі
навчальною дисципліною «Основи мультимедіа» (І етап) і завершено у 5-му
семестрі дисципліною «Пакети математичних програм» (ІІ етап).
Зауважимо, що через зменшення наборів студентів досліджуваних років та
майже однакові зміни у результатах до початку дослідницько-експериментальної
роботи,

спираючись

на

методику

описану

В. Майбородою,

Ю. Скибою,

О. Ярошенко [191], для чистоти експерименту прийнято рішення про формування
трьох експериментальних (ЕГ) та однієї контрольної (КГ) групи. Тобто
досліджувались дві експериментальні групи РДГУ: ЕГ1, що налічувала відповідно
57 студентів 2-го року навчання в 4-му семестрі 2014/2015 н.р. та в 5-му семестрі
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2015/2016 н.р.; ЕГ2 – 61 студент відповідно 4-й семестр 2015/2016 н.р. та 5-й
семестр 2016/2017 н.р. Щодо проведення експерименту в ЧНПУ, КДПУ, ДНПУ, то
прийнято рішення, що студенти напряму підготовки 6.040201 «Математика», які
навчалися 2015/2016 н.р. складуть контрольну групу КГ1 (63 студенти), а студенти
2016/2017 н.р. – експериментальну групу ЕГ3 (70 студентів), в якій було частково
впроваджено розроблену методику на другому курсі в межах дисципліни
«Інформатика» (матеріали ЕНК дисциплін «Основи мультимедіа» та «Пакети
математичних програм»), а матеріали навчально-методичного посібника «Пакети
математичних програм у професійній підготовці майбутніх учителів математики»
використовувалися в освітньому процесі викладачами математичних дисциплін.
Крім того, студенти даних ЗВО брали участь у проведених навчальних та
консультаційних вебінарах.
На

початку

формувального

етапу

педагогічного

експерименту

в

експериментальних та контрольній групах здійснено діагностування рівня
сформованості ІКТ-компетентності та його вплив на вирішення професійноорієнтованих завдань майбутніми учителями математики. Для визначення
динаміки всіх складових ІКТ-компетентності відповідно до виділених критеріїв,
рівнів (див. п. 2.1) було використано авторські та адаптовані для вивчення ІКТкомпетентності різні методики [5; 87].
Методи діагностування рівнів сформованості ціннісно-мотиваційного (ЦН)
та особистісно-рефлексивного (ОР) критеріїв ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики описано у п. 2.2.
Перевірка когнітивного критерію складалась із перевірки технологічної (КТ),
загально-професійної (КЗП) і предметно-професійної (КПП) складових ІКТкомпетентності. Для перевірки критерію використано різнотипні запитання та
завдання, що побудовані відповідно до цілей когнітивної сфери таксономії
Б. Блума (структури пізнавального процесу), модифіковану Л. Андерсеном і
Д. Кратволом (див. п. 2.5). Зокрема, деякі завдання потребували від студентів
здатності самостійно обирати технології для їх вирішення, так як не вказувалось,
які засоби ІКТ мають бути використані для розв’язування того чи іншого
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завдання (див. додаток Н).
Аналогічно перевірка операційно-технологічного критерію передбачала
перевірку технологічної (ОТТ), загально-професійної (ОТЗП) і предметнопрофесійної (ОТПП) складових ІКТ-компетентності. Вона була побудована на
розв’язуванні професійних завдань: компетентнісно-орієнтованих завдань та
комплексу математичних завдань (контрольна робота), для виявлення практичних
умінь і навичок щодо застосування ІКТ при їх розв’язуванні (див. додаток Н,
додаток П, або методичні вказівки [235] та авторський посібник [223]),
анкетуванні (див. додаток И, додаток М, додаток К, додаток Л).
Визначення рівня сформованості критерію, що передбачав використання
кількох методик його діагностування, обчислюється як середнє арифметичне за
формулою:
n

X 
де

n

–

кількість

 xi

i 1

n

використаних

,

(3.1)

методик,

xi

–

результат

загальної

сформованості

i-ї

методики [191, с. 106–107].
Аналогічно

обчислено

показник

ІКТ-

компетентності – як вибіркова середня величина за всіма окремими критеріями.
Для з’ясування однорідності вибірки за рівнем сформованості ІКТкомпетентності на початку формувального етапу педагогічного експерименту було
сформульовано гіпотези:
Нульова гіпотеза Н0: розподіл показників рівнів сформованості ІКТкомпетентності в ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3, не відрізняється від показників рівня
сформованості ІКТ-компетентності в КГ, тобто належать до однієї генеральної
сукупності.
Альтернативна гіпотеза Н1: розподіл показників рівнів сформованості ІКТкомпетентності в ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3, відрізняється від показників рівня сформованості
ІКТ-компетентності в КГ відповідно, тобто не належать до однієї генеральної
сукупності.
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Для перевірки статистичних гіпотез використаємо критерій Пірсона χ 2,
оскільки всі вимоги, необхідні для його використання, виконуються [173, с. 123],
[191, с. 114]:
4 n  Q  n  Q 2
1
χ емп=
  1 2i 2 1i ,
n1  n2 i 1
Q1i  Q2i
2

(3.2)

де n1, n2 – кількість студентів експериментальних та контрольної групи; Q1і
та Q2і – кількість студентів експериментальних та контрольної груп відповідно, які
мають і-тий рівень знань (і=1 – «низький», і=2 – «середній», і=3 – «достатній»,
і=4 – «високий»).
Для визначення критерію Пірсона були залучені всі студенти ЕГ і КГ
кількістю 251 студент та дані занесено до табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Значення сформованості ІКТ-компетентності
високий

Рівні
достатній
середній

низький

ЕГ1

Q11=8

Q12=16

Q13=18

Q14=15

n1=57

ЕГ2

Q21=6

Q22=17

Q23=22

Q24=16

n2=61

ЕГ3

Q31=7

Q32=18

Q33=25

Q34=20

n3=70

КГ

Q41=6

Q42=18

Q43=24

Q44=15

n4=63

Групи

Всього

Наприклад, розрахунок критерію χ2емп за формулою (3.2), для ЕГ2 та КГ до
початку експерименту, де n1=61 (ЕГ1), n2=63 (КГ), виконується наступним чином:
2
 емп

4 (61 Q  63  Q ) 2
 (61 6  63  6) 2
1
1
2i
1i



 

61 63 i 1
Q1i  Q 2i
61 63 
66

(6115  63 17) 2 (61 26  63  22) 2 (6116  63 16) 2 



  0,426286.
17  15
22  26
16  16

Аналогічно обчислюються всі із 5 можливих результатів парних порівнянь
груп (експериментальні та контрольна групи до початку), що залишилися. Для
автоматизації обчислень обрахунки проведено в MS Excel. Результати обчислень
для експериментальних та контрольної груп відображено в табл. 3.3.
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Таблиця 3.3
Емпіричні значення критерію χ2 для даних таблиці 3.2
ЕГ1
ЕГ2
ЕГ3
КГ

ЕГ1
0
1,029226
0,45807
1,924949

ЕГ2
1,029226
0
1,427069
0,426186

ЕГ3
0,45807
1,427069
0
1,974865

КГ
1,924949
0,426286
1,974865
0

Обравши рівні значущості ≤0,01 та ≤0,05, порівняємо емпіричні значення
статистичного критерію χ2емп в досліджуваних групах із критичним значенням
7,815 (  0,05),
, яке знаходимо у таблиці критичних значень критерію χ2 з
11
,
345
(


0
,
01
)


χ2крит  

урахуванням ступеня вільності ν=(k-1)(с-1)=(4-1) (2-1)=3 (k – кількість розрядів
ознаки: «високий», «достатній», «середній», «низький»; с – кількість розподілів,
що порівнюються) [173, с. 328].
У всіх 6 випадках  2 кр.   2 експер. для рівня значущості

  0,05 . Отже,

підтверджується нульова гіпотеза про те, що до початку формувального етапу
педагогічного експерименту студенти ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3, КГ мали однаковий рівень
сформованості ІКТ-компетентності, що співпадають на рівні значущості 0,05,
тобто є статистично однакові і належать одній генеральній сукупності.
Оскільки студенти експериментальних груп ЕГ1 і ЕГ2 на момент переходу
до формувального етапу педагогічного експерименту досліджуваних років не
відрізнялися сформованістю ІКТ-компетентності, тому їх дані можна об’єднати
для подальшого аналізу в групу ЕГ1_2. Для виявлення динаміки зміни рівнів ІКТкомпетентності,

зокрема

загально-професійної

та

предметно-професійної

складових ІКТ, для групи ЕГ1_2 було проведено три контрольних зрізи: на етапі
вхідного контролю (табл. 3.4), вихідного після вивчення дисципліни «Основи
мультимедіа» (табл. 3.5) та на етапі вихідного контролю після завершення
вивчення дисципліни «Пакети математичних програм» (табл. 3.6) за оновленою
методикою.
Зокрема, значення рівнів сформованості ІКТ-компетентності за всіма
критеріями до впровадження в освітній процес спроектованої моделі та
розробленої на її основі методики у студентів групи ЕГ1_2 подано в табл. 3.4.
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Таблиця 3.4
Результати першого контрольного зрізу сформованості ІКТ-компетентності
студентів ЕГ1_2 до початку формувального етапу педагогічного експерименту
Критерії
ЦМ
КТ
КЗП
КПП
ОТ Т
ОТЗП
ОТПП
ОР
ІКТкомпетентність

Шкала
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%

Рівні
Всього
високий достатній середній низький
37
41
23
17
118
31,4
34,7
19,5
14,4
100,0
29
48
35
6
118
24,5
40,7
29,7
5,1
100,0
0
25
52
41
118
0,0
21,2
44,1
34,7
100,0
0
23
49
46
118
0,0
19,5
41,5
39,0
100,0
23
48
37
10
118
19,4
40,7
31,4
8,5
100,0
0
23
54
41
118
0,0
19,5
45,8
34,7
100,0
0
15
50
53
118
0,0
12,7
42,4
44,9
100,0
4
31
44
39
118
3,3
26,3
37,3
33,1
100,0
14
31
43
31
118
10,2
27,1
36,4
26,3
100,0

Як засвідчують дані, найкраще сформованою є технологічна складова ІКТкомпетентності (критерії КТ, ОТТ), що свідчить про належну підготовку з ІКТ на
рівні звичайного користувача. Зокрема, всього КТ = 5,1% та ОТТ = 8,5% студентів
виявили низький рівень сформованості даної складової ІКТ-компетентності, тоді
як на достатньому і високому рівнях разом показники цих критеріїв становлять
65,1% та 60,1 % відповідно. Це вказує на якісну підготовку студентів у курсах
«Інформаційно-комунікаційні технології», «Інформатика», «Основи Інтернет», що
викладалися студентам на першому і другому році навчання. Також непогано
сформований ціннісно-мотиваційний критерій і, як показав констатувальний етап
педагогічного експерименту – головне забезпечити стійкість, а то і збільшення
показника цього компонента на вищих рівнях. Щодо особистісно-рефлексивного
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критерію (ОР), то в студентів відповідно до застосованих методик діагностики
рівень самооцінки та здатності до саморозвитку і самоосвіти становить: на
високому рівні 3,3 %, на достатньому – 26,3 %, на середньому – 37,3 %, на
низькому – 33,1 %. Вважаємо, що це залежить від особистості студента. Крім того,
студенти другого року навчання ще не достатньо адаптовані до навчальнопізнавальної діяльності в університеті.
Другий контрольний зріз здійснено після вивчення студентами навчальної
дисципліни «Основи мультимедіа», результати якого представлено в табл. 3.5.
Таблиця 3.5
Результати другого контрольного зрізу сформованості ІКТ-компетентності
студентів ЕГ1_2 на формувальному етапі педагогічного експерименту
Критерії
ЦМ
КТ
КЗП
КПП
ОТ Т
ОТЗП
ОТПП
ОР

Шкала
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб

ІКТкомпетентність %

Рівні
Всього
високий достатній середній Низький
46
43
23
6
118
39,0
36,4
19,5
5,1
100,0
31
54
29
4
118
26,3
45,8
24,6
3,4
100,0
17
48
46
7
118
14,4
40,7
39,0
5,9
100,0
2
17
58
41
118
1,7
14,4
49,2
34,7
100,0
25
52
33
8
118
21,2
44,1
28,0
6,8
100,0
29
44
39
6
118
24,6
37,3
33,1
5,1
100,0
0
17
47
54
118
0,0
14,4
39,8
45,8
100,0
8
41
50
19
118
6,8
34,7
42,4
16,1
100,0
19
40
41
18
118
16,1

33,9

34,7

15,3

100,0

Оскільки методична система дисципліни «Основи мультимедіа» була
спрямована на формування загально-професійної складової ІКТ-компетентності, то
найбільше змінилися показники відповідних критеріїв КЗП та ОТЗП. Важливим
аспектом є те, що значення рівнів ціннісно-мотиваційного та особистісно-
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рефлексивного критерію теж підвищилися.
Про це свідчить досить висока активність студентів під час виконання
різнотипних завдань у системі Moodle на лабораторних та лекційних заняттях.
Проведений другий контрольний зріз (після вивчення курсу «Основи
мультимедіа») показав, що відсоток студентів, у яких сформована ІКТкомпетентність на високому та достатньому рівні зріс відповідно на 5,9 % і 6,8 %,
на середньому рівні – лише на 1,7 %, низький зменшився на 11,0 %.
Це пояснюється тим, що рівень предметно-професійної складової ІКТкомпетентності, зокрема КПП збільшився на високому рівні лише на 1,7 %
студентів, на достатньому на – 3,9 %, на середньому – 7,7%, проте на низькому
зменшився на 4,3%. Тоді, як значення КПП зросло лише на достатньому рівні на
1,7%, та зменшилось на середньому та низькому відповідно на 2,6% та 0,9%.
Зростання даної складової пов’язане з тим, що при підготовці і розробленні
дидактичних

матеріалів

із

математики

студенти

мали

можливість

ознайомлюватися з різними видами ЕОР, зокрема МЗН, для навчання математики,
в яких часто пропонується розв’язувати задачі з використанням відповідних
математичних систем, онлайн-сервісів тощо. Студенти, які мали вищий рівень
самоосвіти і самоорганізації, скористалися даними сервісами при розв’язуванні
математичних завдань під час контрольного зрізу після 2-го етапу формувального
експерименту. Крім того, більшість студентів вперше працювали в системі Moodle
і потребували довшої адаптації до умов зміни навчальної діяльності при переході з
очної в аудиторії під керівництвом викладача, до онлайн, коли студент повинен
сам організувати власну роботу за відповідними інструкціями.
Третій контрольний зріз здійснено після вивчення студентами дисципліни
«Пакети математичних програм», результати якого представлено в табл. 3.6.
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Таблиця 3.6
Результати третього контрольного зрізу сформованості ІКТ-компетентності
студентів ЕГ1_2 формувального етапу педагогічного експерименту
Критерії

Шкала

осіб
%
осіб
КТ
%
осіб
КЗП
%
осіб
КПП
%
осіб
ОТ Т
%
осіб
ОТЗП
%
осіб
ОТПП
%
осіб
ОР
%
осіб
ІКТкомпетентність %
ЦМ

Рівні
Всього
високий достатній середній низький
52
44
18
4
118
44,1
37,3
15,2
3,4
100,0
43
56
19
0
118
36,4
47,5
16,1
0,0
100,0
19
64
29
6
118
16,1
54,2
24,6
5,1
100,0
35
46
27
10
118
29,7
39,0
22,9
8,5
100,0
31
62
23
2
118
26,3
52,5
19,5
1,7
100,0
15
64
31
8
118
12,7
54,2
26,3
6,8
100,0
35
44
29
10
118
29,7
37,3
24,6
8,5
100,0
27
56
21
14
118
22,9
47,5
17,8
11,9
100,0
33
55
24
6
118
28,0
46,6
20,3
5,1
100,0

У порівнянні з другим етапом спостерігається зростання показників за всіма
критеріями. Проте найбільший приріст характерний для таких критеріїв, як КПП та
ОТПП. Оскільки даний етап формувального експерименту був спрямований на
формування предметно-професійної складової ІКТ-компетентності.
По завершенні вивчення дисциплін «Основи мультимедіа» та «Пакети
математичних програм» проводилося анкетування (додаток У.1), що дозволило
визначити ставлення студентів до процесу навчання в системі керування
навчанням Moodle, вивчення відповідного програмного забезпечення дисциплін,
самооцінки сформованості в них ІКТ-компетентності. Студенти оцінювали
дисципліни, зокрема відповідні їм електронні навчальні курси, за такими
критеріями, як тема і програма курсу, теоретичні відомості, практичні завдання,
компетентність викладача, різноманітність засобів курсу, дидактичне і методичне
забезпечення, програмне забезпечення, апаратне забезпечення, актуальність,
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новітність та інноваційність курсу, використання отриманих результатів навчання
у майбутньому. Наприклад, використання отриманих результатів навчання у
майбутньому після вивчення дисциплін «Основи мультимедіа» та «Пакети
математичних програм» у форматі змішаного навчання для себе на високому рівні
оцінили відповідно 54,8 % та 57,9 % студентів, на достатньому – 37,3 % та 33,4 %, на
середньому – 7,9 % та 8,7 % (див. додаток У.1, табл. У.1.1, рис. У.1.1, рис.У.1.2).
Рівні сформованості ІКТ-компетентності ЕГ3 і КГ до початку формувального
етапу експерименту та після його завершення представлено в додатку Т відповідно
табл. Т.1 та табл. Т.2.
У табл. 3.7 наведено результати сформованості ІКТ-компетентності за всіма
критеріями відповідно до визначених її складових в КГ та ЕГ (для аналізу взято
спільні результати ЕГ1, ЕГ2, ЕГ3, оскільки розподіл показників рівнів до початку
експерименту статистично однаковий).
Таблиця 3.7

ЦМ
КТ
КЗП
КПП
ОТ Т
ОТЗП
ОТПП
ОР

ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ

ІКТЕГ
компетентність КГ

31,4
19,0
24,6
19,0
0,0
4,8
0,0
0,0
19,1
25,4
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
9,5

44,7
20,3
36,2
22,0
16,0
8,5
29,8
5,1
26,1
35,6
12,8
3,4
29,8
1,7
24,5
11,9

+13,3
+1,3
+11,6
+3,0
+16,0
+3,7
+29,8
+5,1
+7,0
+10,2
+12,8
+3,4
+29,8
+1,7
+16,5
+2,3

33,0
46,0
41,0
41,3
21,3
12,7
18,6
6,3
41,0
44,4
19,7
17,5
12,7
3,2
24,5
27,0

35,6
42,4
47,3
42,4
54,2
28,8
38,8
18,6
51,6
45,8
54,3
25,4
36,7
16,9
45,7
28,8

+2,6
-3,7
+6,3
+1,1
+32,9
+16,1
+20,2
+12,3
+10,6
+1,3
+34,6
+8,0
+24,0
+13,8
+21,2
+1,8

19,6
25,4
29,7
33,3
44,1
57,1
39,9
55,6
31,4
27,0
45,7
46,0
42,6
31,7
36,1
47,6

15,4
23,7
16,0
35,6
24,5
49,2
22,9
45,8
19,6
16,9
26,1
45,8
23,9
49,2
18,1
45,8

-4,2
-1,7
-13,7
+2,3
-19,6
-8,0
-17,0
-9,8
-11,8
-10,0
-19,6
-0,3
-18,7
+17,4
-18,0
-1,9

16,0
9,5
4,7
6,3
34,6
25,4
41,5
38,1
8,5
3,2
34,6
36,5
44,7
65,1
31,4
15,9

10,4

27,5 +17,1

26,5

45,5 +19,0

36,2

20,8 -15,4

27,0

6,2 -20,8

13,6

23,8

30,5

41,3

39,0

25,4

16,9 -8,4

9,5

+4,0

+6,7

-2,3

4,3
13,6
0,5
0,0
5,3
13,6
8,5
30,5
2,7
1,7
6,9
25,4
9,6
32,2
11,7
13,6

динаміка

низький

до
експерименту
після
експерименту

динаміка

до
експерименту
після
експерименту

динаміка

Рівні сформованості
достатній
середній

до
експерименту
після
експерименту

високий

динаміка

Критерії

Назва групи
до
експерименту
після
експерименту

Рівні сформованості ІКТ-компетентності (%)

-11,7
+4,0
-4,2
-6,3
-29,3
-11,8
-33,0
-7,6
-5,8
-1,5
-27,7
-11,1
-35,1
-32,9
-19,7
-2,3
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У табл. 3.8 представлено загальні результати сформованості критеріїв ІКТкомпетентності: ціннісно-мотиваційного, когнітивного, операційно-технологічного
та особистісно-рефлексивного.
Таблиця 3.8
Результати сформованості критеріїв ІКТ-компетентності
майбутніх учителів математики (%)
Групи

Критерії
ЦіннісноОпераційноОсобистісноКогнітивний
мотиваційний
технологічний
рефлексивний
Рівні
до
після
до
після
до
після
до
після
експеекспеекспеекспеекспеекспеекспеексперименту рименту рименту рименту рименту рименту рименту рименту
високий
31,3
44,7
8,0
27,1
6,4
22,9
8,0
24,5
достатній
33,0
35,6
27,1
46,8
24,4
47,3
24,5
45,7
ЕГ
середній
19,7
15,4
37,8
21,3
39,9
23,4
36,1
18,1
низький
16,0
4,3
27,1
4,8
29,3
6,4
31,4
11,7
19,0
20,3
8,0
11,7
8,5
13,6
9,5
11,9
високий
46,1
42,4
19,0
30,0
22,5
28,8
25,4
28,8
достатній
КГ
25,4
23,7
47,6
43,3
35,3
37,3
49,2
45,7
середній
9,5
13,6
25,4
15,0
33,7
20,3
15,9
13,6
низький

Дані, що отримані після проведення експерименту, підтвердили позитивну
динаміку формування ІКТ-компетентності в експериментальній групі за кожним із
критеріїв. Зокрема, за мотиваційним критерієм відбулося зростання високого та
достатнього рівнів відповідно на 13,4 % та 2,6 %, за когнітивним – на 21,1 % та
19,7 %, за операційно-технологічним – на 14,5 % та 22,9%, за особистіснорефлексивним – на 16,5% та 21,2 %. Причому відмінності в розподілі показників
рівнів кожного з критеріїв ІКТ-компетентності ЕГ та КГ відрізняються. Це
підтверджено

на

рівні

значущості

α=0.05.

Зокрема,

χ2емп

для

ціннісно-

мотиваційного критерію становить 15,172, для когнітивного – 21,581, для
операційно-технологічного – 17,719, для особистісно-рефлексивного – 20,469.
Тобто у всіх випадках χ2емп>χ2крит.
Порівняння

емпіричних

даних

за

рівнями

узагальненого

показника

сформованості ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики в ЕГ та КГ до
початку та після завершення формувального етапу педагогічного експерименту
наведено на рис. 3.5.
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50,0%
45,5%
45,0%
41,3%
39,0%
40,0%
36,2%
35,0%
30,5%
27,5%
27,0%
30,0%
26,5%
25,4%
23,8%
25,0%
20,8%
16,9%
20,0%
13,6%
15,0% 10,4%
9,5%
10,0%
6,2%
5,0%
0,0%
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
високий

достатній

до початку експерименту

середній

низький

після завершення експерименту

Рис. 3.5. Рівні сформованості ІКТ-компетентності майбутніх учителів
математики ЕГ та КГ до початку і після завершення формувального етапу
педагогічного експерименту (%)
Як видно з рис. 3.5, сформованість ІКТ-компетентності на високому та
достатньому рівнях для всіх ЕГ якісно покращилися, а показники для КГ
практично залишились незмінними. Зокрема, для КГ збільшення відбулося на
високому рівні лише на 4,1%, на достатньому рівні – 6,7 %. Це свідчить лише про
підвищення якості підготовки студентів щодо формування технологічної складової
ІКТ-компетентності, яка виступає необхідною умовою для формування загальнопрофесійної (педагогічної) та предметно-професійної (математичної) складових
ІКТ-компетентності.
Для виявлення наявності відмінностей кількісних та якісних показників
рівнів сформованості ІКТ-компетентності в ЕГ та КГ після впровадження моделі та
експериментальної методики використано критерій Пірсона χ2.
Встановлено, що після експерименту: значення критерію Пірсона χ2емп для
ЕГ та КГ дорівнює χ2емп 17,8557,815χ2крит на рівні значущості 0,05. Це означає,
що достовірність відмінностей сформованості ІКТ-компетентності в ЕГ і КГ після
завершення експерименту становить 95%. Можна констатувати, що зростання
рівня сформованості ІКТ-компетентності обумовлено впровадженням розробленої
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моделі та переконливо свідчить про її результативність у плані формування ІКТкомпетентності майбутніх учителів математики.
Результативність розробленої моделі та відповідної методики формування
ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики була також підтверджена
методом дисперсійного аналізу [191, c. 118–120] (див. додаток Т, табл. Т.3).
Зокрема, до початку формувального етапу педагогічного експерименту коефіцієнт
сформованості ІКТ-компетентності в ЕГ та КГ практично був однаковий і становив
2,20 та 2,19 відповідно, тоді як після експерименту – 2,94 та 2,48. Коефіцієнт
сформованості ІКТ-компетентності вищий в ЕГ, що вказує на ефективність
упровадженої моделі.
Отже, початкові (до початку експерименту) стани експериментальних та
контрольної груп співпадають, а кінцеві (після завершення експерименту) –
відрізняються, що підтверджено математично за допомогою критерію Пірсона χ2 та
методу дисперсійного аналізу. Тому можна констатувати, що ефект змін
обумовлений саме апробацією спроектованої моделі, виявлених педагогічних умов
та відповідно розробленої методики.
Висновки до третього розділу
На завершальному етапі дослідження здійснено апробацію моделі, методики
формування

ІКТ-компетентності

майбутніх

учителів математики

засобами

авторських методик дисциплін «Основи мультимедіа» і «Пакети математичних
програм» та відповідних їм ЕНК на базі платформи LMS Moodle для організації
освітньої діяльності на засадах змішаного навчання.
1. Результати констатувального етапу педагогічного експерименту дали
змогу стверджувати, що в діючих умовах освітнього процесу підготовки майбутніх
учителів математики майже не формуються практичні уміння та навички щодо
застосовування набутих знань із ІКТ для розв’язання професійних завдань.
Проведений експеримент засвідчив, що у процесі навчання більшість дисциплін із
ІКТ спрямовані на оволодіння програмним забезпеченням на рівні користувача.
Також виявлено, що студенти, практично не використовують мультимедійні засоби
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навчання,

предметно-орієнтоване

забезпечення

у

навчально-пізнавальній

діяльності, зокрема при вивченні дисциплін професійного спрямування, для
вирішення математичних завдань, автоматизації обрахунків та розроблення
електронних освітніх ресурсів (інтерактивних завдань, мультимедійних засобів
навчання тощо).
2. Перевірку ефективності моделі, визначених педагогічних умов та
методики формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики
проведено

шляхом

діагностики

рівнів

сформованості

складових

ІКТ-

компетентності за відповідними критеріями. За результатами формувального етапу
педагогічного експерименту досягнуто зростання у рівнях сформованості критеріїв
ІКТ-компетентності, зокрема у загально-професійній та предметно професійній
складовій, експериментальних груп у порівнянні з даними до початку
експерименту. Підготовка майбутніх учителів математики за розробленою на
основі моделі, із врахуванням визначених педагогічних умов, методикою,
навчально-методичним

та

методико-технологічним

забезпеченням

сприяло

позитивній мотивації студентів до навчання та самостійної роботи, творчої роботи,
про це також свідчать понад 90% позитивних відгуків студентів, які вони
залишили після вивчення дисциплін (додаток У.2).
Отже,

результати

формувального

етапу

педагогічного

експерименту

показали, що спроектована модель формування ІКТ-компетентності, визначені
педагогічні умови та впровадження в освітній процес розробленої методики,
навчально-методичного

комплексу

і

методико-технологічного

забезпечення

зумовило певні позитивні зрушення складових ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики відповідно до визначених критеріїв та узагальненого
показника

ІКТ-компетентності

за

відповідними

рівнями.

Проведене

експериментальне дослідження з перевірки результативності моделі формування
ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики підтвердило правильність
висунутої гіпотези і мети дослідження.
Основні результати, представлені у третьому розділі, опубліковані автором у
працях [223; 227; 234–235].
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ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й
запропоновано

нове

розв’язання

компетентності

майбутніх

наукового

учителів

завдання

математики.

формування

Правомірність

ІКТ-

вихідних

положень покладених в основу дослідження, реалізація мети і завдань дали змогу
сформулювати такі висновки і рекомендації щодо наукового та практичного
використання одержаних результатів:
1. Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми дав змогу з’ясувати
існування різних підходів щодо змісту, структури, процесу формування та
оцінювання ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики. Це зумовлено,
насамперед, відсутністю національних стандартів ІКТ-компетентності вчителяпредметника та системи її сертифікації. Встановлено потребу в подальшому
дослідженні питання формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя
математики на засадах системності та неперервності, зокрема, з використанням
мобільних,

хмаро-,

комп’ютерно-орієнтованих

технологій

та

можливості

створювати на їх основі електронні освітні ресурси (інтерактивні завдання,
мультимедійні засоби навчання математики тощо).
2. Сформульовано та уточнено визначення понять: «ІКТ-компетентність
майбутнього вчителя математики» – інтегральна якість (динамічна комбінація
знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, досвіду та інших особистісних
якостей), набута в процесі підготовки у закладі вищої освіти, що підтверджує
здатність

і

готовність

використовувати

на

майбутнього

практиці

ІКТ

вчителя
для

автономно

вирішення

й

відповідально

професійних

завдань;

«формування ІКТ-компетентності майбутнього вчителя математики» – це
цілеспрямований процес якісної підготовки студентів на засадах компетентнісного,
студентоцентрованого, діяльнісного, системного та синергетичного підходів щодо
використання засобів ІКТ у професійній діяльності.
3. Уточнено складові ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики:
технологічну (ІКТ-грамотність), загально-професійну (педагогічну) та предметнопрофесійну

(математичну)

та

охарактеризовано

такі

критерії:

ціннісно-

217
мотиваційний,

когнітивний,

операційно-технологічний,

особистісно-

рефлексивний.
4. У процесі дослідження спроектовано та науково обґрунтовано модель
формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики, що складається з
наступних структурних блоків: мотиваційно-цільового, організаційно-змістового,
діяльнісно-операційного, аналітико-результативного. На основі моделі розроблено
і апробовано методику формування ІКТ-компетентності, що ґрунтується на
використанні

мобільних,

комп’ютерно-,

хмаро-орієнтованих

технологій

у

підготовці майбутніх учителів математики. Зміст навчальних дисциплін «Основи
мультимедіа», «Пакети математичних програм» побудовано на розв’язуванні
завдань професійного спрямування з можливістю створення власних електронних
освітніх ресурсів (мультимедійних засобів, інтерактивних завдань програмних
засобів, дидактичних та методичних матеріалів тощо), використанні інтерактивних
технологій навчання для забезпечення активізації навчально-пізнавальної і
рефлексивної діяльності студентів.
5. Визначено

та

обґрунтовано

педагогічні

умови

формування

ІКТ-

компетентності майбутніх учителів математики: забезпечення стійкої мотивації
через наближення освітнього процесу до умов майбутньої професійної діяльності
(розроблення різнотипних електронних освітніх ресурсів з математики, використання
засобів ІКТ для розв’язування професійно-орієнтованих завдань тощо) та забезпечення
таких потреб студента, як відчуття компетентності, автономності, значимості; створення

навчально-методичного

і

методико-технологічного

забезпечення

процесу

підготовки майбутніх учителів математики; включення студентів у проектну
діяльність (групову, індивідуальну) під час створення ними електронних освітніх
ресурсів (мультимедійних засобів навчання, інтерактивних тестів, відео-лекцій
тощо), що заснована на активізації їх навчально-пізнавальної та рефлексивної
діяльності, ефективній організації самостійної роботи, продуктивній взаємодії з
викладачем в умовах ІКТ-середовища; застосування у процесі підготовки
майбутніх

учителів

математики

компетентнісно-орієнтованих

використання міждисциплінарних зв’язків.

завдань;
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6. Встановлено якісні та кількісні зміни сформованості ІКТ-компетентності
майбутніх учителів математики. Під час педагогічного експерименту виявлено
позитивну динаміку загального показника ІКТ-компетентності: зростання високого
рівня у студентів ЕГ – на 17,1 %, КГ – на 4,1 %; кількість студентів, які виявили
достатній рівень, збільшився в ЕГ – на 19,0 %, в КГ – на 6,7 %. Вірогідність
отриманих результатів (на рівні значущості α=0.05) підтверджено за допомогою
критерію Пірсона, зокрема, χ2емп для експериментальної групи ЕГ становив 17,855.
Основні наукові результати дисертаційного дослідження дають підстави
запропонувати такі практичні рекомендації:
− на

національному

рівні:

розробити

стандарти

ІКТ-компетентності

вчителів-предметників, що базуються на міжнародних стандартах, та враховувати
їх при розробленні професійних стандартів для вчителів, стандартів вищої освіти
для педагогічних спеціальностей, оновленні освітніх програм підготовки вчителів
у ЗВО та програм підвищення кваліфікації вчителів;
 на

інституційному

рівні:

використовувати

розроблені

результати

дослідження (модель, педагогічні умови, навчально-методичне та методикотехнологічне забезпечення) при реалізації освітніх програм з підготовки вчителів
математики на бакалаврському рівні вищої освіти.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування
ІКТ-компетентності

майбутніх

учителів

математики. Зокрема,

подальшого

вивчення потребують питання: формування ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики в умовах неформальної та інформальної освіти; формування
та забезпечення функціонування системи сертифікації ІКТ-компетентності
майбутніх учителів математики.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Таблиця А.1
Стандарти з професійної ІКТ-підготовки випускника – дипломованого вчителя

ГАЛУЗЬ
НАВЧАННЯ

в Австралії (авторський переклад)

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ
(professional knowledge),

1

СТАНДАРТ ТА ЙОГО ДЕСКРИПТОРИ

2
СТАНДАРТ 1. Знати учнів і як вони навчаються
1.1 Демонструвати знання і розуміння тих особливостей, що використання
учнями ІКТ може впливати на їх соціальний та інтелектуальний розвиток, і як це
може вплинути на взаємодію і навчання учнів.
1.2 Демонструвати знання і розуміння того, як залучення і навчання учнів може
бути підвищене за рахунок використання цифрових ресурсів та засобів.
1.3 Демонструвати здатність пристосовувати цифрові ресурси та засоби до
стратегій викладання способами, які реагують на різну підготовку учнів.
1.5 Вибирати і використовувати конкретні цифрові ресурси та засоби,
відповідно до стратегій викладання, які призначені для задоволення
індивідуальних і різноманітних потреб у навчанні учнів.
1.6 Демонструвати знання і розуміння цифрових ресурсів та засобів, в тому
числі традиційні і новітні технології, які могли б надати підтримку у взаємодії і
навчанні учнів з обмеженими можливостями.
СТАНДАРТ 2. Знати зміст предмету і методику його викладання
2.1 Демонструвати знання і розуміння особливостей того, що використання
цифрових ресурсів та засобів може доповнити стратегії викладання і сприяти
глибокому вивченню і проникненню в зміст конкретних навчальних предметів.
2.2. Демонструвати здатність вибирати і організовувати цифровий контент у
відповідності до навчального плану.
2.3 Демонструвати здатність використовувати цифрові ресурси та засоби при
розробці етапів навчального процесу (навчання) та планів уроків, з урахуванням
навчального плану, оцінювання та вимог до звітності.
2.5 Знати і розуміти, як цифрові ресурси та засоби можуть (дозволити) сприяти,
підтримувати, активізувати і прискорити інтенсивне навчання грамоті та
арифметиці.
2.6 Демонструвати здатність використовувати різноманітні цифрові ресурси та
інструменти, що сприяють більш глибокій взаємодії з навчальним планом і
підтримують цілий ряд підходів до навчання.
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(professional practice)

1

2
СТАНДАРТ 3. Планування і здійснення ефективного викладання і
навчання
3.1 Демонструвати знання і розуміння того, як використання цифрових ресурсів
та засобів може впливати на підходи до навчання, що дозволяють всім учням
розвивати свої індивідуальні інтереси, встановлювати свої власні освітні цілі,
контролювати (регулювати) своє власне навчання, вибирати спосіб, яким вони
реагуватимуть на завдання і проблеми та оцінюватимуть свій власний прогрес.
3.2 Вибирати і узгоджувати цифрові ресурси та засоби, таким чином, щоб
демонструвати знання і розуміння того, як вони можуть сприяти глибокому
вивченню змісту конкретних навчальних предметів і ефективних стратегій
навчання.
3.3 Демонструвати знання і розуміння того, як розвивати стратегії викладання
за рахунок використання цифрових ресурсів та засобів, способами, які сприяють
прискореному і глибокому навчанню, розвитку творчого та інноваційного
мислення і винахідливості, залучають учнів до вивчення проблем реального світу і
розв’язання реальних проблем, сприяють рефлексії учня, а також генеруванню
спільних знань.
3.4 Демонструвати знання з використання цифрових ресурсів та засобів для
підтримки в учнів збору, аналізу, оцінки та обробки інформації під час навчальної
діяльності.
3.5 Використовувати діапазон цифрових ресурсів та засобів для підтримки
ефективної передачі відповідної інформації та ідей, з урахуванням навчальних
потреб окремих учнів, рівня їх підготовки, змісту навчання і змісту навчальної
галузі.
3.6 Демонструвати здатність оцінювати вплив цифрових ресурсів та засобів на
взаємодію і навчання учнів при адаптації та модифікації навчальних програм.
3.7 Описувати, як цифрові ресурси та засоби можуть підтримувати інноваційні
способи спілкування і співпраці з батьками / опікунами, щоб залучити їх до
навчання своїх дітей.
СТАНДАРТ 4. Створення та підтримка сприятливих і безпечних умов
навчання
4.1 Визначити стратегії, що розглядають різні потреби учнів через особистісно
орієнтовані підходи, які підтримуються за рахунок вибору і узгодження доступних
цифрових ресурсів та засобів.
4.2 Демонструвати здатність керувати доступом учнів до електронних ресурсів
та засобів для підтримки взаємодії і навчання студентів.
4.3 Демонструвати знання практичних підходів для заохочення важливих
соціальних взаємодій і використання цифрових ресурсів та засобів, відповідно до
потреб, підготовленості і інтересів учнів, в процесі управління зухвалою
поведінкою.
4.4 Демонструвати розуміння ризиків для благополуччя і безпеки учнів при
використанні цифрових ресурсів та засобів. Демонструвати розуміння методів та
інструментів для зниження цих ризиків.
4.5 Демонструвати розуміння безпечного, правового та етичного використання
цифрових ресурсів та засобів, в тому числі практики кібер-безпеки, поваги до
авторського права, інтелектуальної власності, а також джерел відповідної
документації.
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ПРОФЕСІЙНЕ ВЗАЄМОДІЯ
(professional engagement)

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(professional practice)

1

2
СТАНДАРТ 5. Оцінювання, забезпечення зворотнього зв'язку і звітування
про навчання студентів
5.1 Демонструвати розуміння освітнього значення забезпечення учнів
множинним та різноманітним діагностичним, формуючим і узагальнюючим
оцінюванням та застосування цифрових ресурсів та засобів для полегшення ряду
підходів до оцінювання.
5.3 Демонструвати знання і розуміння того, як цифрові ресурси та засоби
можуть використовуватися для підвищення валідності, надійності і ефективності
підходів до оцінювання і визначення якості.
5.4 Демонструвати здатність використовувати цифрові засоби для запису,
управління та аналізу даних оцінювання учня для отримання інформації щодо
майбутньої професійної діяльності.
5.5 Демонструвати знання і розуміння поточного і потенційного використання
цифрових ресурсів та засобів для сприяння звітності перед учнями і батьками /
опікунами, а також для ведення обліку досягнень.
СТАНДАРТ 6. Участь у професійному навчанні
6.1 Демонструвати здатність використовувати ІКТ розробки національних
професійних стандартів для вчителів для визначення особистих цілей
професійного розвитку.
6.2 Розуміти, як поліпшити професійну діяльність ефективно використовуючи
цифрові ресурси та засоби, включаючи оцінювання та відображення поточних
досліджень і професійної діяльності на регулярній основі, а також співпраця з
колегами як на національному і міжнародному рівні за допомогою участі в
онлайнових навчальних спільнотах.
СТАНДАРТ 7. Займатися професійно з колегами, батьками/опікунами та
спільнотою (громадою)
7.1 Розуміти і застосовувати принципи етичної та професійної діяльності при
використанні цифрових ресурсів та засобів навчання, з особливим акцентом на
кібер-безпеку.
7.3 Розуміти, як використовувати цифрові ресурси та засоби для ефективного,
етичного, делікатного і конфіденційного спілкування з батьками / опікунами.
7.4 Розуміти спектр можливостей для обміну та підвищення наявного рівня
професійної діяльності через онлайн-спілкування з експертами та представниками
громадськості, та участь у професійних і громадських сайтах, інтернет-дискусіях і
форумах.

Джерело: на основі даних Австралійскої ради з комп’ютерів в освіті (Australian
Council for Computers in Education, ACCE), http://acce.edu.au/national-professionalstandards-teachers-ict-elaborations-graduate-teachers)
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Додаток Б
Таблиця Б.1
Вступ 2013/2014, напрям підготовки 6.040201 «Математика»
(http://vstup.info/2013, дата звернення 10.11.2014 р)
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Назва університету
2
Полтавський національний
педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
Республіканський вищий
навчальний заклад “Кримський
гуманітарний університет”
Державний вищий навчальний
заклад “Донбаський державний
педагогічний університет”
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С.Макаренка
Рівненський державний
гуманітарний університет
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки
Херсонський державний
університет

10. Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
11. Київський університет імені Бориса
Грінченка
12. Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С.Сковороди
13. Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
14. Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
15. Державний вищий навчальний
заклад “Запорізький національний
університет”
16. Мелітопольський державний
педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького
17. Державний заклад “Луганський
національний університет імені
Тараса Шевченка”

денна

заочна

заяв

ліцензія

держ.
замов.

зараховано

ліцензія

держ.
замов.

зараховано

заяв

3

4

5

6

7

8

9

10

122

75

50

50

45

0

0

2

6

20

6

6

20

0

0

0

Спеціа
лізація
інфор
матика

125

21

21

0

0

0

0

162

75

25

25

75

2

2

5

84

70

37

37

25

0

7

15

243

75

50

50

75

10

13

23

343

25

15

23

0

0

0

0

275

74

45

47

15

5

8

16

не
вказано

50

25

25

25

3

4

7

50

120

30

30

120

9

9

9

56

25

15

5

0

0

0

0

200

120

30

32

100

0

4

6

108

100

47

47

75

5

17

21

214

75

34

34

0

0

0

0

126

58

40

40

60

0

4

4

не
вказано

30

15

15

30

3

5

5

79

60

20

20

0

0

0

0
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Продовження табл. Б.1
1
2
18. Дрогобицький державний
педагогічний університет імені
Івана Франка
19. Державний заклад
“Південноукраїнський
національний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського”
20. Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
21. Закарпатський угорський інститут
імені Ференца Ракоці ІІ
22. Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка
23. Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького
24. Житомирський державний
університет імені Івана Франка
25. Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
26. Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя
27. Чернігівський національний
педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка
28. Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут”
29. Кам'янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка
30. Бердянський державний
педагогічний університет
31. Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
32. Державний вищий навчальний
заклад “Ужгородський
національний університет”
33. Донецький національний
університет
34. Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського
35. Миколаївський національний
університет імені
В.О.Сухомлинського
36. Львівський національний
університет імені Івана Франка

3

4

5

6

7

8

9

10

198

75

21

21

25

5

6

18

102

45

30

30

60

3

7

13

88

50

20

21

30

5

6

10

6

25

0

6

20

0

5

5

179

75

45

46

0

0

0

0

114

65

30

30

15

0

0

0

162

95

45

46

50

3

7

8

не
вказано

80

56

56

15

0

0

н

11

25

13

9

50

3

5

6

75

100

33

34

100

0

0

0

149

60

40

40

0

0

0

0

84

60

35

35

20

0

0

0

64

50

20

7

50

5

9

9

382

120

89

90

120

8

9

9

24

25

15

15

90

10

13

31

86

150

45

26

0

0

0

0

153

100

45

48

50

5

0

0

98

65

20

26

30

0

9

9

594

120

100

102

180

15

13

33
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Продовження табл. Б.1
1
2
37. Державний вищий навчальний
заклад “Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди”
38. Державний вищий навчальний
заклад “Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника”
39. Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського
40. Державний вищий навчальний
заклад “Криворізький національний
університет”
41. Глухівський національний
педагогічний університет імені
Олександра Довженка
42. Навчально-консультаційний пункт
у місті Севастополі Державного
закладу Південноукраїнський
національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського
Всього

3

4

5

6

7

8

9

10

47

20

11

20

20

3

3

5

241

75

40

41

0

0

0

0

91

90

59

59

0

0

0

0

93

60

40

40

0

0

0

0

61

30

15

16

25

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

1

102

165

270

5170 2837

1372

1371 1625

Рис.Б.1. Кількість студентів, які вступили на перший курс денної форми
навчання в 2013/2014 н.р. за напрямом 6.040201 «Математика» (42 університети)
згруповані за областями (зроблено в https://infogr.am)
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Таблиця Б.2
Вступ 2014/2015, напрям підготовки 6.040201 «Математика»
(http://vstup.info/2014, дата звернення 10.11.2014)
№
п/п

Назва університету

ДЕННА
заяв

1
2
3
1. Львівський національний
не
вказано
університет імені Івана Франка
2. Закарпатський угорський інститут
5
імені Ференца Ракоці ІІ
3. Державний заклад “Луганський
національний університет імені
23
Тараса Шевченка”
4. Київський університет імені
97
Бориса Грінченка
5. Вінницький державний
педагогічний університет імені
117
Михайла Коцюбинського
6. Рівненський державний
238
гуманітарний університет
7. Уманський державний
педагогічний університет імені
21
Павла Тичини
8. Дрогобицький державний
педагогічний університет імені
203
Івана Франка
9. Східноєвропейський національний
278
університет імені Лесі Українки
10. КПІ ім. Ігоря Сікорського з 2016 р. 158
11. Ніжинський державний
32
університет імені Миколи Гоголя
12. Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
146
Володимира Винниченка
13. Державний вищий навчальний
заклад “Криворізький
93
національний університет”
14. Бердянський державний
83
педагогічний університет
15. Дніпропетровський національний
150
університет імені Олеся Гончара
16. Миколаївський національний
університет
109
імені В.О. Сухомлинського
17. Полтавський національний
педагогічний університет імені
122
В.Г. Короленка
18. Київський національний
університет імені Тараса
512
Шевченка

ЗАОЧНА

ліцензія

держ.
замов.

зараховано

ліцензія

держ.
замов.

зараховано

заяв

4

5

6

7

8

9

10

120

100

102

60

5

0

14

25

0

5

20

0

1

1

60

25

5

60

0

0

0

25

10

7

0

0

0

0

100

45

45

50

0

0

2

75

45

45

75

10

11

26

50

18

19

30

2

4

6

75

25

27

25

5

7

55

75

45

45

25

0

0

13

60

39

41

0

0

0

0

60

14

14

30

3

3

4

120

31

31

120

10

14

60

40

41

0

0

0

0

50

12

14

50

2

2

3

80

42

42

15

0

0

0

65

25

26

30

0

0

7

75

50

50

45

0

0

0

160

75

76

160

8

10

19
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Продовження табл. Б.2
1
2
19. Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
20. Херсонський державний
університет
21. Державний вищий навчальний
заклад “Ужгородський
національний університет”
22. Державний заклад
“Південноукраїнський
національний педагогічний
університет імені
К.Д. Ушинського”
23. Чернівецький національний
університет імені Юрія
Федьковича
24. Національний педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова
25. Державний вищий навчальний
заклад “Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Г. Сковороди”
26. Донецький національний
університет
27. Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди
28. Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка
29. Мелітопольський державний
педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького
30. Державний вищий навчальний
заклад “Запорізький національний
університет”
31. Державний вищий навчальний
заклад “Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника”
32. Державний вищий навчальний
заклад “Донбаський державний
педагогічний університет”
33. Кам'янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка
34. Глухівський національний
педагогічний університет імені
Олександра Довженка

3

4

5

6

7

8

9

10

219

75

30

30

0

0

0

0

97

50

20

23

25

3

3

5

143

90

54

54

90

10

11

23

116

45

25

27

20

3

7

15

239

100

50

52

75

5

17

22

313

120

84

85

75

3

5

5

43

20

15

16

20

5

5

9

45

150

45

2

0

0

0

0

192

120

25

26

100

0

4

5

180

75

40

40

0

0

0

0

15

30

15

15

30

5

5

5

203

55

40

40

60

0

0

8

167

75

40

43

0

0

0

0

41

125

23

23

0

0

0

0

31

60

31

31

0

0

0

0

70

30

18

18

25

0

0

0
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2
35. Житомирський державний
університет імені Івана Франка
36. Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького
37. Чернігівський національний
педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка
38. Одеський національний
університет імені І.І. Мечникова
39. Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка
Всього

3

4

5

6

7

8

9

10

256

95

40

43

50

3

4

10

133

65

30

32

15

0

0

1

116

100

26

27

100

0

0

0

176

75

19

19

25

0

2

0

44

60

40

43

25

0

0

1

5226

2950

1351

82

115

259
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Рис.Б.2. Кількість студентів за областями, які вступили на перший курс
денної форми навчання в 2014/2015 н.р. за напрямом 6.040201 «Математика» (39
університетів) згруповані за областями (зроблено в https://infogr.am)
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Додаток В
Структурно-логічна схема підготовки студентів за напрямом «Математика»

Рис. В.1. Приклад структурно-логічної схеми підготовки майбутніх учителів
математики в РДГУ [8]
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Продовження дод. В

Рис. В.2. Приклад структурно-логічної схеми підготовки майбутніх учителів
математики в РДГУ ([8])
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Додаток Г
Анкета для викладачів
Анкета призначена для отримання результатів щодо рівня інтеграції інформаційнокомунікаційних технологій у професійну діяльність (розділ 1) та рівня самооцінки ІКТкомпетентності (розділ 2).
Розділ 1. Загальні показники
1. Вкажіть Вашу стать:
жінка
чоловік
2) Вкажіть Ваш вік:
 до 24 років
 45-54 роки
 25-34 роки
 55 років або більше
 35-44 роки
3) Вкажіть Ваш досвід викладання:
 до 1 року
 6-9 років
 2-3 роки
 10-19 років
 4-5 років
 більше 20
4) Вкажіть, дисципліни, які Ви викладали/викладаєте для студентів напряму
"Математика*"/014.04 Середня освіта (Математика):
Текст запитання з короткими відповідями
5) Вкажіть ступінь/звання
 диплом спеціаліста
 диплом магістра
 кандидат наук
 доктор наук
 інше…
7) Загальна кількість аудиторних/лабораторних годин на тиждень:
 0-5 годин
 21-30 годин
 6-10 годин
 31 і більше годин
 11-20 годин
8) Середня кількість студентів у групі:
 0-10 студентів
 21-30 студентів
 11-20 студентів
 31 або більше студентів
9) Приблизна загальна кількість студентів (із бакалаврами математики разом) за семестр:
 0 30 студентів
 60-120 студентів
 30-60 студентів
 120 або більше студентів
10) Скільки часу Ви приблизно витрачаєте на Інтернет протягом дня?
 година
 2-3 години
 4 години і більше
11) Як довго Ви використовуєте різні ІКТ для навчальних цілей?
 0-2 роки
 6-10 років
 3-5 років
 11 років і більше
12) Як часто Ви використовуєте ІКТ для надання рекомендацій/інструкцій до занять?
НІКОЛИ
1
2
3
4
5
ЗАВЖДИ
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Продовження дод. Г
13) Як часто Ви націлюєте студентів на використання ІКТ під час аудиторного заняття
(індивідуальне / групове використання ІКТ, дослідження, вирішення проблем, подання
інформації, читання тощо)?
НІКОЛИ
1
2
3
4
5
ЗАВЖДИ
14) Як часто Ви спрямовуєте/навчаєте студентів створювати продукти з використанням
ІКТ (домашнє завдання / завдання, мультимедійні проекти, веб-публікації, побудову графіків,
схем, рисування картинок, відповідно до контексту свого предмету аудіо- та відеоматеріалів
тощо)?
НІКОЛИ
1
2
3
4
5
ЗАВЖДИ
15) Як часто Ви використовуєте ІКТ для підготовки до занять (підготовка дидактичних
матеріалів, створення тестів, вікторин або завдань, дослідження, планування занять тощо)?
НІКОЛИ
1
2
3
4
5
ЗАВЖДИ
16) Як часто Ви використовуєте технології, наведені нижче, для досягнення навчальних
цілей? (1 – НІКОЛИ, 2 – РІДКО, 3 – ІНОДІ, 4 – ЧАСТО, 5 – ЗАВЖДИ):
№
п/п
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)

Запитання
Програмне забезпечення загального призначення (презентаційне
програмне забезпечення, обробка текстів, електронні таблиці, бази
даних, статистичне програмне забезпечення, графічні пакети,
програми для веб-дизайну, тренувальні та практичні програми)
Програмне забезпечення для підтримки вивчення навчального
предмету/дисципліни (наприклад, для математики: Maple, MathCad,
Matlab, Scilab, Statisctica, Gran, Geogebra тощо)
Апаратне забезпечення (комп'ютери, ноутбуки, інтерактивні дошки,
проектори, телевізори та ін.)
Мобільні пристрої та програми (смартфони, планшети, iPads,
цифрові дошки тощо).
Відео / Подкаст (відео-лекції, YouTube, тощо)
Засоби комунікації (електронна пошта, соціальні мережі, система
миттєвої передачі текстових повідомлень, Facebook, Twitter тощо)
Засоби співпраці / мозкового штурму (дискусійні форуми, Wikis,
Google Документи, Wikispaces, Mind Maps, Skype, Google Drive
тощо).
Блоги / RSS-канали (Blogger, WordPress та ін.)
Освітні мережі (MySchool, Edmodo, Schoology та ін.)
Системи управління курсом / Системи управління контентом /
Системи подачі /системи управління навчанням ( WhiteBoard,
Google Classroom, Moodle, Sakai та ін.)
Безкоштовні он-лайн курси / контенти (відкрита навчальна
програма, відкриті навчальні ресурси, MOOCs, Prometheus, Udacity,
Edx тощо).
Інтерактивні системи реагування студентів або засоби опитування
(синхронні засоби, Plickers, Doodle, Learning Analytics, Socrative
тощо Google календар GoogleCalendar).
Моделюючі / Освітні ігри
Хмарні додатки для зберігання файлів / конспектування (Google
Drive, Dropbox, Evernote тощо).

1

2

3

4

5
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Розділ 2. Інтеграція ІКТ, педагогіки та змісту предмету
Самооцінка щодо визначення рівня інтеграції ІКТ, педагогіки і змісту
предмету/дисципліни викладання викладачами ЗВО.
Рейтингова шкала:
1 = Повністю не згоден;
2 = Не згоден;
3 = Не визначено;
4 = Згоден;
5 = Повністю згоден.
Поки Ви відповідаєте на запитання анкети, будь ласка, враховуйте Вашу компетентність
щодо Ваших знань та очікувань від використання ІКТ у навчальних цілях.
1. Я можу (спроможний(-а)) усувати упередження у своїй предметній сфері.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
2. Я можу вирішувати (усувати) хибні твердження (неправильні уявлення) у своїй
предметній сфері.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
3. Я володію змістом своєї дисципліни.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
4. У мене є достатньо знань про свій навчальний предмет/дисципліну.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
5. У мене є достатня підготовка для опанування нового / оновленого змісту в своїй
предметній сфері.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
6. Я маю здатність щодо набуття умінь та навичок, які вимагає моя дисципліна.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
7. Я здатний(-а) адаптувати різні інформаційно-комунікаційні технології до навчальної
діяльності.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
8. Я здатний(-а) застосовувати відповідні методи навчання на ІКТ-інтегрованих заняттях.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
9. Я здатний(-а) допомагати студентам використовувати ІКТ для планування їхнього
навчання.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
10. Я здатний(-а) допомагати студентам використовувати технології для контролю за їхнім
навчанням.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
11. Я здатний(-а) використовувати ІКТ для оцінки навчального прогресу студентів.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
12. Я здатний(-а) використовувати цифрові матеріали.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
13. Я здатний(-а) використовувати мультимедіа.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
14. Я відчуваю впевненість у використанні предметно-орієнтованих ІКТ, навіть якщо я
ніколи раніше не використовував їх.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
15. Я відчуваю впевненість у використанні предметно-орієнтованих ІКТ, навіть якщо
ніхто не може допомогти мені.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
16. У мене є технічні навички, необхідні для використання ІКТ.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
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17. Я знаю, як вирішити свої власні технічні проблеми.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
18. Я можу вибрати конкретну стратегію/методику навчання, яка найкраще підходить для
навчання конкретної концепції/теми (понять, явищ тощо в предметній області).
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
19. Я можу надати кілька пояснень про зміст предмету/дисципліни у різних формах
(аналогії, приклади, ілюстрації, аудиторні заняття тощо).
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
20. Я можу допомогти своїм студентам зрозуміти зміст теми, навчаючи різними
способами.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
21. Я знаю, як вибрати ефективні методи навчання студентів у моєму навчальному
предметі.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
22. Я можу адаптувати матеріали відповідно до попередніх знань студентів.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
23. ІКТ дозволяють студентам працювати спільно.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
24. ІКТ дозволяють студентам працювати ефективно.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
25. ІКТ покращують навчання студентів.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
26. ІКТ сприяють оптимізації часу витраченого студентами на виконання їхніх завдань.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
27. Використання ІКТ сприяють розвитку креативності та формуванню творчого
мислення, поглибленню знань із змісту дисципліни / предмету.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
28. Я маю здатність і можу скеровувати студентів на самостійне навчання.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
29. Я маю здатність і можу скеровувати студентів на прийняття відповідних методів чи
стратегій навчання.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
30. Я маю здатність і можу допомагати студентам контролювати їх власне навчання.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
31. Я маю здатність і можу допомагати студентам аналізувати їхні методи / стратегії
навчання.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
32. Я можу адаптувати свій стиль викладання до різних студентів.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
33. Я можу оцінити навчання студентів різними способами
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
34. Я можу визначити теми моєї дисципліни, де ІКТ можуть забезпечити більший контроль
щодо результату її засвоєння студентами.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
35. Я можу використовувати цифрові зображення (тобто мультимедіа, візуальні ілюстрації
тощо), щоб продемонструвати конкретні поняття у своїй предметній сфері.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
36. Я можу використовувати ІКТ для покращення якості змісту предмету/дисципліни.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
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37. Я знаю, які конкретні ІКТ найкраще підходять для розкриття змісту
предмету/дисципліни.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
38. Я можу визначити зміст мого предмету, який можна краще представити за допомогою
ІКТ.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
39. ІКТ дозволяють викладачам / вчителям підвищити продуктивність навчання.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
40. ІКТ дозволяють викладачам/вчителям зекономити час.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
41. ІКТ дозволяють створювати навчальні матеріали для вдосконалення процесу
викладання.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
42. ІКТ впливають на педагогічні підходи (методи викладання), які викладачі/вчителі
використовують на заняттях.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
43. ІКТ спрощують стратегії навчання/методи викладання, які важко реалізувати за
допомогою традиційних засобів.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
44. Я можу вибирати ІКТ, які найкраще розкривають зміст предмету/дисципліни зміст та
підтримують педагогічні цілі.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
45. Я можу включити нові засоби / ресурси у зміст предмету/дисципліни та методи
навчання, щоб покращити навчання.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
46. Я можу подати матеріал зі свого предмету/дисципліни за допомогою відповідних
педагогічних методів і ІКТ.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
47. Я можу вибирати відповідні ІКТ для використання в аудиторії, які дають змогу
закріпити те, чому я навчаю та як навчаю.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
48. Я можу вибирати ІКТ для використання в аудиторії, які дають змогу закріпити матеріал,
який вивчають студенти.
повністю НЕ ЗГОДЕН
1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
49. Я знаю про можливості різних ІКТ, що підвищують ефективність методики викладання
мого предмету/дисципліни.
повністю НЕ ЗГОДЕН 1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
50. Я знаю про обмеження різних ІКТ для підтримки методики викладання мого
предмету/дисципліни.
повністю НЕ ЗГОДЕН 1
2
3
4
5
повністю ЗГОДЕН
Дякуємо за співпрацю, Ваші відповіді та витрачений час!
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Для візуальної інтерпретації результатів опитування
використовується середнє значення отриманих балів: низький рівень – [0; 2.5], середній – [2,6;
3,5], достатній – [3,6; 4,5], високий – [4,6; 5].
Примітка! Запитання анкети розроблені відповідно до рамки TPCK (Technological
Pedagogical Content Knowledge), що відображає зміст ІКТ-компетентності запропонованого
авторами М. Кохлером (M. Koehlar) та П. Мішрою (P. Mishra) [263; 285].
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Додаток Д
Аналіз інформаційно-комунікаційної підготовки студентів
експериментальних університетів
Станом на 2014/2015 рік в КДПУ [80] для студентів напряму «Математика»
із всіма додатковими спеціалізаціями «Економіка», «Інформатика» і спеціальності
«Фізика» викладалася «Інформатика» починаючи з 2-го по 4-й семестр кількістю
12 кредитів, заліки 2 і 4 семестри, екзамен. Дана дисципліна забезпечує
фундаментальну підготовку з інформатики бакалаврів математики. Для її
засвоєння студенти повинні володіти знаннями шкільного курсу інформатики.
Мета курсу – допомогти студентам здобути ґрунтовні знання, необхідні для
ефективного використання засобів сучасних інформаційних технологій у своїй
майбутній професійній діяльності; сформувати вміння використовувати методи
сучасних технологій програмування для розв’язання типових навчальних задач;
сформувати навички використання у навчальному процесі комп’ютерноорієнтованих систем за фахом.
У 2016 році дисципліна «Інформатика» (13,5 кредитів ECTS, всього годин
екзамен у 3 семестрі, залік у 2 семестрі) забезпечує фундаментальну підготовку з
інформатики бакалаврів математики. Для її засвоєння студенти повинні володіти
знаннями шкільного курсу інформатики. Мета курсу – допомогти студентам
здобути ґрунтовні знання, необхідні для ефективного використання засобів
сучасних інформаційних технологій у своїй майбутній професійній діяльності;
сформувати вміння використовувати методи сучасних технологій програмування
для розв’язання типових навчальних задач; сформувати навички використання у
навчальному процесі комп’ютерно-орієнтованих систем за фахом.
Аналогічно в ДДПУ [120] та ЧНПУ (http://chnpu.edu.ua/) 12 кредитів
«Інформатика» вступу 2013 та 2014 року (13,5 кредитів ECTS (360 год), екзамен у
3 семестрі, залік у 2 семестрі).
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Додаток Е
Аналіз освітніх програм з підготовки майбутніх учителів математики на засадах
компетентнісного підходу в Університеті ім. А. Міцкевича (Польща, м. Познань)
Таблиця Е.1
Вибірка дисциплін циклу інформаційно-комунікаційної підготовки вчителя математики

Дисципліни [273]

Інформаційні
технології (Technologia
informacyjna)
Алгоритми і
програмування
(Algorytmy i
programowanie)
Дискретна математика
для вчителя
(Matematyka dyskretna
dla nauczycieli)
Інформаційні
технології в освіті
(Technologia
informacyjna w
edukacji)
Інформаційна
підтримка професійної
діяльності вчителя
(Informatyczne
wspomaganie pracy
nauczyciela) з 2013/2014
року читається
Всього за перший рівень
2013/2014
Informatyczne
[268]
wspomaganie pracy
2014/2015
matematyka
[269]
Інформаційна
(магістр або ІІ підтримка професійної
ступінь, 2
діяльності вчителя
роки
(Informatyczne
навчання,
wspomaganie pracy
денна форма) nauczyciela)

Екз.

Рік вступу
(кваліфікаційній
рівень)
2013/2014
[266]
2014/2015
[267]
(бакалавр, 3
роки
навчання,
денна форма)

Кред. ECTS

(DMAT1 NAU Matematyka – specjalność nauczycielska) Університету ім.А. Міцкевича*

І/1

30

0

30

65

125

5

1

ІІ/4

30

15

15

65

125

5

1

ІІІ/5

0

30

0

45

75

3

0

ІІІ/5

0

0

30

20

50

2

0

ІІІ/6

0

0

30

20

50

2

0

60

45

105

215

425

17

2

І/1

0

0

30

60

90

3

0

І/2

0

0

30

20

50

2

0

Рік /
семестр

Кількість годин
Лек. Практ. Лаб. С.р.



Всього за другий рівень
0
0
60
80
140 5
0
Всього
60
45
165 295 565 22
2
*Сайт факультету математики та інформатики університету ім.Адама Міцкевича, м.Познань.
URL: https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/stacjonarne/siatka-godzin-stacjonarne
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Таблиця Е.2
Вибірка результатів навчання програми, що формуються в комп’ютерних
дисциплінах (систематизовано відповідно до визначених складових ІКТкомпетентності майбутнього вчителя математики) [273]
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Категорія
результату
навчання

Код

Польська

Українська

2
3
4
5
Результати навчання математичної складової ІКТ-компетентності
Знання
1
KMAT1_ zna i rozumie podstawowe
знає і розуміє основні
W03
pojęcia, reguły, twierdzenia i поняття, правила, теореми і
algorytmy z działów
алгоритми з розділів
matematyki objętych
математики, включених в
programem studiów
програму навчання
2
KMAT1_ zna i rozumie podstawowe
знає і розуміє основні
W11
pojęcia, reguły i twierdzenia
поняття, правила і теореми
matematyki dyskretnej, teorii дискретної математики,
algorytmów i metod
теорії алгоритмів і
numerycznych ze
чисельних методів, що
szczególnym uwzględnieniem відносяться до інформатики;
związków z informatyką; zna знає і розуміє їх значення і
i rozumie ich znaczenie i
застосовує у вивчених
zastosowanie w poznanych
областях математики та
działach matematyki oraz w
інших галузях знань
innych dziedzinach wiedzy
3
KMAT1_ zna podstawy technik
знає основні чисельні
W12
numerycznych,
методи, обчислення і
obliczeniowych oraz
програмування, що
programowania
підтримують роботу з
wspomagających pracę
математики і розуміє їх
matematyka i rozumie ich
обмеження, а також
ograniczenia, a także co
щонайменше один пакет
najmniej jeden pakiet
програмного забезпечення,
oprogramowania służący do
що використовуються для
obliczeń symbolicznych
символьних обчислень
KMAT1_ ma podstawową wiedzę o
він має базові знання про
W13
etyczno-prawnych aspektach
етичні і правові аспекти
ochrony własności
захисту інтелектуальної
intelektualnej, pracy
власності, наукових
naukowej i dydaktycznej oraz досліджень і навчальних
o zasadach tworzenia form
розробок, а також принципи
indywidualnej
створення форм
przedsiębiorczości
індивідуального
підприємництва
Уміння
KMAT1_ umie wykorzystywać
уміє використовувати
U09
programy komputerowe
комп'ютерні програми для
wspomagające obliczenia i
здійснення розрахунків і
analizy
аналізу
KMAT1_ umie modelować i
уміє моделювати і
U25
rozwiązywać problemy
розв’язувати дискретні
dyskretne
завдання
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1
7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

2

3
KMAT1_
U29

4
5
umie posługiwać się
уміє використовувати
narzędziami i aparatem
інструменти і апарат
matematyki dyskretnej, teorii дискретної математики,
algorytmów i metod
теорії алгоритмів і
numerycznych ze
чисельних методів, з
szczególnym uwzględnieniem особливим акцентом на
związków z informatyką, przy інформатику, при
rozwiązywaniu teoretycznych розв’язуванні теоретичних і
i aplikacyjnych problemów, w прикладних завдань у
poznanych działach
відомих областях
matematyki oraz w innych
математики та інших галузях
dziedzinach wiedzy
знань
KMAT1_ rozpoznaje problemy, w tym
розпізнає проблеми в
U30
zagadnienia praktyczne, które практичному завданні, яке
można rozwiązać
можна розв’язати
algorytmicznie; potrafi
алгоритмічно, може
dokonać specyfikacji takiego визначити специфіку цієї
problemu; umie ułożyć
проблеми; уміє скласти
algorytm zgodny ze
алгоритм сумісний із цією
specyfikacją i zapisać go w
специфікою і записати його
wybranym języku
на обраній мові
programowania
програмування
KMAT1_ posługuje się co najmniej
використовує, щонайменше,
U31
jednym pakietem
один із математичних
matematycznym
пакетів
Компетен- KMAT1_ rozumie potrzebę
розуміє необхідність
тності
K04
popularyzacji matematyki i jej популяризації математики та
osiągnięć
її досягнень
KMAT1_ rozumie społeczne aspekty
розуміє соціальні аспекти
K08
praktycznego stosowania
практичного застосування
KNAU1_ zdobytej wiedzy i
отриманих математичних
K08
umiejętności matematycznych знань і навичок і пов'язаної з
oraz związaną z tym
цим відповідальності
odpowiedzialność
Результати навчання з підготовки вчителів – педагогічна складова
Знання
Nau_W5A posiada podstawową wiedzę i
має базові знання та навички
umiejętności w zakresie technik
в області інформаційних
informatycznych, przetwarzania технологій, редагування
tekstów, wykorzystywania
текстів, використання
arkuszy kalkulacyjnych,
електронних таблиць, баз
korzystania z baz danych,
даних, графічної презентації,
posługiwania się grafiką
користується послугами
prezentacyjną, korzystania z
комп'ютерних мереж для
usług w sieciach
informatycznych, pozyskiwania i отримання і обробки
інформації
przetwarzania informacji
Уміння
Nau_U5B posiada umiejętność
має можливість
zróżnicowanego
різнотипного використання
wykorzystywania technologii
інформаційних технологій у
informacyjnej w pracy
педагогічній діяльності
pedagogicznej
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Результати навчання вчителя математики на рівні бакалавра в
Університеті ім. А. Міцкевича (Польща, м. Познань) [273]: студент може
використовувати предметно-орієнтовані інформаційні технології в професійній
діяльності.
В курсі «Інформаційні технології» пропонується вивчення таких тем:
1. Інформаційні технології в галузі знань, інформаційні технології;
2. Текстові процесори, основи поліграфії, стилі;
3. Підготовки математичних текстів (Writer і LaTeX);
4. Електронні таблиці;
5. Основні поняття комп'ютерної графіки, растрової та векторної графіки;
програми для обробки графіки (Gimp, Inkscape);
6. HTML-файли. CSS файли. Створення веб-сайтів;
7. Електронні формати книги, типи програм для читання. Створення книг
програмою BooksWriter.
8. Математичні пакети: WinPlot, Maxima, Scilab і WolframAlpha.
9. Захист прав інтелектуальної власності.
10. Інтернет, історія, принцип роботи, доступні послуги.
11. Пошук інформації, правильне відношення до інформації довідковоенциклопедичного характеру.
В курсі «Інформаційні технології в освіті» студентам пропонується до
вивчення такі теми:
1. Програм для викладання геометрії (Cabri 2D, 3D CABRI, C.a.R, Geonext)»
(Cabri аналог української версії Gran).
2. Використання електронних таблиць у викладанні математики.
3. Інструмент візуалізації (GeoGebra).
4. Програми для побудови графіків функцій в 2D і 3D (WinPlot).
5. Математичні пакети.
6. Програмне забезпечення для запису відеофрагментів з робочого столу (в
основному для того, щоб створити демонстрації), озвучування текстів в
мультимедійних презентаціях.
7. Створення мультимедійних навчальних презентацій з озвучуванням.
8. Інструменти для створення електронних навчальних курсів (Exe, Xerta,
CourseLab).
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Додаток Ж
Анкета для вчителів математики
для визначення рівня сформованості ІКТ-компетентності вчителя математики на
основі методики запропонованої ЮНЕСКО [165, с.60–69]
1. Скільки років Ви викладаєте в навчальному закладі?
 до 1 року
 4-5 років
 10-19 років
 2-3 роки
 6-9 років
 більше 20 років
2. Чи знаходиться школа, в якій Ви викладаєте у віддаленому районі від районного центру?
 Так
 Ні
3. Вкажіть свою стать:
 чоловіча

 жіноча

4. У яку вікову групу Ви попадаєте?
 до 24 років
 30-39 років
 25-29 років
 40-49 років

 50-64 роки
 65 років і старші

5. Ви користуєтесь комп'ютером (настільний чи портативний)?
 Так
 Ні
6. Як часто Ви користуєтесь комп'ютером?
 щодня
 щотижня
 інше (напишіть):____________________________________________________
7. У Вас вдома є комп'ютер?
 Так

 Ні

8. У Вас є доступ до Інтернету вдома?
 Так

 Ні

9. Ви використовуєте комп'ютер у школі?
 Так

 Ні

10. У Вас є доступ до Інтернету в школі?
 Так

 Ні

11. Чи користуєтесь Ви комп'ютером чи Інтернетом в інших місцях (інтернет-кафе; бібліотеки;
місця, де можна підключитись до WI-FI тощо)?
 Так
 Ні
12. Вкажіть, яке апаратне забезпечення є у Вас у класі (в школі) і як часто Ви його
використовуєте?
Ні, Використовую
Використовую завжди на
Не використовую
№
нема.
під час
уроках, коли вважаю, що даний
взагалі
п/
Пристрій
відкритих
засіб
сприятиме
навчальноп
занять

1
2
3

Мультимедійна дошка 
Проектор+проекційний
екран+комп'ютер
Інше (запишіть):

______________________
_____________________

пізнавальній діяльності учнів.
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БЛОК 1. «ТЕХНОЛОГІЧНА ГРАМОТНІСТЬ»
1.1. РОЗУМІННЯ РОЛІ ІКТ В ОСВІТІ: ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА
1. Чи існує політика впровадження ІКТ у школах України (нормативні закони, програми,
проекти тощо)?
 Так
 Ні
2. Чи знайомі Ви з програмами, проектами тощо реалізації цієї політики:
 на державному рівні
 на рівні школи
 на регіональному рівні
 важко відповісти
3. Ви можете описати, яким чином закони, програми чи проекти з інформатизації
застосовуються у Вашій школі?
 Так
 Ні
 Важко відповісти
4. Ви можете описати позитивні аспекти і слабкі сторони впровадження даних програм,
проектів тощо у Вашій школі?
 Так
 Ні
 Важко відповісти
5. Вкажіть ступінь згоди чи незгоди з кожним твердженням про ІКТ:
а) «Використання ІКТ учнями підтримує особистісно-орієнтоване
навчання».
б) «ІКТ являють собою цінні ресурси та інструменти для підтримки
навчальної діяльності учнів».
в) «ІКТ можуть бути використані, в першу чергу, для створення
ефективних презентацій».
г) «ІКТ мають обмежені можливості для демонстрації переваг їх
використання у навчальній роботі?»

12345
12345
12345
12345

1.2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І ОЦІНЮВАННЯ: БАЗОВІ ЗНАННЯ
1. В якому обсязі Ви використовуєте ІКТ у роботі з Вашими учнями в рамках предмету
математика?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
2. Чи використовували Ви коли-небудь спеціалізовані програмні засоби (системи комп'ютерної
математики, мобільні математичні додатки тощо), педагогічне програмне забезпечення із
математики?
 Так
 НІ
3. Як часто Ви використовуєте педагогічне програмне забезпечення, спеціалізовані програмні
засоби з математики?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
4. Як часто Ви використовуєте результати навчальної роботи учнів у цифровій формі в якості
підтвердження їхніх успіхів?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
5. Як часто Ви використовуєте засоби ІКТ для відстеження, оцінювання та створення звітності
щодо успішності учнів?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
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1.3. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА: ВИКОРИСТАННЯ ІКТ
1. Як часто Ви використовуєте програмні засоби підготовки своїх презентацій для уроків?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
2. Чи використовують Ваші учні ІКТ для удосконалення отриманих навичок?
 Так
 Ні
3. У якому обсязі Ви використовуєте цифрові ресурси на уроках?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 постійно використовую
4. Чи враховуєте Ви при складанні плану уроку використання цифрових ресурсів?
 Так
 Ні
5. Чи ділитеся Ви своїм досвідом використання ІКТ з іншими викладачами?
НЕ ділюся 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО ділюся
1.4. АПАРАТНІ І ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІКТ: БАЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ
1. У якому обсязі Ви використовуєте текстовий редактор?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
2. У якому обсязі Ви використовуєте програмні засоби роботи з презентацією?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
3. У якому обсязі Ви використовуєте веб-браузер?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
4. У якому обсязі Ви використовуєте пошукові системи?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
5. У якому обсязі Ви використовуєте електронну пошту?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
6. У якому обсязі Ви використовуєте педагогічне програмне забезпечення для навчання
математики?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
7. У якому обсязі Ви використовуєте відкриті освітні ресурси?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
8. Чи використовуєте Ви комп'ютер із метою виставлення оцінок, ведення шкільної звітності
або перевірки відвідуваності – «електронний журнал»?
 Так
 Ні
1.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ: ТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
1. Як часто Ви використовуєте комп'ютерний клас у своїй викладацькій діяльності?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
2. У якому обсязі Ви використовуєте ІКТ у класі?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую

280
Продовження дод. Ж
3. Як часто Ви в класній кімнаті використовуєте стаціонарні засоби ІКТ (стаціонарне
мультимедійне устаткування) зі своїми учнями для демонстрації їхніх презентацій (виступів) і
Ваших?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
4. У якому обсязі Ви використовуєте ІКТ у класі для індивідуального навчання?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
5. У якому обсязі Ви використовуєте ІКТ у класі для роботи з малими групами учнів?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
1.6. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: КОМП'ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ
1. У якому обсязі Ви використовуєте цифрові ресурси з метою підвищення ефективності своєї
роботи в школі?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
2. У якому обсязі Ви використовуєте нові цифрові ресурси (педагогічні електронні журнали,
методичні колекції, сайти і бібліотеки) з метою дізнатися нове про методику викладання
математики?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
3. В якому об'ємі Ви використовуєте дистанційні курси для підвищення своєї кваліфікації?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
4. Ви можете перерахувати як мінімум три основні проблеми, пов'язані з етикою мережної
взаємодії в Інтернеті?
 Так
 Ні

БЛОК 2. «ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ»
2.1. РОЗУМІННЯ РОЛІ ІКТ В ОСВІТІ: РОЗУМІННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
1. Як, по-вашому, ІКТ може змінити школу?
НЕ змінить 1 2 3 4 5 СИЛЬНО змінить
2. Як Ви оцінюєте політику впровадження ІКТ (програму чи проекти з інформатизації) в
освіті у всій країні / Вашому регіоні?
НЕГАТИВНО 1 2 3 4 5 ПОЗИТИВНО
3. Як ця політика змінила Вашу педагогічну (практику) діяльність і методи Вашої
роботи з учнями?
НЕГАТИВНО 1 2 3 4 5 ПОЗИТИВНО
2.2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І ОЦІНЮВАННЯ: ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ
1. В якому обсязі Ви використовуєте засоби ІКТ із своїми учнями для розуміння
проблем реального світу?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
2. Ви коли-небудь використовували технологію WEB 2.0 для оцінювання навчання
та/або академічних досягнень учнів?
 Так
 Ні
 Я не до кінця розумію питання
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3. Як часто Ви використовуєте інноваційні методи оцінювання із застосуванням ІКТ?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
 Я не до кінця розумію запитання 3
4. Як часто Ви допомагаєте своїм учням застосовувати знання із математики в реальних
ситуаціях?
НЕ допомагаю 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО допомагаю
2.3. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА: РОЗВ'ЯЗАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАДАЧ
1. Якою мірою Ви застосовуєте спільне навчання в групах (групові методи) під час
навчальної роботи з використанням ІКТ?
НЕ застосовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО застосовую
2. В якій мірі Ви застосовуєте предметно-орієнтоване навчання в навчальній роботі?
НЕ застосовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО застосовую
3. У якому обсязі Ви розробляєте онлайн-матеріали на допомогу своїм учням?
НЕ розробляю 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО розробляю
4. Як часто Ви розглядаєте проблеми реального світу в ході проектно-орієнтованого
навчання?
НЕ розглядаю 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО розглядаю
2.4. АПАРАТНІ І ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІКТ: СКЛАДНІ ІНСТРУМЕНТИ
1. Якою мірою Ви використовуєте авторизовані середовища розробки контенту
(конструктор уроків, конструктор тестів та ін.) для створення навчальних матеріалів для
Ваших учнів?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
2. Якою мірою Ви використовуєте авторизовані середовища (конструктор сайту,
конструктор дистанційного курсу та ін.) розробки контенту для створення онлайнматеріалів для Ваших учнів?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
3. Чи використовуєте Ви ІКТ-платформу (наприклад, освітній портал, сайт школи,
середовище електронного щоденника і журналу) для керування, моніторингу та
оцінювання ходу і результатів роботи ваших учнів?
 Так
 Ні
4. В якій мірі Ви використовуєте ІКТ для спілкування зі своїми учнями?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
5. Чи використовуєте Ви ІКТ-платформу (дистанційного чи електронного навчання) для
підтримки процесу навчання Ваших учнів, що забезпечує отримання, засвоєння і
поглиблення знань?
 Так
 Ні
6. Чи використовуєте Ви соціальні мережі для спілкування з учнями та/або колегами?
 Так
 Ні
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7. В якому обсязі Ви використовуєте відкриті освітні ресурси?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
8. Чи використовуєте Ви ІКТ для співпраці з іншими школами?
 Так
 Ні
2.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ: ГРУПИ ДЛЯ
СПІВРОБІТНИЦТВА
1. Чи розміщуєте Ви в навчальних приміщеннях комп'ютери та інше цифрове
обладнання таким чином, щоб вони сприяли співпраці учнів і вчителів?
 Так
 Ні
2. Чи створюєте Ви освітнє середовище з метою управління проектною роботою учнів?
 Так
 Ні
3. Чи організовано простір класу таким чином, щоб він допомагав групам
використовувати різні ІКТ засоби та інструменти?
 Так
 Ні
4. На Вашу думку, якою мірою обладнання навчального класу відповідає потребам
групи, в якій організовано спільне (колаборативне) навчання?
ПОВНІСТЮ НЕ відповідає 1 2 3 4 5 МАКСИМАЛЬНО відповідає
2.6. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: ДОПОМОГА ТА НАСТАВНИЦТВО
1. Чи ділитеся Ви цифровими ресурсами з Вашими колегами?
 Так
 Ні
2. Чи співпрацюєте Ви із зовнішніми експертами?
 Так
 Ні
3. Чи є Ви учасником віртуальної практичної спільноти вчителів?
 Так
 Ні
4. В якій мірі Ви використовуєте Інтернет для свого професійного розвитку?
НЕ використовую 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО використовую
БЛОК 3. «ВИРОБНИЦТВО ЗНАНЬ»
3.1. РОЗУМІННЯ РОЛІ ІКТ В ОСВІТІ: ІНІЦІАЦІЯ ІННОВАЦІЙ

1. На Вашу думку, який внесок Ви могли б зробити в політику
впровадження/модифікації методів формування і розвитку ІКТ-компетентності в школі?
Вкрай незначний 1 2 3 4 5 Дуже великий
 У мене немає точної відповіді
2. Який Ваш внесок (пропозиції) в обговоренні політики (програми) широкого
впровадження та активного застосування ІКТ у школі?
Вкрай незначний 1 2 3 4 5 Дуже великий
 У мене немає точної відповіді
3. Які зміни, на Ваш погляд, необхідно внести в план заходів щодо реалізації такої
політики (програми) з метою зміни своєї педагогічної практики в класі?
НЕЗНАЧНІ 1 2 3 4 5 ДУЖЕ сильні
 У мене немає точної відповіді
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3.2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ

ТА

ОЦІНЮВАННЯ:

УМІННЯ

УЧАСНИКА

1. Чи використовуєте Ви цілеспрямовано ІКТ для покращення навичок спілкування в
учнів?
 Так
 Ні
2. Чи використовуєте Ви цілеспрямовано ІКТ для того, щоб допомогти учням у пошуку
ідей і інформації?
 Так
 Ні
3. Чи використовуєте Ви ІКТ цілеспрямовано для того, щоб допомогти учням
співпрацювати один із одним?
 Так
 Ні
4. Чи використовуєте Ви ІКТ цілеспрямовано, щоб учні могли обмінюватися знаннями?
 Так
 Ні
5. Чи допомагаєте Ви учням здобувати навички розв'язування проблем?
 Так
 Ні
 Я не зрозумів(-ла) питання до кінця
6. Чи використовуєте Ви технологію WEB 2.0 (глобальну мережу, хмарні технології
тощо), щоб набути навички більш високого порядку (креативність, навички розв'язання
проблем, співпраця і т.д.)?
 Так
 Ні
 Я не зрозумів(-ла) питання до кінця
3.3. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА: ЗДАТНІСТЬ ДО САМООСВІТИ

1. Чи плануєте Ви онлайн-активність, яка залучає учнів до розв'язування проблем або
художньої творчості?
 Так
 Ні
2. Чи допомагаєте Ви учням у створенні мультимедійних продуктів (відео, аудіо,
презентація, анімація та ін.)?
МАЙЖЕ НЕ допомагаю 1 2 3 4 5 ПОСТІЙНО допомагаю
3. Наскільки важливе виробництво (генерація) нових знань учнями?
Практично не має значення 1 2 3 4 5 Критично важливо
4. Чи обговорюєте Ви з учнями питання їх готовності і можливостей самостійного
навчання (самоосвіти)?
Практично не обговорюю 1 2 3 4 5 Обговорюю постійно
3.4. АПАРАТНІ І ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІКТ: НАЙПОШИРЕНІШІ ТЕХНОЛОГІЇ
1. Чи проектуєте Ви онлайн навчальне середовище (блог, форум, сторінку на сайті
школи) для надання підтримки процесу навчання Ваших учнів?
 Так
 Ні
2. Чи використовуєте Ви соціальні мережі для надання підтримки процесу навчання
Ваших учнів?
 Так
 Ні
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3. Чи використовуєте Ви технологію WEB 2.0 (мерені консультації, форуми, блоги
тощо) для надання підтримки учням при створенні ними власних цифрових продуктів?
 Так
 Ні
 Мені не зрозуміле запитання
4. Чи бере участь Ваша група учнів (клас) у здійсненні освітніх проектів з
використанням онлайн комунікацій з іншими школами?
 Так
 Ні
3.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ: ОСВІТНЯ
ОРГАНІЗАЦІЯ
1. Чи організовуєте Ви інформаційне освітнє середовище у формі спільноти учнів,
(наприклад на сайті Вашої школи чи іншої освітньої організації)?
 Так
 Ні
2. Чи створюєте Ви інформаційне освітнє середовище для здійснення підтримки
спільних проектів з іншими школами?
 Так
 Ні
3. Чи використовуєте Ви Інтернет для взаємодії зі своїми колегами на систематичній
основі?
 Так
 Ні
4. Чи ділитесь Ви своїми матеріалами та/або проектами з іншими вчителями?
 Так
 Ні
3.6. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК: УЧИТЕЛЬ ЯК МАЙСТЕР НАВЧАННЯ
1. Чи граєте Ви ключову роль у процесах упровадження ІКТ у своїй школі?
 Так
 Ні
2. Чи можна Вас назвати флагманом (лідером) впровадження ІКТ в освіту?
 Так
 Ні
3. Чи консультують Вас колеги з питань досвіду впровадження ІКТ у навчальний
процес?
 Так
 Ні
4. Чи викладаєте Ви на курсах для вчителів?
 Так

 Ні

5. Чи берете Ви участь у віртуальних професійних спільнотах?
 Ні
 Так

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Для візуальної інтерпретації результатів опитування
можна використовувати матрицю зі значеннями її елементів 1 (відповідь «Так» або ступінь
згоди становить 3 і більше) і 0 (в інших випадках). Якщо середнє значення отриманих
результатів >=0.6 або кількість 1 в матриці більше 60%, то вважатимемо, що вчитель має
відповідний рівень ІКТ-компетентності.

285
Додаток И
АНКЕТА №1 ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Визначення рівня формування ІКТ-компетентності студентів
Вкажіть, будь-ласка, курс навчання _______ спеціальність__________________
1. Оцініть, будь-ласка, вибравши відповідний бал, власні знання, вміння і
навички, якості, що відображають вашу ІКТ-компетентність на даному етапі навчання,
як майбутнього вчителя. Замалюйте відповідний круг (колонка III) у таблиці.










1
дуже низький

2
низький

3
середній

4
достатній

5
високий

лише знаю, що
такі існують

I
№
п/п

знаю назви програмного
допускаю помилки при вмію застосовувати застосовував(-ла)
та апаратного
реалізації вказаних завдань різні засоби ІКТ у різні засоби і ресурси
забезпечення для
професійної діяльності
вказаних видах
ІКТ та створював
реалізації вказаного виду засобами ІКТ, але, можу їх
професійної
власні ІКТ ресурси для
діяльності
самостійно усунути
діяльності
забезпечення вказаних
видів діяльності

II
Показники діяльності

III
Оцінювання

1.

Уміння знаходити, передавати і продукувати різнотипну

навчальну інформацію з використанням засобів інформаційно1 2 3 4 5
комунікаційних технологій (ІКТ)

2.

Уміння визначати переваги і використання засобів ІКТ при     
освоєнні навчальних дисциплін і професійних модулів
1 2 3 4 5

3.

Активність (частота) щодо використання засобів інформаційнокомунікаційного освітнього середовища (електронні навчальнометодичні
комплекси,
системи
керування
навчальним

контентом, комп’ютерні навчальні системи і тренажери,
електронні бібліотеки, педагогічні програмні засоби, тестові 1 2 3 4 5
системи, віртуальні спільноти, web-сайт закладу тощо) при
засвоєнні навчальних дисциплін і професійних модулів

4.

Знання щодо змісту і технологій формування в учнів середньої та

старшої школи готовності використовувати засоби ІКТ у
1 2 3 4 5
навчальній діяльності

5.

Здатність на практиці організовувати роботу з навчання середніх     
та старших школярів із використанням засобів ІКТ
1 2 3 4 5

6.

Здатність і готовність ведення баз даних, електронного журналу,
розробки методичних матеріалів із використанням ІКТ,     
управління діяльністю учнів у відкритих системах навчання 1 2 3 4 5
(Moodle, Google Classroom тощо) та онлайн-середовищах

7.

Знання різних видів електронних освітніх ресурсів (ЕОР),
мультимедійних засобів навчання (МЗН), комп’ютерно-, хмаро-     
орієнтованих, мобільних математичних систем (МС) із 1 2 3 4 5
математики для середньої та старшої школи
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8.

Здатність щодо застосування ЕОР, МЗН та комп’ютерно-, хмаро
орієнтованих, мобільних МС в освітній практиці середньої та
1 2 3 4 5
старшої школи

9.

Здатність розробляти інтерактивні види ЕОР та МЗН.


1 2 3 4 5

10. Здатність освоювати нові ІКТ, зокрема предметно-орієнтовані,



оцінювати їх функціональні можливості та придатність для
1
вирішення професійних завдань.
2. Чи впливає освітній процес
компетентності?
o так
o ні
o не можу визначитися

в

університеті

на

розвиток

2 3 4 5
Вашої

ІКТ-

3. Чи вважаєте Ви достатньою психологічну підготовку до використання ІКТ, яку
Ви отримуєте?
o так
o ні
o не можу визначитися
4. Які зміни Ви запропонували б у навчальних програмах для підвищення ІКТкомпетентності вчителя математики в процесі професійної підготовки?








перебудувати базові курси математики у ЗВО з використанням ІКТ
перебудувати курси інформатики у ЗВО з урахуванням специфіки майбутньої
професії (вчителя математики)
відвести більше годин на комп’ютерні дисципліни
немає необхідності щось змінювати
не можу визначитися
інше (доповніть)_____________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Щиро вдячні Вам за допомогу!

Примітка. При складані анкети враховано дослідження С. Зайцевої [65],
Н. Жукової [63].
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АНКЕТА №2
Визначення рівня формування ІКТ-компетентності студентів у дисципліні
«Основи мультимедіа» (когнітивного критерію)
1. Вкажіть Ваш курс навчання _______________________________________
2. Чи використовуєте Ви мультимедійні засоби навчання (МЗН) у своїй
навчальній діяльності?
а) Використовую постійно
б) Рідко використовую
в) Не використовую зовсім
3. Як Ви оцінюєте свій рівень володіння МЗН для створення елементів (тексту,
графіки, анімації тощо) мультимедіа додатку?
Замалюйте відповідний круг у таблиці (колонка під номером ІІІ):











1
дуже низький

2
низький

3
середній

4
достатній

5
високий

лише знаю, що
такі існують

знаю назви
програмного та
апаратного
забезпечення для
створення та
редагування вказаного
мультимедійного
елемента

допускаю помилки
при створенні та
редагуванні
вказаного
елемента, але
можу їх
самостійно
усунути

вмію застосовувати
програмне
забезпечення для
створення
вказаного елемента
мультимедіа
додатку

створював(-ла)
та редагував(-ла)
значну кількість
даних елементів
що входили до
мультимедійного
додатку

В колонці під номером IV вкажіть програмні засоби, які використовуєте чи
використовували для створення та редагування відповідних елементів
мультимедіа системи.
І

ІІ

ІІІ

IV

№
п/п

Типи завдань

Оцінка

Програмні
засоби

а)

Створення індивідуального сценарію
мультимедійного проекту на задану
тему, розробка структури сценарію
та змісту елементів (текстових,
графічних, звукових, відео, простої
анімації).

б)

Створення та редагування текстових
об’єктів мультимедіа додатку.

в)

Створення і редагування графічних
об’єктів засобами програм растрової
та векторної графіки.

г)

Створення та обробки звукових
елементів, з використанням програм
звукозапису та конвертації аудіовідеофайлів.


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5
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д)

Створення та редагування
відеофайлів.

е)

Створення та редагування 2-D
анімації (flash-анімація, gif-анімація).

1 2 3 4 5

Технологія
та
особливості
зв’язування інформаційних об’єктів
ж) засобами програмного забезпечення
для інтерактивних мультимедійних
дошок.
з)

Технологія та особливості
зв’язування інформаційних об’єктів
засобами 2D та 3D презентацій.


1 2 3 4 5


1 2 3 4 5


1 2 3 4

5

4. Чи готові Ви на даному етапі навчання до використання МЗН, зокрема
мультимедійної дошки, на заняттях із математики в школі?
а) Так
б) Ні
в) Не можу визначитися
5. Чи готові Ви на даному етапі навчання до використання МЗН для створення
дидактичних та методичних матеріалів для забезпечення освітнього процесу в
школі?
а) Так
б) Ні
в) Не можу визначитися
6. Як Ви оцінюєте значення набуття компетентностей щодо використання
МЗН для майбутньої професійної діяльності? (можна вказати кілька варіантів
відповіді)
а) Вважаю, що набуття зазначених компетентностей є необхідною умовою
здійснення успішної професійної діяльності
б) Вважаю, що це може підвищити ефективність моєї роботи
в) Не думаю, що це має якесь значення для майбутньої професійної
діяльності
7. Чи хотіли б Ви підвищити свій рівень компетентностей щодо володіння
МЗН?
а) Так
б) Ні
8. Які апаратні та програмні засоби мультимедіа системи Ви б хотіли вивчати?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дякуємо за участь у проведенні дослідження!
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АНКЕТА №3
Визначення рівня сформованості ІКТ-компетентності (когнітивного критерію) в курсі
«Пакети математичних програм»
Просимо Вас надати відповіді на поставлені нижче запитання щодо використання
комп'ютерних, хмаро-орієнтованих та мобільних математичних систем у навчальному процесі
і самостійній роботі. Заздалегідь вдячні за Вашу увагу і Ваш час!
1. Вкажіть, будь-ласка, Ваш курс
навчання____________________________________________
2. Чи використовуєте Ви комп'ютерні, хмароорієнтовані, мобільні МС у своїй навчальній
діяльності?
o Використовую постійно
o Рідко використовую
o Не використовую зовсім, оскільки не володію достатніми знаннями та вміннями
роботи з МС
3. Які з перелічених нижче математичних систем Ви використовуєте у своїй навчальній
діяльності?(можна вказати кілька варіантів)
Mathematics
 MathCAD
 GNU Octave
 GeoGebra
 SMath Studio
 Scilab
 Sage
 Maple
 Mathematica

 Maxima
 Мобільні:
MaleMath,
 MatLab
 інше (доповніть)_____________________________________________________________

4.

Оцініть рівень свого володіння засобами МС вказаних нижче (в яких Ви працювали) для
розв'язування різних видів задач використовуючи такі критерії оцінювання:
1

2

3

4

5

дуже низький
лише знаю, що
такі задачі
можна
розв’язати

низький
знаю назву команди
математичної
системи (МС) для
розв’язування таких
видів задач

середній
допускаю помилки при
застосуванні засобів МС
для розв’язування таких
видів задач, але можу їх
самостійно усунути

достатній
вмію застосовувати
засоби МС для
розв’язування задач
вказаного типу

високий
розв’язував (-ла) ряд
задач вказаного типу
із використанням
засобів МС

Якщо відповідної МС нема в колонці, запишіть у порожньому стовпчику таблиці

Обчислення та спрощення виразів. Алгебраїчні
та тригонометричні перетворення.
Матричні та векторні обчислення. Функції для
роботи з векторами та матрицями.
Розв'язання рівнянь і нерівностей та систем
рівнянь і нерівностей різних видів.
Знаходження
похідної
та
обчислення
інтегралів. Ряди і границі.
Побудова та форматування 2D та 3D графіків.
Геометричні побудови.
Розв’язування задач із розмірними
величинами.
Програмування. Моделювання.
Розв’язування задач теорії ймовірностей та
математичної статистики

Sage

GoeGebra

Мобільні:
Mathematics

Mathematica

Scilab

MatLab

GNU Octave

Maxima

Maple

SMath Studio

Види задач

MathCAD

Математичні системи (комп’ютерні, мобільні, хмароорієнтовані)
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Вкажіть, які труднощі у Вас виникають при вивченні і використанні МС?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Вкажіть мету використання Вами комп’ютерних, мобільних, хмаро-орієнтованих МС у
своїй навчальній діяльності? (можна вказати кілька варіантів)
 Для автоматизації рутинних обчислень
 Візуалізації математичних понять
 Підготовка документів математичного змісту
 Програмування алгоритмів розв’язування математичних задач
 З іншою метою (вкажіть якою) _______________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Як Ви оцінюєте значення набуття компетентностей щодо користування комп’ютерними,
мобільними, хмароорієнтованими математичними системами (прийомами роботи та
методикою їх використання) для майбутньої професійної діяльності:
o Вважаю, що набуття зазначених компетентностей є необхідною умовою здійснення
успішної професійної діяльності
o Вважаю, що це може підвищити ефективність моєї роботи
o Не думаю, що це має якесь значення для майбутньої професійної діяльності
8. Чи хотіли б Ви підвищити свій рівень компетентностей щодо володіння
хмароорієнтованими, комп'ютерними та мобільними математичними системами?
o Так
o Ні
9. Вкажіть, які математичні системи (комп'ютерні, мобільні, хмароорієнтовані) Ви б хотіли
вивчати? ____________________________________________________________________
10. Чи використовують викладачі математичні системи (комп'ютерні, хмароорієнтовані,
мобільні) при проведенні лекцій, практичних та лабораторних занять?
o Так
o Ні
11. Як Ви оцінюєте роль використання МС на заняттях? (можна вказати кілька варіантів)
 Підвищує інтенсивність вивчення навчального матеріалу
 Допомагає краще зрозуміти і запам’ятати навчальний матеріал
 Підвищує активність об’єктів навчання на занятті
 Сприяє зосередженню уваги на навчальному матеріалі
 Заважає сприймати навчальний матеріал, не дає зосередитись
 Не відіграє ніякої ролі
12. Яка форма застосування МС на заняттях здається Вам найбільш ефективною і якій
віддаєте переваги особисто Ви? (можна вказати кілька варіантів)
 Комп’ютерні програми навчального призначення
 Електронні посібники з теорією і прикладами її застосування
 Фрагменти матеріалу навчальних дисциплін (математичних і комп’ютерних) у вигляді
електронних файлів, розрахованих на одне або кілька практичних занять, в яких
описано засоби МС для розв’язування задач та приклади їх використання.
 Вільна робота в середовищі МС без попередньої підготовки яких-небудь матеріалів
 Відкриті освітні ресурси на основі Moodle, Google Classroom та ін.
 Поєднання всіх перерахованих форм
 Інше (доповніть)_____________________________________________________
5.
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АНКЕТА №4
визначення рівня мотивації професійного навчання студентів
(за В Г. Каташевим, http://old.kpfu.ru/infres/nikolaev/2002/gl2_2_1.htm
модифікована у питанні №2)
Дайте, будь-ласка, відповіді на наступні запитання. Кожна відповідь
оцінюється балом від 1 до 5, де:
1 - впевнено "ні"; 2 - більше "ні", ніж "так"; 3 – не впевнений(-на), не знаю;
4 - більше "так", ніж "ні"; 5 – впевнено "так".
Курс навчання _________________ Група______________
№
Запитання анкети
Відповіді
п/п
Запитання 1. Що спонукало Вас вибрати цю професію?
1.
Боюся залишитися в майбутньому без роботи.
12345
2.
Прагну знайти себе в цьому профілі.
12345
3.
Цікаві деякі предмети.
12345
4.
Тут цікаво вчитися.
12345
5.
Навчаюся, тому що все вимагають.
12345
6.
Навчаюся, щоб не відстати від товаришів (одногрупників).
12345
Навчаюся, тому що більшість предметів необхідні для професії, яку я
7.
12345
вибрав(-ла).
8.
Вважаю, що необхідно вчити всі предмети.
12345
Запитання 2. Як Ви пояснюєте своє ставлення до роботи на заняттях із
використанням ІКТ?
9.
Активно працюю, коли відчуваю, що пора звітувати.
12345
10. Активно працюю, коли розумію матеріал.
12345
11. Активно працюю, намагаюся зрозуміти, так як це потрібні предмети.
12345
12. Активно працюю, так як подобається вчитися.
12345
Запитання 3. Як Ви пояснюєте своє ставлення до вивчення профільних дисциплін?
13. Якщо було б можливо, то пропускав би непотрібні мені заняття.
12345
Мені потрібні знання тільки окремих предметів або тем, необхідних
14.
12345
для майбутньої професії.
15. Вивчати треба тільки те, що необхідно для професії.
12345
Вивчати треба все, так як хочеться пізнати якомога більше, і це
16.
12345
цікаво.
Запитання 4. Яка робота на заняттях Вам найбільше подобається?
17. Слухати лекції викладача.
12345
18. Слухати виступи студентів.
12345
19. Самому аналізувати, міркувати, намагатися розв’язати проблему.
12345
20. При вирішенні проблеми прагну докопатися до відповіді сам(-а).
12345
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Запитання 5. Як Ви ставитеся до спеціальних дисциплін?
21. Вони важко піддаються розумінню.
22. Їх вивчення необхідно для освоєння професії.
23. Вивчення спеціальних предметів зробило навчання цікавим.
Спеціальні предмети роблять процес навчання цілеспрямованим і
24.
видно, які базові дисципліни потрібні.
Запитання 6. Тепер про все!
25. Чи часто буває на занятті так, що нічого не хочеться робити?
Якщо навчальний матеріал складний, чи намагаєтесь Ви зрозуміти
26.
його до кінця?
Якщо на початку заняття Ви були активним(-ою), то чи залишаєтесь
27.
Ви таким(-ою) до кінця?
Зіткнувшись із труднощами при розумінні нового матеріалу, чи
28.
прикладете Ви сили, щоб зрозуміти до кінця?
29. Чи вважаєте Ви, що важкий матеріал краще б не вивчати?
Чи вважаєте Ви, що у Вашій майбутній професії багато з того, що
30.
вивчається, не знадобиться?
31. Чи вважаєте Ви, що для життя треба більш або менш вчити все?
Чи вважаєте Ви, що треба мати глибокі знання зі спеціальних
32.
дисциплін, а решта по можливості?
Якщо Ви відчуваєте, що у Вас щось не виходить, то пропадає бажання
33.
вчитися?
Як Ви вважаєте: головне - отримати результат, неважливо, якими
34.
способами?
При вирішенні проблеми або вирішенні складного завдання чи
35.
шукаєте Ви найбільш раціональний спосіб?
Чи користуєтесь при вивченні нового матеріалу додатковими
36.
книгами, довідниками тощо?
Чи важко Ви втягуєтеся в роботу і чи потрібні Вам будь-які
37.
поштовхи?
38. Чи буває так, що в університеті вчитися цікаво, а вдома не хочеться?
Чи продовжуєте обговорювати вивчене на заняттях, після лекцій,
39.
вдома?
Якщо Ви не вирішили важке завдання, а можна піти в кіно або
40.
погуляти, то станете Ви вирішувати завдання?
При виконанні домашнього завдання Ви сподіваєтесь на чиюсь
41.
допомогу і не проти списати у товаришів?
Чи любите Ви вирішувати типові завдання, які вирішуються за
42.
зразком?
Чи любите Ви завдання, які вимагають міркування і до яких Ви не
43.
знаєте як підступитися?
Чи подобаються Вам завдання, де необхідно висувати гіпотези,
44.
обґрунтовувати їх теоретично?

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

Дякуємо за участь у проведенні дослідження!
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Зразки контрольних завдань
І. Зразки вхідних тестових завдань для визначення когнітивного критерію
технологічної складової ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики
1. Запишіть нижче, що Ви розумієте під терміном "мультимедіа".
Мультимедіа – це _________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Заповніть пропуски в наступному реченні:
До даних мультимедіа відносяться: текст, аудіо, зображення, анімація,

,

інтерактивність.
3. Вкажіть пристрої

введення даних

мультимедійної

системи

серед

перерахованих нижче:
Виберіть одну або декілька відповідей:
Пристрої

керування

курсором
TV-

Пристрої

пристрої

введення

(плеєр, TV)
Системи

відновлення
введення

акустичних сигналів
Сканери

стиснення

4. Вкажіть пристрої

і
одночасного

ЦАП
введення-виведення даних

мультимедійної системи серед перерахованих нижче:
Виберіть одну або декілька відповідей:
Електронні екрани і панелі

Аудіовідео-магнітофони

Модеми

Сканери

Плотери

TV-перетворювачі

5. Вкажіть пристрої, що

здійснюють тільки

мультимедійної системи серед перерахованих нижче:
Виберіть одну або декілька відповідей:
Сканери

Плотери

Сенсорні дисплеї

Конвертери

Системи аудіовиведення

TV-приймач

виведення даних
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6. Вкажіть пристрої для перетворення інформації - даних мультимедійної
системи серед перерахованих нижче:
Виберіть одну або декілька відповідей:
Конвертери
ЦАП
VP - пристрої
сенсорні дисплеї
Цифрові відеокамери
АЦП
7. Встановіть відповідність між зображеним проекційним пристроєм і його
назвою, вказавши в стовпці 2 «Відповідь» відповідний номер, що
відповідає назві пристрою зі списку у стовпці 3 зображеному у стовпці 1.
Зображення
Відповідь Назва пристрою
1

2

3

1. Проекційний
екран

2. Діапроектор
3. Кодоскоп

або

графопроектор

4. Документ-камера
5. Проектор
6. Епідіаскоп
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8. У стовпці «Відповідь» вкажіть номер пристрою, що відповідає за
відповідний процес введення аудіо/відео→виведення аудіо/відео в
мультимедійній системі:
Послідовність
процесу

Номер
пристрою

Відповідь

Пристрої системи
введення/виведення аудіо
інформації

№
п/п

1

Введення аудіо
інформації

1

2

Обробка аудіо
інформації

2

3

Виведення аудіо
інформації

3

Пристрої системи
введення/виведення відео
інформації

Система

1

Введення відео
інформації

4

2

Обробка відео
інформації

5

3

Виведення відео
інформації

6

9. Вкажіть формати текстових файлів:
Виберіть одну або декілька відповідей:
*htm, *.html
*.doc
*.pdf
*.sgml
*.rtf

Пристрій

*.xml
*.xls
*.txt
*.png

10. Вкажіть програми для створення та редагування текстових елементів
мультимедіа.
Виберіть одну або декілька відповідей:
Microsoft Access
Paint WordPad
QuarkXPress
Adobe PageMaker
Microsoft Word
Adobe Dreamweaver
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11.Запишіть, що Ви розумієте під терміном «комп'ютерна графіка».
Комп'ютерна графіка – це ___________________________________________
_________________________________________________________________
12.Вкажіть назву пристроїв, що зображені нижче, вказавши в стовпці
«Відповідь» відповідний номер зображеного пристрою:
Номер Пристрій
Відповідь Назва пристрою
1

Фотоапарт

2

Графічний планшет

3

Сканер

4

Сканер-слайд

13.Вкажіть види комп'ютерної графіки:
Виберіть одну або декілька відповідей:
нарисована

векторна

растрова

фрактальна

тривимірна
14.Який вид графіки зображено на рисунку?
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Виберіть одну відповідь:
растрова
тривимірна
двовимірна
фрактальна
векторна
15. Оберіть пункти, що описують характеристики растрового зображення.
Виберіть одну або декілька відповідей:
складається з об'єктів, описаних математично
застосовують для зберігання фотографій, творів живопису, елементів
інтерфейсу
дає змогу отримати зображення фотографічної якості
має малий обсяг файлу, що залежить не від розміру зображення, а від
кількості об'єктів на ньому
застосовують для зберігання креслень, ділової графіки, шрифтів, рисунків з
чіткими контурами
складається з масивів пікселів
має великий обсяг файлу, що залежить від розміру самого зображення
не дає змоги точно передати перехід від одного кольору до іншого
можна збільшувати без погіршення якості
у разі збільшення якість погіршується
16. Запишіть, що Ви розумієте під терміном «графічний редактор».
Графічний редактор – це __________________________________________
_________________________________________________________________
17. За допомогою яких програм можна створювати та редагувати векторні
зображення?
Виберіть одну або декілька відповідей:
Corel Draw
Adobe Illustrator
Paint
3D Studio Max
Blender
Inkscape
GIMP
Adobe Photoshop
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18. Визначте формати графічних файлів
Виберіть одну або декілька відповідей:
.rtf
.pdf
.jpeg
.tiff
.png
.gif
19. Встановіть відповідність між форматом графічного файлу («Список
форматів») і способом зберігання даних зображення та алгоритмом їх
стиснення, вказавши відповідний номер формату файлу зі списку.
Опис способу зберігання даних зображення

Відповідь

Універсальний формат збереження графічних
файлів, який має високий ступінь стиснення даних
у файлі без їх втрати, та призначений для
розміщення зображень у мережі Інтернет.
Збереження зображень із високою якістю та
використовуються в поліграфії, і при скануванні
зображень.
Збереження зображень без стиснення з кодуванням
інформації про кожен піксель.

20. Запишіть, в якому
програмі GIMP.
Відповідь:

форматі

зберігаються

Список
форматів
1
2
3
4
5

файли,

.bmp
.tiff
.gif
.jpeg
.png

створені

в

ІІ. Зразки вхідних тестових завдань для встановлення рівня когнітивного
критерію загально-професійної складової ІКТ-компетентності майбутніх
учителів математики
1. Вкажіть послідовність етапів підготовки та створення мультимедійного
продукту(МП), вставивши номер відповідного етапу у стовпець «Номер
етапу»:
Назва етапу створення МП
тестування-перевірка
розробка сценарію
аналіз об'єкту
синтез (зв'язування медіа-даних) комп'ютерної моделі МП
вибір теми
підготовка змісту медіа-даних та технологій їх створення
структурування матеріалу теми

Номер етапу
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2. Опишіть принципи створення мультимедійних продуктів на прикладі
готового освітнього відео, презентації, сайту.
3. Розробіть сценарій мультимедійного додатку у відповідності до вибраної
Вами теми шкільного курсу математики та опишіть критерії для його
оцінення.
ІІІ. Зразки завдань для перевірки операційно-технологічного критерію
технологічної та загально-педагогічної складової ІКТ-компетентності
ЗАВДАННЯ 1. Використовуючи відомі Вам програми для створення
презентацій, відео чи аудіо файлів, графічних програм тощо, розробіть портфоліо
або візитку, що містять наступні дані про Вас:
 ПІБ, навчальний заклад, група, контактна інформація, фотографія;
 короткі біографічні відомості;
 мотиви вибору Вами професії вчителя;
 навчальна діяльність (успішність) в університеті;
 улюблені предмети;
 громадська діяльність в університеті;
 захоплення або хоббі;
 досягнення;
 відгуки й побажання (настанови для себе)
 та інше.
Результат можна представити у вигляді презентації, відео-файлу, власного
блогу чи сайту з елементами мультимедіа.
ЗАВДАННЯ 2. Розробіть дидактичні матеріали для проведення уроку на
вибрану Вами тему з математики в 5-му або 6-му класі з використанням засобів
ІКТ (презентацій, відео тощо).
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ІV. Комплексна контрольна робота з дисципліни «Пакети математичних
програм»
Варіант 1
Теоретична частина
(перевірка когнітивного критерію предметно-професійної складової ІКТ-компетентності)

1. Команда fourier в MathCad призначена для...
розкладання функції в ряд Тейлора або Лорана
розкладання виразу на елементарні дроби
зворотне перетворення функції в ряд Фур'є
групування доданків за степенями змінної
перетворення функції в ряд Фур'є
2. Яке значення матиме змінна х, після виконання над нею дій у середовищі
MathCad:

Виберіть одну відповідь:
10
1
5
3. Запишіть, що буде результатом виконання наступної команди в Maple:
f := piecewise( x>-1, abs(x), x>=-1 and x<5, 2, x>=5, ln(x) )
Відповідь___________________________________________________
4. Для виведення текстових коментарів на рисунок у Maple використовується
команда...
Виберіть одну або декілька відповідей:
textplot
display
inequals
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Практична частина
(перевірка операційно-технологічного критерію предметно-професійної складової ІКТкомпетентності)

1. MathCad або SMath Studio. Побудувати графік функції на вказаному
проміжку (з використанням прямого введення і ранжованої змінної з кроком 0.0і,
де і номер варіанта), якщо f ( x )  x ln x ,

x  0;10.

2. MathCad або SMath Studio. Розв’язати систему лінійних рівнянь:
2 x1  2 x2  x3  x4  4;
4 x  3x  x  2 x  6;
 1
2
3
4

8 x1  5 x2  3x3  4 x4  12;

3x1  3x2  2 x3  2 x4  6 .
3. MathCad або SMath Studio. Обчислити корені многочлена: x3+2x2+x+4=0

4. MathCad або SMath Studio. Знайти частинні похідні функції:
z  x 2  y 3  2axy .
x2

5. MathCad або SMath Studio. Розкласти в ряд Тейлора функцію: e .
6. Maple або wxMaxima. Спростити вираз:




ctg2     cos 2    
2
2






cos2      cos 2    
2
2



7. Maple або wxMaxima. Розв’язати рівняння:

cos 3x  cos

5x
 2.
2

8. Maple або wxMaxima. Виконати операції над матрицею в середовищі Maple
або wxMaxima :
а) знайти обернену матрицю до матриці А;
б) транспоновану матрицю до матриці А;
в) обчислити детермінант матриці А;
г) знайти максимальне і мінімальне значення в А і В;
д) знайти А2, АВ.
8 - 6 - 3 2 


45 4 
7 0
А : 
-3 6 -5 5 


 21 14 7 0 

7
 
 0
B :  
1
 
7
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9. Maple або wxMaxima. Побудувати графік функції f(x) в середовищі Maple або
wxMaxima:

4
, x  1; 5
x
10. Maple або wxMaxima. Обчислити визначений інтеграл:
y

8


3

xdx
.
1 x

11. Maple або wxMaxima. Знайти похідну: yx  1x  2x  3  1 .
12. Maple або wxMaxima. Дослідити на збіжність ряд та обчислити суму ряду:


n

 3n  1 
  3n  1  .

n 1
13. Maple або wxMaxima. Знайти границю функції:

( n  10 )2  ( 3n  1 )2
lim
.
n   ( n  6 )3  ( n  1 )3
14. Використовуючи розмірні величини в MathCAD або SMath Studio або
Maple, запишіть розв’язання наступної задачі:
Моторний човен першу половину шляху рухався по озеру зі сталою
швидкістю 36 км/год, а другу – зі швидкістю 18 км/год. Чому дорівнює середня
швидкість моторного човна на всьому шляху?
V. Шкала оцінювання навчальних результатів студентів
Чотирирівнева шкала навчальних результатів студентів, зокрема і
контрольних завдань із визначення рівня сформованості ІКТ-компетентності,
узгоджується із стобальною шкалою оцінювання та оцінками в Європейській
кредитній трансферно-накопичувальній системі ECTS (табл. Н.5.1).
Таблиця Н.5.1
Чотирирівнева шкала навчальних досягнень майбутніх учителів математики
Рівень
1
високий
достатній
середній
низький

Сума балів за 100-бальною
шкалою
2
90–100
74–89
60–73
1–59

Оцінка в ЕСТS
3
А
В, С
Д, Е
F, FX
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Анкета учасника курсу «Основи мультимедіа»
(адаптована (змінена у питаннях 1-3, 5, 6, 8-10) відповідно до анкети розробленої
Є. Смирновою-Трибульською [183 , с. 681–683])

Опишіть свої враження від курсу, давши відповіді на запитання
запропоновані нижче:
1. Вкажіть Ваше прізвище та ініціали: ___________________________________
2. Опишіть, будь-ласка, Ваші враження після закінчення курсу у форматі змішаної
навчальної діяльності (онлайн та офлайн): ЩО СПОДОБАЛОСЬ.
Ваша відповідь________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Опишіть, будь-ласка, Ваші враження після закінчення курсу у форматі змішаної
навчальної діяльності (онлайн та офлайн): ЩО НЕ СПОДОБАЛОСЬ.
Ваша відповідь_________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Як Ви оцінюєте курс? *
Структурні компоненти курсу
Тема і програма курсу
Теоретичні відомості
Практичні завдання
Компетентність викладача
Різноманітність засобів курсу
Дидактичне і методичне забезпечення
Програмне забезпечення
Комп'ютерне забезпечення
Актуальність, новітність і інноваційність курсів
Використання отриманих компетентностей у майбутньому

1

2

3

4

5

5. Як Ви оцінюєте свою компетентність у галузі ІКТ для свого професійного
розвитку та самоосвіти, як вчителя математики ПЕРЕД ПОЧАТКОМ КУРСУ? *
Компоненти ІКТ-компетентності
Загальна – здатність щодо використання ІКТ загального
призначення у навчальній діяльності (користувач ПК).
Педагогічна – здатність щодо використання ІКТ в галузі
педагогічних технологій (ведення звітності, створення
журналів, підготовка звітних документів, створення та
редагування дидактичних та методичних матеріалів та
іншого з використанням різноманітного ПЗ)
Математична – здатність щодо використання електронних
освітніх ресурсів, мультимедійної дошки та різнотипних ІКТ
для вивчення та навчання математики тощо.

1

2

3

4

5
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Продовження дод. П
6. Як Ви оцінюєте свою компетентність в галузі ІКТ для свого професійного
розвитку та самоосвіти, як вчителя математики ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КУРСУ?
Компоненти ІКТ-компетентності
Загальна – здатність щодо використання ІКТ загального
призначення у навчальній діяльності (користувач ПК).
Педагогічна – здатність щодо використання ІКТ в галузі
педагогічних технологій (ведення звітності, створення
журналів, підготовка звітних документів, створення та
редагування дидактичних та методичних матеріалів та
іншого з використанням різноманітного ПЗ)
Математична – здатність щодо використання електронних
освітніх ресурсів, мультимедійної дошки та різнотипних
ІКТ для вивчення та навчання математики тощо.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Як Ви оцінюєте можливості платформи MoodleСloud? *
Функції
Дидактичні
Педагогічні
Розвиваючі
Програмні і адміністрування
Функціональні

8. Які елементи курсу вважаєте найбільш корисними, цікавими і важливими?
(можна вибрати кілька відповідей)

 ресурси (текстовий файл, веб-сторінка, посилання, каталог, електронна
книжка, відео тощо)
 глосарій
 журнал
 тести
 форум (новини та оголошення)
 семінар
 аудіоконференція або вебінар (BigBlueButtonBN)
 Інше:_________________________________________________________
9. Чи мотивував Вас курс до подальшого поглиблення своїх знань і практичних
умінь щодо створення, редагування елементів (відео, аудіо, анімація тощо)
мультимедіа додатків і подальшого їх використання:
так

не можу визначитися

ні

у власній навчальній діяльності?
у майбутній професійній діяльності?

10. Чи хотіли б Ви удосконалити свої знання щодо організації освітньої діяльності
з використанням платформ дистанційної освіти, зокрема LMS MOODLE?
o так
o не можу визначитися
o ні
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Таблиця П.1
Структура навчальної дисципліни ПП17.4 «Основи мультимедіа»
на 2014/2015 н.р. та 2015/2016 н.р.
Кількість годин

1

у тому числі

усього

Назви змістових модулів і тем

л

п

2

3

4

лаб інд с. р.
5

6

7

Змістовий модуль 1. Мультимедійні технології в освіті: контекст інформатизації
Тема 1. Огляд понятійного апарату та основні визначення
мультимедіа, мультимедійних технологій. Особливості
мультимедійних
технологій
для
освіти.
Аналіз
ефективності використання мультимедіа в освіті.

3

1

2

Тема 2. Освітні моделі використання мультимедіа.
3,5
Сучасні тенденції розвитку освітніх систем мультимедіа.

0.5

1

2

Тема 3. Застосування мультимедійних технологій в
освітньому процесі. Класифікація електронних засобів 3,5
навчального призначення.

0.5

1

2

2

2

6

Разом за змістовим модулем 1

10

Змістовий модуль 2. Технології створення та розробки мультимедіа-додатку. Апаратне та
програмне забезпечення мультимедіа системи.
Тема 4. Етапи й методи розробки сценарію мультимедіа
проекту.

5

1

2

2

Тема 5. Технології створення, обробки та редагування
базових інформаційних елементів мультимедіа: текстових
об'єктів, графічних об'єктів, аудіо- та відео-файлів.
Аудіовізуальна грамотність.

20

2

8

10

Тема 6. Технології створення та редагування простих
анімаційних графічних об'єктів (2-D: flash-анімація, gifанімація).

12

2

2

8

Тема 7. Технологія та особливості зв’язування
інформаційних об’єктів засобами програми SMART
Notebook мультимедійного комплексу на основі SMART
Board або засобами програмного забезпечення IP Board.

12

2

2

8

Тема 8. Реалізація навчального та контролюючого модуля
(вкладка «Тестирование» шаблону конструктора тестів)
мультимедійного додатку засобами середовища MS
PowerPoint, програмами для створення 2D і 3D
презентацій,
онлайн-сервісами
тощо.
Реалізація
навчального та контролюючого модуля (вкладка
Створення інтерактивних завдань засобами сервісу
LearningApps та інших хмарних сервісів.

13

1

4

8

Разом за змістовим модулем 2

62

8

18

36

Усього годин

72

10

20

42
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Таблиця П.2
Структура навчальної дисципліни ПП16.2 «Пакети математичних програм»
2015/2016 н.р., 2016/2017 н.р.
Кількість годин

1

у тому числі

усьо
-го

Назви змістових
модулів і тем

л

п

2

3

4

лаб інд с. р.
5

6

7

Змістовий модуль 1. Математичні системи MathCAD та SMath Studio
Тема 1. Математичний пакет MathCAD (SMath Studio).
Інтерфейс. Початок роботи. Основні відомості. Задання
змінних
та
функцій.
Чисельні
розрахунки.
Керування обчисленнями.

5

1

2

Тема 2. Матричні та векторні обчислення MathCAD, SMath
Studio Desktop.

5

1

2

1

2

Тема 3. Побудова 2D та 3D графіків в MathCAD (SMathStudio)

5

1

2

1

2

Тема 4. Символьні перетворення в MathCAD та SMath Studio
Desktop. Розв'язування рівнянь та нерівностей, систем рівнянь
та нерівностей в MathCAD та SMath Studio Desktop.

5

1

2

2

Тема 5. MathCAD та SMath Studio Desktop. Розв'язування
задач
математичного
аналізу. Розв'язування
задач
з
розмірними величинами.

6

2

2

2

Тема 6. Особливості програмування в середовищах MathCAD 12
та SMath Studio Desktop.

2

2

8

Разом за змістовим модулем 1

8

12

38

2

2

18

Змістовий модуль 2. Системи комп'ютерної математики Maple та wxMaxima
Тема 7. Особливості роботи в середовищах Maple та
wxMaxima. Мова програми. Структура об’єктів, математичні 11
константи, імена. Основні правила роботи в Maple. Пакет
Student у Maple.

1

2

Тема 8. Побудова 2D і 3D графіків у системах Maple та 13
wxMaxima.

1

2

Тема 9. Перетворення математичних виразів. Розв’язування
рівнянь і нерівностей, систем рівнянь і нерівностей у 12
системах Maple та wxMaxima.

2

2

8

Тема 10. Вища математика в Maple
математичний аналіз, лінійна алгебра та ін.

wxMaxima: 12

4

2

8

48

8

8

Разом за змістовим модулем 2

та

6

4

4

10

32

Змістовий модуль 3. Хмароорієнтовані та мобільні додатки для розв’язування задач із
математики
Тема 11. Мобільні математичні додатки та онлайн-сервіси для
розв’язування математичних задач, підготовки і проведення 22
уроків із математики.

2

4

Разом за змістовим модулем 3

2

4

22

ККР
Усього годин

16
4

16

2
108

18

26

6

64
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Додаток Р
Таблиця Р.1
Компетентності вчителів для забезпечення змішаного навчання [259, с. 10–12]

Рівень A:
Рівень B:
Рівень C:

Рівень D:
Рівень E:
Рівень А:
Рівень B:.
Рівень C:
Рівень D:
Рівень E:

Рівень A:
Рівень B:
Рівень A:
Рівень B:
Рівень A:
Рівень B:

Блок 1: СВІТОГЛЯД (СТИЛЬ МИСЛЕННЯ)
Компетентність 1: Нове бачення викладання та навчання
Зміна орієнтирів. Перехід від традиційної подачі матеріалу вчителем до
вивчення, яке зосереджене на студенті, з метою задовільнити індивідуальні
потреби студента, мотивувати та заохотити до участі в навчальному процесі.
Надзвичайне значення співпраці разом з різними передовими педагогами
(кадрами) задля покращення навчального процесу студентів.
Створення гнучкого та особистісно-орієнтованого навчального середовища,
яке напряму залежить від: використання найактуальнішої інформації,
отриманої з неопосередкованих спостережень; взаємодії вчителя зі
студентами; рефлексії (віддачі) від студентів.
Моделювання (проектування) орієнтиру на зростання в особистому навчанні
та навчанні оточуючих.
Креативність, уява, запальна та безстрашна вдача є запорукою успіху.
Компетентність 2 : Орієнтація на зміни та вдосконалення
Пошук нових шляхів удосконалення дозволить охопити зміни та наочно
спроектувати їх для інших.
Активно ініціювати зміни у відповідь на зростання навчальних потреб
студентів та їхній навчальний прогрес
Адаптація до неточностей та двозначності є невід’ємною складовою
поліпшення навчального досвіду.
Діяти та заохочувати оточуючих бути незалежними та самокритичними
учнями.
Демонструвати професійну відповідальність (обов’язок), роблячи свій
ефективний, інноваційний, життєвий та відновлювальний внесок до професії
вчителя, роботи школи та життя громади.
Блок 2: ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ
Компетентність 1: Цілеспрямованість
Здійснювати обмірковане тренування та наполегливо рухатись до раніше
встановлених претензійних, довготривалих навчальних та професійних цілей.
Формувати та підтримувати наполегливість, впевненість та оптимізм у
вирішенні завдань замість відмови розв’язувати проблемне питання.
Компетентність 2: Далекоглядність
Відкрито і часто ділитись своїми успіхами, невдачами, труднощами в чомусь.
Дивитись об’єктивно на всі результати (позитивні та негативні) та
допомагати іншим діяти таким самим чином.
Компетентність 3: Здатність співпрацювати
Врівноважити (скоригувати) індивідуальну ініціативу та командну роботу
для досягнення навчальних цілей.
Надзвичайна роль необхідності навчатись чогось нового від когось та разом
у колективі (з іншими вчителями, студентами, науковими керівниками,
батьками, провідними педагогами, звичайними викладачами та іншими).
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Продовження табл. Р.1

Рівень A:

Рівень B:
Рівень C:
Рівень A:
Рівень B:
Рівень A:

Рівень B:

Рівень A:

Рівень B:

Рівень C:
Рівень D:
Рівень E:.
Рівень A:

Блок 3: АДАПТИВНІ ВМІННЯ
Компетенція 1: Рефлексія
Здійснювати постійний контроль (занотовувати) за тим, які методи роботи
ефективно працюють, а які ні (через відомості про рівень учнів, застосування
програмних технологій і педагогічних стратегій, зворотну взаємодію з
інспектором та ін.) та приймати активні рішення по їх удосконаленню.
Шукати зворотний зв’язок зі студентами, батьками, колегами чітко, активно
та через співпрацю, з метою постійно вдосконалювати навчальний процес та
методику викладання.
Застосовувати у своїй онлайн та офлайн роботі зі студентами власний
навчально-пізнавальний (учнівский) досвід.
Компетентність 2: Постійне самовдосконалення та інновація
Участь у вирішенні проблемних питань за допомогою тривалого планування,
моделювання, тестування, оцінювання та перерозподілу (перевірки)
навчальних методів.
Варто доцільно, інноваційно, креативно та логічно використовувати
технології для забезпечення виконання дієвої і корисної роботи (праці).
Компетентність 3: Спілкування
Співпрацювати та встановлювати навчальні зв’язки під час навчального
процесу та навчальної діяльності (навчальна методика/техніка, яка з’єднує
учнів із джерелом інформації поза вчительським контролем чи межами
підручника), оскільки це відповідає суті професійної діяльності будь-якої
особи.
Запроваджувати та керувати каналами відкритого спілкування, як он-лайн,
так і особисто зі студентами, викладачами та іншими передовими педагогами
для підтримки навчальної діяльності студента.
Блок 4: ТЕХНІЧНІ ВМІННЯ
Компетентність 1: Інформаційний досвід
Використовувати інформацію якісно та кількісно, з метою зрозуміти
індивідуальні вміння, недоліки (прогалини), сильні та слабкі сторони,
вподобання і прагнення кожного студента та оперувати цими даними, з
метою індивідуалізувати навчальний досвід.
Постійно та безперервно оцінювати успіхи студентів, незалежно від
встановлених стандартів, щоб визначити ті особливі теми, в яких необхідно
додатково допомогти студенту досягти вправності в певному понятті або
вмінні.
Використовувати інформацію з різних джерел (включно з інформаційними
системами), як допоміжний засіб інструктажу та налаштування студентів на
індивідуальне та групове навчання.
Створювати умови для розвитку власності та аналізу інформації, а також
заохочувати незалежне навчання студентів.
Постійно та безперервно оцінювати технології, інструменти (обладнання) та
навчальні стратегії з метою визначення їх ефективності
Компетентність 2: Навчальні стратегії
Забезпечити студентів умовами для вивчення навчального матеріалу
(контенту) та надати можливість для проведення індивідуальної і/або
групової (узгодженої) роботи.
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Продовження табл. Р.1
Рівень B:

Забезпечити студентів умовами, в яких вони мають можливість представити
в різних форматах рівень досягнутих знань та вмінь.
Рівень C: Створити індивідуальні навчальні шляхи разом зі студентами, за яких
навчальна мета та завдання зводяться до поєднання ясності і багатогранності
навчального досвіду з індивідуальними навчальними характеристиками
(особливостями) та вподобаннями (смаками) студента.
Рівень D: Спрямувати зміст навчання та навчальні стратегії на індивідуальні навчальні
цілі, потреби та інтереси студентів.
Рівень E: Створити педагогічні підходи та практичний досвід навчання, які б
стимулювали студентів до співпраці на основі навчального матеріалу,
співпраці на вирішення проблемного завдання та он-лайн співпраці.
Рівень F: Вдосконалити та забезпечити чинне і достовірне оцінювання проектів,
навчальних завдань, які відповідають критеріям стандартів, дають оцінку
навчальним досягненням та визначають рівень досягнення поставлених
навчальних цілей.
Компетенція 3: Компетентність досвідом змішаної навчальної діяльності
Рівень A:. Розпізнавати й оперувати компонентами плану уроку он-лайн (online) та
очно (face-to-face) в контексті організації процесу (курсу) змішаного
навчання
Рівень B:. Розвивати, практикувати, моделювати та впроваджувати в навчальне
середовище (он-лайн та віч-на-віч) ввічливе ставлення/поведінку один до
одного
Рівень C: Демонструвати вміння екстреного технічного вирішення проблеми під час
он-лайн компоненту навчання (наприклад змінити паролі / ключі доступу,
завантажити плагіни (допоміжне програмне забезпечення).
Компетенція 4: Навчальні інструменти / обладнання.
Рівень A: Використовувати систему управління курсом та інші суміжні он-лайн
інструменти для організації та керівництва середовищем змішаного
навчання.
Рівень B: Демонструвати студентам вміння оцінювати, обирати і використовувати
ефективні навчальні матеріали, інструменти, стратегії та ресурси, а також
залучати студентів у цей процес, з метою допомогти їм досягти / розвинути
наукові вміння.
Рівень C: Забезпечити допоміжні технології для полегшення навчального процесу.

310
Додаток С.1
Скріни сторінок сайту «Курси з ІКТ підготовки майбутніх учителів
математики»

Рис. С.1.1. Сторінка входу на сайт «Курси з ІКТ підготовки майбутніх
учителів математики»

Рис. С.1.2. Вигляд сторінки першого розділу електронної книги «Основи
роботи в Adobe Flash CS3(6)» зі сторінки викладача
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Рис. С.1.3. Вигляд анімованого зображення у форматі .swf, розміщеного на
сторінці книги

Рис. С.1.4. Вигляд сторінки з розміщеним у книзі відеофайлом
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Рис.С.1.5. Вигляд ресурсу «Сторінка»

Рис. С.1.6. Google Таблиця з темами проектів з ІНДЗ
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Рис. С.1.7. Приклади результату проходження Тесту-допуску до ЛР№1

Рис. С.1.8. Зовнішній засіб LearningApps
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Рис. С.1.9. Зовнішній засіб GeoGebra

Рис. С.1.10. Виконані завдання теоретичної частини ККР з дисципліни
«Пакети математичних програм»
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Рис. С.1.11. Зразок перевірки ККР практична частина в ЕНК з дисципліни
«Пакети математичних програм»
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Зразок оформлення інструкції для інсталяції програмного забезпечення в
курсі «Основи мультимедіа» і початок роботи
І. ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ WHITEBOARD SOFTWARE
V9.0
1. Розархівуйте архів 9054_ipboard.zip

2. У папці 9054_ipboard запустіть файл AutoRun.exe

3. Перейдіть до вікна керування інсталяцією.

4. Натисніть

для доступу до інтерфейсу інсталяції ПЗ

для мультимедійної дошки та драйвера USB.
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5. Натисніть “Next”, щоб вибрати мову для інсталяції (в цій версії вона
тільки англійська, у версії V4.0 можна вибрати російську).

6. Виберіть тип інсталяції. Можна вибрати Complete або Custom. Якщо Ви
виберете “Complete”, то встановите всі компоненти програми. Якщо Ви виберете
тип “Custom”, то можна вибрати, які саме компоненти потрібно встановити, а
також вказати шлях для інсталяції. Виберіть “Complete”, та натисніть “Next”.
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7. Натисніть “Install”, щоб почати інсталяцію. Стандартний шлях інсталяції
“C:\Program Files\ WhiteBoardSoftware\9.0”

8. Після вдалої інсталяції програмного забезпечення мультимедійної дошки
Вам запропонують встановити FTDI USB Driver або Silicon USB Driver.
Відмовитесь (зніміть галочки) та натисніть "Finish”, щоб завершити інсталяцію.

9. Інсталяцію ЗАВЕРШЕНО.
ПРИМІТКА! Аналогічно виконується інсталяція програмного забезпечення
для інтерактивних дошок, що є старішими версіями і подані Вам у ресурсах до
ЛР№8 дисципліни «Основи мультимедіа».
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ІІ. ЗАПУСК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ДОШКИ
НА ВАШОМУ ПК

СПОСІБ 1. Без підключення і запуску дрвайвера дошки
Для запуску програмного забезпечення у головному меню Пуск Вашої
операційної системи виконуєте:
1. Вибір

Все

програми

Julong

Educational

SoftWearIPBOARD

SoftWare.
2. У діалоговому вікні “Activation Guide”, що з’явилося, вибираєте No,
Activate it next time (Ні, активувати пізніше). Далі у вікні входу до керування
дошкою без введення будь-яких даних натискаємо кнопку зі стрілкою

.

3. Панель для роботи з дошкою буде не прямокутної форми, як у версії
V6.3, а круглої (рис. С.2.1). Інструменти для роботи з дошкою, що зображені на
панелі інструментів для керування дошкою (у вашому випадку – керування
екраном Вашого ПК) версії V9.0 аналогічні до V6.3 і V4.0.

Рис. С.2.1. Скрін екрану, що відображає вигляд панелі інструментів для
керування дошкою. Режим Control Mode ( «Керування»)
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4. Аналогічно однаковий вигляд має інтерфейс для створення презентацій
для мультимедійної дошки у всіх версіях. Різниця лише в мові інтерфейсу (V9.0 –
англійська мова, V6.3 і V4.0 – російська мова) (рис. С.2.2).

Рис. С.2.2. Програмне забезпечення IPBOARD та її панель круглої форми в
режимі Window Mode («Режим вікна»)
5. У режимі коментаря (Annotation mode) (коли стають доступними
інструменти для рисування) з’являється додаткова панель для роботи зі скріном
екрану (рис. С.2.3). Для переходу в режим керування на цій панелі вибирають
піктограму «мишки» (Contral Mode).

Перемикання з «режиму
коментаря» в «режим керування»
на панелі інструментів

Вигляд панелі інструментів для
керування дошкою (або екраном
ПК) в «режимі коментарів»

Рис. С.2.3. Скрін екрану, що відображає вигляд панелі інструментів для
керування дошкою і панелі інструментів для редагування сторінок. Режим
Annotation mode («Режим коментаря»)
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СПОСІБ 2. З підключенням і запуском дрвайвера дошки.
Для запуску програмного забезпечення у головному меню Пуск Вашої
операційної системи виконуєте:
1. Вибір Все програми Julong Educational SoftWearIPBOARD Driver 4
2. Вибір Все програми Julong Educational SoftWearIPBOARD SoftWare
або команду Run IPBOARD із пункту меню, що викликається клацанням на
індикаторі

у правій частині панелі задач робочого столу Вашої операційної

системи (рис. С.2.4).

Рис. С.2.4. Індикатор вже запущеного програмного забезпечення драйвера
дошки та список пунктів його меню
3. Далі виконуєте всі кроки, що описані у СПОСОБІ 1, починаючи з другого
кроку.
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Скріни екрану проведення консультації до лабораторної роботи та онлайнзаняття з курсу «Основи мультимедіа» на платформі https://etutorium.ru

Рис. С.3.1. Зображення фрагменту вебінару

Рис.С.3.2. Зображення фрагменту вебінару з демонстрацією екрану викладача
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Зразок оформлення лабораторної роботи
Лабораторна робота №5
Тема: Формати відео і їх характеристики. Програми запису відео з екрану. Програми
конвертації файлів.
Мета: Навчатися здійснювати запис відео з екрану за допомогою програми
UVScreenCamera; вивчити програми конвертації аудіо- та відеофайлів; навчитися виконувати
конвертацію аудіо- та відеофайлів у програмі FormatFactory.
Обладнання: комп’ютери, під’єднані до локальної та глобальної мережі, комплекс та
програмне забезпечення IP Board v6.3, програми пакету MS Office та UVScreenCamera,
програма конвектор Format Factory, стандартна програма Windows "Звукозапись".
Результати навчання:
 знання форматів аудіо- та відео файлів, їх порівняння;
 знання основ обробки відео інформації і звуку;
 знання особливостей запису відео з екрану та функцій програм (UVScreenCamera) та
онлайн сервісів зчитування з екрану;
 знання програмних засобів перетворення аудіо- та відео форматів, зокрема Format
Factory;
 уміння розробляти контент відео та аудіо даних як необхідних компонент діяльності
вчителя;
 уміння створювати відео інформацію з використанням відповідного програмного
забезпечення;
 уміння конвертувати мультимедійні файли з одного формату в інший за допомогою
програм конверторів, зокрема Format Factory;
 уміння використовувати програми запису з екрану для розробки дидактичних
відеоматеріалів для супроводу уроку з фахових предметів;
 здатність розробляти сценарій та добирати контент для запису відео з екрану, що
розкриває одне із питань теми мультимедійного проекту студента.
Інструкція до виконання
1. Опрацюйте Теоретичні відомості до ЛР№5 та поставте відмітку (прапорець) про
виконання цієї діяльності.
2. Виконайте Завдання та захист ЛР№5
Прогрес виконання:
Ресурси та файли для інсталяції до ЛР№5
Доступ для скачування інсталяційного пакету програми FormatFactory:
http://www.pcfreetime.com/ або
https://drive.google.com/file/d/0B_sdIt3UT_yHcGp6UlBScFhQSlE/view?usp=sharing
Доступ для скачування інсталяційного пакету програми UVScreenCamera:
http://www.softportal.com/software-8654-uvscreencamera.html або
https://drive.google.com/file/d/0B_sdIt3UT_yHUFBkck9FckpGQlE/view?usp=sharing
Теоретичні відомості до ЛР№5
lec3_1prezent_video.pdf
lec3_2_програми_конвертації+приклади_роботи_в_програмі_Format_Factory.pdf

324
Продовження дод. С.4
Завдання та захист ЛР№5
ЗАВДАННЯ 1 (1 бал): Відшукати, зробити коротку характеристику та вказати відповідні
посилання для скачування або доступу до:
1) програми та/або онлайн-сервісу, за допомогою яких можна виконати запис відео з
екрану;
2) програми та/або онлайн-сервісу, за допомогою яких можна виконати конвертацію
аудіо- та відео-файлів.
Оцінювання (1 бали):
 0,5 бали: виконане одне завдання;
 1 бали: виконано два завдання.
ЗАВДАННЯ 2 (4 бали):
(2 бали) Засобами програми UVScreenCamera (або іншої, на Ваш вибір, програми чи сервісу
онлайн) виконати запис відео з екрану, яке демонструє приклади конвертації записаного
відеофайлу та аудіофайлу, що стосуються теми Вашого проекту, з одного формату в інший в
програмі FormatFactory.
Запис аудіофайлу можна виконати стандартною програмою "Звукозапись"
Windows або скористатися готовим аудіофайлом, який Ви будете використовувати
для музичного супроводу Вашого проекту.
(2 бали) Відповідно до теми Вашого проекту здійснити запис відео з екрану для подальшого
його використання при створенні і редагуванні відеофайлів в лабораторній роботі №6.
(Наприклад, можна продемонструвати сайти, які розкривають тематику Вашого проекту;
демонстрацію роботи в певній програмі, якщо це передбачено сценарієм Вашого проекту і т.д.).
Тривалість відео не менше 2 хв., але не більше 7 хв.
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Для підготовки звіту потрібно:
результати ЗАВДАННЯ 1 оформити та зберегти у форматі ПрізвищеЛР5.docx або
ПрізвищеЛР5.pdf, завантажити на власний хмарний диск (Google Диску) у папку
«ЛР5».
результати ЗАВДАННЯ 2 - створені відеофайли, конвертовані відео- та аудіо- файли
завантажити на власний хмарний диск (Google Диску) у папку «ЛР5».
у діяльності "Завдання та захист ЛР№5" натиснути кнопку "Здати роботу";
вставити посилання з доступом до папки ЛР5 Вашого Google Диску у поле "Текст
онлайн", натиснути кнопку "Зберегти";
відправити викладачу для попереднього оцінення, натиснувши кнопку "Відправити на
оцінення";
додаткові запитання від викладача та захист в режимі онлайн (коментарем або листом)
та офлайн, тобто в аудиторії.
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Зразок Журналу в Moodle
Таблиця С.5.1
Журнал оцінювання в системі Moodle
Назва

Значимість

Максимальна
оцінка

Дії

Вибрат
и

1

2

3

4

5

-

Основи мультимедіа

М1 (модуль1)

-

60,0



Редагувати



Редагувати

8,333

5,00 +



Редагувати

8,333

5,00



Редагувати

6,667

4,00



Редагувати

8,333

5,00



Редагувати

3,333

2,00



Редагувати

8,333

5,00



Редагувати

3,333

2,00 +



Редагувати

8,333

5,00



Редагувати

8,333

5,00



Редагувати

16,667

10,00



Редагувати

16,667

10,00



Редагувати

8,333

5,00



Редагувати

3,333

4,00



Редагувати



Редагувати

Вхідне завдання

Завдання та захист ЛР№1

Завдання та захист ЛР№2

Завдання та захист ЛР№3

Додаткове завдання (2 бали)

Завдання та захист ЛР№4

Додаткове завдання (2 бали)

Завдання та захист ЛР№5
Завдання та захист ЛР№6

Завдання та захист ЛР№7
Завдання та захист ЛР№8
Завдання та захист ЛР№9
Тест для самоперевірки (ЗМ1)
М1 (модуль1) загалом

60,00

Вибрати
все / Не
вибрано
Вибрати
все / Не
вибрано
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1

2

3
-

40,0

М2 (модуль 2)

4


Редагувати

25,0

10,00



Редагувати

50,0

20,00



Редагувати

5,0

2,00



Редагувати

5,0

2,00



Редагувати

15,0

6,00



Редагувати

10,0

4,00 +



Редагувати



Редагувати



Редагувати

5
Вибрати
все / Не
вибрано

Розробка тестів для
власного МП

ІНДЗ
"

Глосарій термінів курсу
"Основи мультимедіа"

Додаткові бали за лекцію №5

Демонстрація та захист МП
(робота)

Демонстрація та захист МП
(оцінка)
40,00

М2 (модуль 2) загалом

100,00

Загальне за курс

Таблиця С.5.2
Відсоток

Відгук

2

3

4

5

6

0,00 %
(Додат5,00
кові
бали)

0–5

Внесок у
підсумок
курсу

Інтервал

1

Оцінка

Оцінювання

Обрахована
значимість

Приклад сторінки-журналу студента в системі Moodle

7

Основи мультимедіа
М1 (модуль1)
Вхідне завдання

100,00 %

0,00 %
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1

2

Завдання та
захист ЛР№1

8,33 %

3

4

5,00

0–5

100,00 %

Додаткове
завдання (2 бали)

Завдання та
захист ЛР№4

Додаткове
завдання (2 бали)

6

7

5,00 %

6,67 %

4,00

0–4

При створенні текстових
документів дотримуйтеся
наступних параметрів
оформлення документу: розмір
100,00 %
4,00 %
шрифту 14 пт, міжрядковий
інтервал 1,5 або точно 24 пт, тип
шрифту Times New Roman,
вирівнювання по ширині

8,33 %

5,00

0–5

100,00 %

5,00 %

2,00 %

Завдання та
захист ЛР№2

Завдання та
захист ЛР№3

5

3,33 %

2,00

0–2

Користуйтеся системою для
відправлення повідомлень про
100,00 % виконані завдання, щоб
викладач бачив Ваші
повідомлення і міг їх оцінити

8,33 %

4,00

0–5

80,00 %

0,00 %
(Додат2,00
кові
бали)

0–2

100,00 %

0,00 %

5,00 %

Завд1 2 бали
Завд2 2 бали

8,33 %

5,00

0–5

Молодець! Порада: коли
виконуєте запис з екрану, що
демонструє роботу в якійсь
програмі, то краще вибирати
100,00 %
захват "Выбрать окно". Так, у
завданні 2(2) не видно частини
рядка заголовку програми
“Видеомонтаж”.

8,33 %

5,00

0–5

100,00 %

Завдання та
захист ЛР№5

4,00 %

МОЛОДЕЦЬ!
Завдання та
захист ЛР№6

Завдання та
захист ЛР№7
16,67 % 8,00

0–10

80,00 %

5,00 %

Розмістіть на сайті створені Вами
банери.
Можна розмістити малюнок на
нижній шар в анімації, щоб
замість зеленого фону був
8,00 %
рисунок, який відповідає Вашій
темі.
На сайт додайте форму
зворотного зав'язку
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1

2

3

4

5

6

7

Завдання та
захист ЛР№8

16,67 % 10,00

0–10

100,00 %

10,00
%

Завдання та
захист ЛР№9

8,33 %

5,00

0–5

100,00 %

5,00 %

Тест для
самоперевірки (ЗМ1)

6,67 %

3,45

0–4

86,25%

3.44 %

М1 (модуль1)
загалом

60,00 % 60,00

0–60

100,00 %

-

25,00 % 10,00

0–10

100,00 %

10,00 %

50,00 % 15,00

0–20

75,00 %

15,00 %

М2 (модуль 2)

Розробка тестів
для власного МП

ІНДЗ

Глосарій
5,00 %
термінів курсу "Основи
мультимедіа"

2,00

0–2

100,00 %

2,00 %

Додаткові бали
за лекцію №5

2,00

0–2

100,00 %

2,00 %

15,00 % 6,00

0–6

100,00 %

6,00 %

0,00 %
(ДодатДемонстрація
4,00
та захист МП (оцінка) кові
бали)

0–4

100,00 %

0,00 %

М2 (модуль 2)
загалом

40,00 % 39,00

0–40

97,50 %

Загальне за курс

-

0–100 99,00 %

Демонстрація
та захист МП
(робота)

5,00 %

-

99,00
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Додаток С.6
Зразок оформлення етапів семінару в системі Moodle
«Демонстрація та захист МП»
Семінар складається з 5 етапів:
I. Етап налаштування (рис. С.6.1). У цьому режимі студенти не можуть
редагувати свої відповіді або свої оцінювання. Викладачі можуть
використовувати цей режим для зміни налаштувань, модифікації стратегії
оцінювання.
Вступ
Семінар передбачає отримання студентом:
 6 балів за представлення власного мультимедійно проекту в аудиторії та
розміщенні її на сторінці власного сайту чи блогу;
 4 бали за оцінювання робіт двох одногрупників, що будуть надані для
рецензування на етапі «Оцінювання» в семінарі.

Рис. С.6.1
ІІ. Етап здачі робіт (рис. C.6.2, рис. С.6.3) – студенти можуть здавати свої
роботи (протягом визначеного для цього часу). Викладачі можуть виділяти
роботи для перегляду іншими студентами.
Інструкція до роботи
Розмістіть Ваш мультимедійний проект (теоретичну частину і тест) з теми
Лабораторної роботи №1 на сторінці Вашого сайту чи блогу, що Ви створили для
реалізації вашого індивідуального навчально-дослідницького завдання (ІНДЗ).
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Рис. С.6.2

Рис. С.6.3
~330~
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Примітка! Результати Вашого ІНДЗ і мультимедійного проекту розмістіть на
одному сайті, але на різних сторінках. Консультації щодо конструкторів сайтів і
роботи в них можна отримати офлайн в аудиторії на парі або на онлайн-занятті.
Два етапи семінару:
1) (до 6-ти балів) Здати виконану Вами роботу, натиснувши кнопку
«Надіслати», вказати назву «Демонстрація та захист проекту» і в полі
“Відправлення вмісту” вставити посилання на Ваш сайт чи блог. Натиснути
«Зберегти зміни».
2) (до 4-х балів) Оцінити роботи Ваших 2-х колег, що будуть Вам надані
випадковим чином, коли семінар буде переведено в «Етап оцінювання».
ІІІ. Етап оцінювання (рис. С.6.4).
На цьому етапі рецензенти можуть оцінювати представлені їм роботи
(протягом визначеного для цього часу).

Рис. С.6.4
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Інструкція для оцінювання робіт одногрупників
При оцінювані Вами мультимедійних проектів Ваших колег потрібно
враховувати такі критерії:
 контекст проекту (теоретичної частини): відповідність темі, повнота
розкриття теми.
 мультимедіа елементи: наявність різнотипних елементів (текст, аудіо,
відео, зображення, анімація, гіперпосилання) у проекті та відповідність їх
темі проекту.
 відповідність запитань тесту (практичної частини) темі проекту,
кількості (не менше 10) і різнотипності запитань.
 способи
представлення
і
демонстрації
проекту:
додавання
мультимедійного проекту на сторінці власного сайту чи блогу.
При оцінювані додайте свій коментар про мультимедійний проект над яким
працював Ваш колега.
Форма оцінювання мультимедійного проекту студентами:
Аспект 1
Контекст проекту (теоретичної частини): відповідність темі,
структурованість інформації, повнота розкриття змісту теми
(текстовий елемент):
 2 бали - повне розкриття та відповідність темі, зрозуміло для
аудиторії, зроблений акцент на важливих питаннях;
 1 бал - проект сфокусований на темі, але не висвітлює її, наявні
фактичні помилки, але вони не значні;
 0 балів - не розкрита тема.
Аспект 2
У проекті наявні різнотипні мультимедійні елементи, а саме: аудіо,
відео, зображення, анімація, гіперпосилання, та їх зміст відповідає
темі проекту:
 2 бали - використовуються зображення, відео, аудіо і інші
медіа елементи для того, щоб зробити акцент на ключових
моментах теми.
 1 бал - використано деякі зображення, відео, аудіо і інші медіа
елементи, що частково висвітлюють тему, дещо відволікають
увагу від ключових моментів.
 0 балів – використано медіаелементи, але всі вони не
відповідають тематиці проекту.
Аспект 3
Відповідність запитань тесту (практичної частини) темі проекту,
кількості (не менше 10) і різнотипності його запитань:
 1 бал - відповідає описаному критерію;
 0 балів - не відповідає описаному критерію.
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Аспект 4
Способи представлення і демонстрації проекту, а саме розміщення
мультимедійного проекту на сторінці власного сайту чи блогу :
 1 бал - доступне в мережі Інтернет;
 0 балів - не доступне в мережі Інтернет.
II. Етап оцінювання оцінок (рис. С.6.5).

Рис. С.6.5
На цьому етапі користувачі не можуть змінювати свої роботи або свої
оцінювання. Викладачі можуть використовувати інструментарій аналізу балів для
визначення кінцевих оцінок та написання коментарів рецензентам.
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III. Закриття семінару призведе до перенесення фінальних оцінок до
журналу (рис. С.6.6). Студенти можуть переглядати свої роботи та оцінювання
своїх робіт.

Рис. С.6.6
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Додаток С.7
Зразки практичних завдань для групової діяльності в курсі «Пакети
математичних програм» змістового модуля 3
Вказівка: студенти групи діляться на 4 підгрупи у відповідності з даними таблиці 1.

Таблиця 1
Відповідність груп та номера студента в підгрупі курсу
ПІДГРУПА
Мобільні додатки
Номер студента
1
GeoGebra Math Apps
1, 5, 9, 13,17, 21, 25,29, 33
2
MathLab Apps
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30,
3
Mathematics
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31,
4
MalMath
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,
Спільно з учасниками Вашої підгрупи виконайте описані нижче завдання 1 та завдання 2.
Визначте відповідального у Вашій підгрупі за організацію виконання завдань, який буде
керувати групою і визначить, хто із студентів над яким етапом кожного завдання буде
працювати.
ЗАВДАННЯ 1:
1) проаналізувати особливості роботи з математичним додатком (описати функції,
використати скріншоти для демонстрації функцій тощо);
2) визначити, які математичні задачі можна розв'язувати за допомогою вказаних додатків,
та продемонструвати конкретні приклади з покроковим описом їх розв’язання.
Вказівка до завдання 1:
– оформіть теоретичні відомості у MS Word або для спільного доступу і редагування
документу всієї підгрупою у Google Docs (Документи);
– кількість практичних задача має бути не менше кількості студентів у підгрупі;
– приклади розв’язаних завдань для першої підгрупи зберігати у форматі програми
Geogebra. Для 2-х інших можна продемонструвати покрокове розв’язання у форматі
текстового документу *.docx із використанням скріншотів.
ЗАВДАННЯ 2:
Підготувати тест, що містить не менше 10 завдань відповідно до розроблених Вашою
підгрупою теоретичних відомостей щодо роботи у математичному додатку та розв’язування
у ньому різнотипних задач (див. завдання 1):
1) низького рівня (3 теоретичні запитання);
2) середнього рівня (2 теоретичні і 1 практичне);
3) достатнього рівня (1 теоретичне і 2 практичні);
4) високого рівня (1 практична задача, для розв’язування в математичному додатку).
Вказівка до завдання 2:
– на першому етапі оформіть запитання і завдання у MS Word або для спільного доступу
і редагування документу всієї підгрупою у Google Docs (Документи);
– для подальшої демонстрації і використання оформіть тести, використовуючи Google
Forms (Форми);
– для апробації ваших розробок у підгрупах скористайтеся онлайн-сервісом
https://plickers.com/.

Після
завершення

До початку

Період

Після
завершення

До початку

Період

Додаток Т

Таблиця Т.1

Сформованість критеріїв ІКТ-компетентності КГ формувального експерименту
Критерії
Рівні
високий
достатній
середній
низький
Всього
високий
достатній
середній
низький
Всього

ЦМ1
осіб.

%

осіб

12
29
16
6
63
11
26
14
8
59

19,0
46,0
25,4
9,5
100,0
18,6
44,1
23,7
13,6
100,0

12
26
21
4
63
13
25
21
0
59

К2 Т
%

осіб

19,0
41,3
33,3
6,3
100,0
22,0
42,4
35,6
0,0
100,0

3
8
36
16
63
4
18
29
8
59

К2
К2ЗП

%

осіб

4,8
12,7
57,1
25,4
100,0
6,8
30,5
49,2
13,6
100,0

0
4
35
24
63
3
12
26
18
59

К2ЗП

ОТ3
ОТ3ЗП

ОТ3 Т

ОТ3ПП

ОР4

ІКТ

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

0,0
6,3
55,6
38,1
100,0
5,1
20,3
44,1
30,5
100,0

16
28
17
2
63
21
27
11
0
59

25,4
44,4
27,0
3,2
100,0
35,6
45,8
18,6
0,0
100,0

0
11
29
23
63
1
16
27
15
59

0,0
17,5
46,0
36,5
100,0
1,7
27,1
45,8
25,4
100,0

0
0
20
43
63
1
12
28
18
59

0,0
0,0
31,7
68,3
100,0
1,7
20,3
47,5
30,5
100,0

6
17
30
10
63
6
17
26
10
59

9,5
27,0
47,6
15,9
100,0
10,2
28,8
44,1
16,9
100,0

Сформованість критеріїв ІКТ-компетентності ЕГ3 формувального експерименту
Критерії
Рівні

ЦМ1
осіб.

високий
достатній
середній
низький
Всього
високий
достатній
середній
низький
Всього

22
21
14
13
70
32
23
11
4
70

К
КЗП

КТ
%

31,4
30,0
20,0
18,6
100
45,7
32,9
15,7
5,7
100

осіб

17
29
21
3
70
25
33
11
1
70

%

24,3
41,4
30,0
4,3
100
35,7
47,1
15,7
1,4
100

осіб

0
15
31
24
70
11
38
17
4
70

КЗП
%

0,0
21,4
44,3
34,3
100
15,7
54,3
24,3
5,7
100

осіб

0
12
26
32
70
21
27
16
6
70

ОТ
ОТЗП

ОТТ
%

0,0
17,1
37,1
45,7
100
30,0
38,6
22,9
8,6
100

осіб

13
29
22
6
70
18
35
14
3
70

%

18,6
41,4
31,4
8,6
100
25,7
50,0
20,0
4,3
100

осіб

0
14
32
24
70
9
38
18
5
70

ОТ3ПП
%

0,0
20,0
45,7
34,3
100
12,9
54,3
25,7
7,1
100

осіб

0
9
30
31
70
21
25
16
8
70

%

0,0
12,9
42,9
44,3
100
30,0
35,7
22,9
11,4
100

осіб

6
9,5
15 23,8
26 41,3
16 25,4
63 100,0
8
13,6
18 30,5
23 39,0
10 16,9
59 100,0
Таблиця Т.2

ОР4
осіб

11
15
24
21
70
19
30
13
8
70

%

ІКТ
%

осіб

%

15,7
21,4
34,3
30,0
100
27,1
42,9
18,6
11,4
100

7
18
25
20
70
17
31
17
5
70

10,0
25,7
35,7
28,6
100
24,3
44,3
24,3
7,1
100
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Таблиця Т.3
Коефіцієнт сформованості ІКТ-компетентності в ЕГ та КГ до та після проведення формувального етапу педагогічного експерименту

ціннісномотиваційний (ЦМ)

операційнотехнологічний

когнітивний

Кт
КЗП
КПП
коефіцієнт
сформованості
ОТТ
ОТЗП
ОТПП
коефіцієнт
сформованості

особистіснорефлексивний (ОР)
коефіцієнт
сформованості ІКТкомпетентності
(КоефІКТ)

ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
Різниця

Рівні
високий
4
59
12
46
12
0
3
0
0
36
16
0
0
0
0

достатній
3
62
29
77
26
40
8
35
4
77
28
37
11
24
2

15

46

6

16

середній низький
2
1
37
30
16
6
56
9
21
4
83
65
36
16
75
78
35
24
2,16
2,13
59
16
17
2
86
65
29
23
80
84
20
41
2,08
2,04
68
59
31
2,20

Після експерименту
коефіцієнт
сформованості
досліджуваного
критерію
2,80
2,75
2,85
2,73
1,87
1,97
1,77
1,68

рівні
високий
4
84
63
68
63
30
5
56
3

2,71
2,92
1,85
1,81
1,68
1,38

10

достатній
3
67
12
89
13
102
17
73
11

49
21
24
2
56
1

97
27
102
15
69
10

2,09

46

86

2,29

7

17

середній низький
2
1
29
8
25
14
30
1
25
21
46
10
29
8
43
16
27
18
2,97
2,42
37
5
10
1
49
13
27
15
45
18
29
19
2,87
2,37
34
22
27

8

коефіцієнт
сформованості
досліджуваного
критерію
3,21
3,09
3,19
2,97
2,81
2,32
2,90
1,98

різниця

Критерії

групи

До початку експерименту

0,41
0,34

0,80
0,30
3,01
3,15
2,73
2,07
2,87
1,88

2,83
2,39

0,79
0,33
0,74

2,94

0,10
0,74

2,19

2,48

0,29

0,01

0,46

Сформованість кожного критерію обчислено за формулою: К критерій  nн  1  nс  2  nд  3  nв  4 , де N – загальна кількість студентів
N

відповідної групи, nн, nс, nд, nв – кількість студентів із сформованим рівнем: відповідно низьким, середнім, достатнім, високим. Коефіцієнти
сформованості когнітивного критерію КК, операційно-технологічного ккритерію КОТ та коефіцієнт сформованості ІКТ-компетентності КІКТ
К
 К К  К К  К К  К ОТ  К ОТ  К ОТ  К ОР
обчислюємо як середнє арифметичне. Зокрема, К ІКТ  ЦМ
.
8
Т

ТЗП

ППТ

Т

ТЗП

ППТ
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Додаток У.1
Статистична обробка емпіричних даних виконаного опитування після вивчення курсів «Основи мультимедіа» та
«Пакети математичних програм»
Таблиця У.1.1
Результати проведеного анкетування студентів після завершення курсів в
умовах змішаної навчальної діяльності студентами (ЕГ1, ЕГ2)
Курс «Основи мультимедіа»
Критерії оцінювання курсу
Тема і програма курсу
Теоретичні відомості
Практичні завдання
Компетентність викладача
Різноманітність засобів курсу
Дидактичне і методичне
забезпечення
Програмне забезпечення
Апаратне забезпечення
Актуальність, новітність і
інноваційність курсу
Використання отриманих
результатів навчання у
майбутньому

Шкала

високий достатній середній низький

Курс «Пакети математичних програм»
високий

достатній середній

низький

кількість осіб
%
кількість осіб
%
кількість осіб
%
кількість осіб
%
кількість осіб
%
кількість осіб
%
кількість осіб
%
кількість осіб
%
кількість осіб
%
кількість осіб

86
72,9%
43
36,4%
43
36,4%
97
82,2%
75
63,6%
54
45,8%
75
63,6%
86
72,9%
86
72,9%
64

21
17,8%
43
36,4%
64
54,2%
11
9,3%
32
27,1%
43
36,4%
22
18,6%
21
17,8%
21
17,8%
43

11
9,3%
21
17,8%
11
9,3%
10
8,5%
11
9,3%
11
9,3%
21
17,8%
11
9,3%
11
9,3%
11

0
0,0%
11
9,3%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
10
8,5%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0

36
30,5%
72
61,0%
43
36,4%
97
82,2%
78
66,1%
54
45,8%
39
33,1%
36
30,5%
64
54,2%
68

75
63,6%
42
35,6%
54
45,8%
21
17,8%
36
30,5%
50
42,4%
57
48,3%
47
39,8%
50
42,4%
39

7
5,9%
4
3,4%
17
14,4%
0
0,0%
4
3,4%
14
11,9%
18
15,3%
35
29,7%
4
3,4%
11

0
0,0%
0
0,0%
4
3,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
4
3,4%
0
0,0%
0
0,0%
0

%

54,2%

36,4%

9,3%

0,0%

57,6%

33,1%

9,3%

0,0%
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Оцінка ЕНК "Основи мультимедіа"
Використання
отриманих
компетентностей у
майбутньому

Актуальність, новітність і
інноваційність курсу

Тема і програма курсу
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Теоретичні відомості

Практичні завдання

Компетентність
викладача

Апартне забезпечення

Програмне
забезпечення

високий

Різноманітність засобів
курсу
Дидактичне і методичне
забезпечення
достатній
середній

низький

Рис. У.1.1. Результати оцінювання студентами ЕНК
з дисципліни «Основи мультимедіа»
Оцінка
"Пакети математичнихпрограм»
програм"
Оцінка
ЕНКЕНК
«Пакетиматематичних

Використання отриманих
компетентностей у
майбутньому

Актуальність, новітність і
інноваційність курсу

Тема і програма курсу
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Теоретичні відомості

Практичні завдання

Апартне забезпечення

Компетентність викладача

Різноманітність засобів
курсу

Програмне забезпечення
Дидактичне і методичне
забезпечення
високий

достатній

середній

низький

Рис. У.1.2. Результати оцінювання студентами ЕНК
з дисципліни «Пакети математичних програм»
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Таблиця У.1.2
Самооцінка студентами (ЕГ1, ЕГ2) власного рівня ІКТ-компетентності до та після
вивчення курсів «Основи мультимедіа» та «Пакети математичних програм»

ЗП
ПП
ІКТ

низький

Т

середній

ІКТ

достатній

ПП

високий

ЗП

осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%

низький

Т

середній

Критерії
Шкала
(К+ОТ)

достатній

після завершення курсу

до початку курсу

Етап

Курс «Пакети математичних
програм»

високий

Курс «Основи мультимедіа»

21
17,8%
11
9,3%
11
9,3%
14
12,1%
32
27,1%
43
36,4%
32
27,1%
36
30,2%

32
27,1%
32
27,1%
64
54,2%
43
36,2%
65
55,1%
43
36,4%
54
45,8%
54
45,8%

44
37,3%
54
45,8%
11
9,3%
36
30,8%
21
17,8%
21
17,8%
21
17,8%
21
17,8%

21
17,8%
21
17,8%
32
27,1%
25
20,9%
0
0,0%
11
9,3%
11
9,3%
7
6,2%

21
17,8%
21
17,8%
18
15,3%
20
16,9%
29
24,6%
18
15,3%
29
24,6%
25
21,5%

54
45,8%
47
39,8%
43
36,4%
48
40,7%
68
57,6%
75
63,6%
64
54,2%
69
58,5%

25
21,2%
32
27,1%
36
30,5%
31
26,3%
21
17,8%
21
17,8%
21
17,8%
21
17,8%

18
15,3%
18
15,3%
21
17,8%
19
16,1%
0
0,0%
4
3,4%
4
3,4%
3
2,3%

Таблиця У.1.3
Порівняльна характеристика самооцінки студентів за зведеними когнітивним і
операційно-технологічним критеріями ІКТ-компетентності
Курс «Основи
мультимедіа» (ОМ)
до ОМ
після ОМ
осіб
%
осіб
%
високий 14 12,1% 36 30,2%
достатній 43 36,2% 54 45,8%
середній 36 30,8% 21 17,8%
низький 25 20,9%
7 6,2%
Шкала

Курс «Пакети
Різниця
Різниця Різниця
математичних програм»
після
після
після
(ПМП)
курсу
курсу
обох
ОМ
курсів
до ПМП
після ПМП ПМП
%
осіб
%
осіб
%
%
%
+18,1% 20 16,9% 25 21,5% +4,5% +9,3%
+9,6% 48 40,7% 69 58,5% +17,8% +22,3%
-13,0% 31 26,3% 21 17,8%
-8,5% -13,0%
-14,7% 19 16,1%
3 2,2% -13,9% -18,7%
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70,0%
58,5%

60,0%
50,0%

45,8%
40,7%

40,0%

36,2%
30,8%

30,2%
30,0%

26,3%
21,5%
16,9%

20,0%

20,9%
17,8%

17,8%

16,1%

12,1%
10,0%

6,2%
2,2%

0,0%
високий

достатній
до ОМ

після ОМ

середній
до ПМП

низький

після ПМП

Рис. У.1.3. Діаграма самооцінки студентів щодо власної ІКТ-компетентності
(когнітивний та операційно-технологічний критерій)
Таблиця У.1.4
Статистичні дані перевірки достовірності отриманих результатів щодо
ефективності використаних методик у курсах «Основи мультимедіа» та «Пакети
математичних програм»
Критерій (К+ОТ)

Після вивчення
ОМ

Після вивчення
ПМП

Після
експерименту

χ2емп

24,99979

17,88423

30,37136

відхиляється

відхиляється

відхиляється

приймається

приймається

приймається

Н0: нема відмінностей в
розподілі ознак
Н1: є відмінності в розподілі
ознак
χ20,05

7,815

χ20,01

11,345
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Додаток У.2
Коментарі та зауваження студентів щодо удосконалення курсів
У порівнянні з другим курсом, де студенти тільки перший рік працювали в
системі змішаного навчання, вже на третьому курсі студенти були більш
ініціативними, не боялися висловлюватися, задавати запитання щодо організації
курсу, змісту курсу, зверталися за консультаціями, як під час так і поза
аудиторними заняттями в межах університету, так і під час синхронної
(BigBlueButtomBN, чат, вебінарів) та асинхронної (чат, форум «Запитання
лектору» або електронною поштою) взаємодії. Про це свідчать також отримані
відгуки, що залишили студенти після завершення вивчення курсів в
експериментальній методиці.
Серед вражень, що залишилися в студентів експериментальних груп після
вивчення курсів у змішаному форматі були такі:
1. Після вивчення курсу «Основи мультимедіа» (4 семестр):
 ЩО СПОДОБАЛОСЬ:
Крім відповідей «все сподобалось», були досить змістовні відгуки, зокрема:
Кокора М.: «Курс був дуже цікавим. Він поєднував у собі різні види
навчальної діяльності. Завдяки цьому я дізналася та засвоїла багато нової
інформації.»;
Мельникович Д.: «Відкрили багато нового для себе (сервіси, програми,
досвід роботи в інтерактивному, новому для себе середовищі)»;
Стрихалюк О.: «Дізналася багато нових цікавих програм за допомогою яких
легко створювати презентації, анімації тощо»;
Япс А.: «Мені сподобалося програмне забезпечення, яке вивчали, адже воно
є корисним для майбутніх вчителів. І сподобалося те, що можна було здавати
практичні не в аудиторії»;
Солтис А.: «Новий формат, можливість працювати онлайн» ;
Мусій Л.: «Онлайн заняття сподобались, тому що не завжди виходить
приходити на пари».
 ЩО НЕ СПОДОБАЛОСЬ:
Близько ≈90 % не мали зауважень до змісту курсу, організації та форм його
проведення. Були зауваження у ≈10%: «Мало лекційних годин», «Щодо онлайн
занять (вебінарів) не завжди зручно по часу + не завжди є можливість доступу до
Інтернету», «Подавалася дуже велика кількість нової інформації (на лекціях), яку
не можливо було повністю сприйняти і запам’ятати».
2. Після вивчення курсу «Пакети математичних програм» (5 семестр):
 ЩО СПОДОБАЛОСЬ:
Крім відповідей «все сподобалось» та «цікавий курс», були досить змістовні
відгуки, зокрема:
Нечипорук О.: «Дізналась багато програм, які, я впевнена, що знадобляться
у моїй професії.»;
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Продовження дод. У.2
Самкевич С.: «Мені дуже сподобався цей креативний курс, особливо
сподобалось, що в будь- який час можна здати роботу на оцінення»;
Кошин В.: «Особливо сподобалась система навчання онлайн»;
Дудар О.: «Онлайн сподобалось більше, адже це стимулює до самостійної
роботи і самоосвіти»;
Луковець В.: «Заощаджується час у спілкуванні з викладачем, щоб не
чекати його під аудиторіями, можна просто написати повідомлення»;
Григор А.:«Дистанційність навчання»;
Міркевич О.: «Круто, більше можливостей і вільного часу»;
Волков Р.: «Сподобалась система онлайн-роботи»;
Бричка Ю.: «Все сподобалось, адже коли через об’єктивні причини нема
можливості йти на пару, можна все зробити на сайті»;
Попик С.: «Сподобалося, що здавати на попередню перевірку лабораторні
роботи можна у вільний для тебе час»;
Мельник О.: «Сподобалось працювати в Maple»;
Богданець І.: «Можна спілкуватися з викладачем онлайн у будь який час, і
запитувати те, що не зрозуміло»;
Нагорна А.: «Те, що не потрібно годинами сидіти у навчальних аудиторіях
аби здати лабораторну, а можна це зробити, сидячи на дивані вдома»;
Басюк В.: «Курс залишив приємні враження. Сподобалось»;
Торчило О.: «Те, що можна в будь-який момент зайти на сайт, зробити
завдання і переглянути свої оцінки»;
Кидюк М: «Виклад матеріалу»;
Попач О.: «Доступність всіх програм. Що можна навіть на телефоні
користуватися цими програмами»;
Попач Я.: «Мені подобається те, що не прийдеться носити на уроки плакати,
а тільки флешку»;
Стешин М.: «Багато дізнався»;
Телетьон Ю. «Дуже сподобалась система курсу».
 ЩО НЕ СПОДОБАЛОСЬ:
Крім відповідей «все сподобалось», були і такі:
Попач Я.: «На цю дисципліну можна було б виділити більше годин
(лекційних і практичних)»;
Боюка Н.: «Час (тривалість лабораторних)»;
Дудар О.: «Програмування в MathCAD»;
Мельник О.: «Не сподобалось те, що було дуже багато лабораторних»;
Богданець І.: «Те що не завжди є доступ до Інтернету, тому, інколи, ми не
можемо прочитати зауваження, або попередження викладача»;
Торчило О.: «Коли прохідний бал тесту-допуску менше 0.6, то не доступні
практичні завдання»;
Шупрудько А.: «Важкість установки деяких програм».
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Додаток Ф
Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження
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Додаток Х
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації:
1. Шроль Т.С. Пакети математичних програм у професійній підготовці
майбутніх учителів математики : навч.-метод. посіб. / Т.С. Шроль. – Рівне:
видавець О.Зень, 2017. – 284 с.
2. Shrol T. Comparative Analysis Of Training Standards For Future Teachers To
Use Of ICT In Their Professional Activity In Ukraine And Abroad / Y. Skyba,
T. Shrol // International Journal of New Economics and Social Sciences. – 2016. – № 2
(4). – P. 337–346.
3. Шроль Т.С. Змішане навчання як нова форма організації ІКТ-освіти /
Т.С. Шроль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах
освіти : зб. наук. пр. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного
університету. – 2016. – Вип. 13 (56). – Ч. І. – С. 166–170.
4. Shrol T. The Project Activity as a Means of Professional Competences in
Formation of Future Teachers/ N. Zoshchuk, T. Shrol // International Journal of New
Economics and Social Sciences. – 2015. – № 2 (2). – P. 277–282.
5. Шроль Т.С. Організація науково-дослідницької діяльності майбутніх
учителів
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій /
Т.С. Шроль // Вища освіта України : теор. та наук.-метод. часопис : темат. вип.:
Інтеграція вищої освіти і науки. – К.: ІВО НАПН України, 2015. – № 3 (дод. 1). –
С. 275–281.
6. Шроль Т.С. Педагогічний потенціал інформаційно-комунікаційних
технологій навчання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів /
Т.С. Шроль // Вища освіта України : теор. та наук.-метод. часопис : темат. вип.:
Наука і вища освіта. – К.: ІВО НАПН України, 2015. – № 2 (дод. 1). – С. 88–92.
7. Шроль Т.С. Підготовка студентів до використання мультимедіа в фаховій
діяльності / Н.С. Павлова, Т.С. Шроль // Сучасні інформаційні технології та
інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,
проблеми : зб. наук. пр.– Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – Вип. 43. –
С. 414 – 419.
8. Шроль Т.С. Стан наукового розроблення проблеми формування
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