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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Зміни, що відбулися в останні роки в 

економічному, політичному та культурному житті як усередині країни, так і в 

частині міжнародних відносин, зумовили необхідність змін і в освіті. Освіта 

сьогодення має створювати умови для самореалізації кожної особистості з 

урахуванням її нахилів, здібностей і особливих можливостей для розкриття її 

інтелектуального потенціалу, розвитку самостійності та активності, знань і 

вмінь, виховання усвідомленого бажання досягнення нових результатів і 

розвитку особистісних якостей. Сьогодні одним із напрямів модернізації 

системи освіти є застосування в навчальному процесі інформаційно-

комунікаційних технологій і мультимедіа. Ці технології дають змогу 

активізувати аналітичну діяльність студентів, поглибити методику 

викладання, розкрити творчі можливості, стимулювати й розвивати 

мислення, сприйняття, а також пам’ять студентів. Окрім того, вирішальну 

роль у становленні особистості вчителя починає відігравати самоосвіта. 

Глобальний характер проблеми відображено в сучасній законодавчій 

базі та наголошується в таких законодавчих актах України, як Закон України 

„Про вищу освіту“ (2014), Указ Президента України „Про заходи щодо 

вдосконалення системи вищої освіти України“ (2004), Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Галузева концепція 

розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Стратегія розвитку 

інформаційного суспільства в Україні (2013) тощо. Це вимагає зміни умов у 

сфері формування в студентів системи знань та створення умов для їх 

самостійного активного пошуку. 

Дослідженням проблеми професійної підготовки майбутніх учителів 

займались В. Андрущенко, І. Бех, Н. Гавриш, О. Глузман, О. Дубасенюк, 

М. Євтух, І. Зязюн, Б. Коротяєв, О. Набока, В. Прошкін, С. Сапожников, 
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В. Стрельніков, С. Харченко та інші. 

Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів технологій 

розробляли у своїх працях О. Коберник, М. Корець, Ю. Кулінка, В. Курок, 

В. Мадзігон, Л. Макаренко, Н. Ничкало, Л. Оршанський, В. Сидоренко, 

В. Стешенко, О. Торубара, В. Титаренко, Д. Тхоржевський, А. Цина, 

С. Яшанов та інші. 

Дослідженню різноманітних аспектів самоосвіти присвячено роботи 

І. Барсукова, А. Громцевої, Г. Коджаспірової, І. Лернера, І. Наумченко, 

Б. Райського, М. Скаткіна, Г. Сухобської, Г. Щукіної та інших. У їх роботах 

розкрито сутність та структуру самоосвітньої діяльності, роль викладача в 

організації самоосвітньої діяльності студентів, досліджено проблему 

використання самостійної роботи як методу навчання, розвитку самостійної 

пізнавальної діяльності студентів. 

Упровадження та використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальному процесі досліджено в працях В. Бикова, 

Л. Гаврілової, Р. Гуревича, А. Єршова, М. Жалдака, В. Монахова, Н. Морзе, 

Ю. Машбиця, Л. Панченко, Є. Полат, Ю. Рамського, С. Семерікова, 

О. Співаковського, О. Спіріна, Ю. Тріуса та інших. 

Однак, незважаючи на широкий та багатоплановий характер 

досліджень, присвячених формуванню самоосвітньої компетентності 

студентів, проблема організації самоосвіти майбутніх учителів технологій 

через використання інформаційно-комунікаційних технологій залишається 

ще недостатньо розробленою. Зокрема, ми маємо можливість констатувати 

наявність у педагогічній теорії та практиці низки наступних суперечностей, 

які існують між 

– сучасними вимогами суспільства до рівня професійної підготовки 

учителів загальноосвітньої школи та недостатнім рівнем сформованості 

самоосвітньої компетентності в майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій; 
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– рівнем розробки у педагогічній науці проблеми формування 

самоосвітньої компетентності засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій і недостатнім науковим обґрунтуванням процесу формування цієї 

компетентності в майбутніх учителів технологій; 

– усвідомленням та осмисленням на науково-теоретичному рівні 

потреби оволодіння майбутніми учителями самоосвітньою компетентністю 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій та недостатнього 

науково-методичного забезпечення реалізації цієї потреби на практиці. 

Отже, зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій у 

процесі підготовки компетентного фахівця технологій, зокрема у формуванні 

його самоосвітньої компетентності в сучасних умовах, дають підстави 

стверджувати, що наше дослідження „Формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій“ є актуальним і своєчасним. 

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

Обраний напрям є складовою науково-дослідної теми Державного вищого 

навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет“ 

„Інноваційні технології в технологічній освіті“ (державний реєстраційний 

номер 0115U003307). Робота виконувалась у Державному вищому 

навчальному закладі „Донбаський державний педагогічний університет“ 

згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи (НДР) НАПН України 

і координаційним планом НДР Міністерства освіти і науки України з 

проблем вищої школи, затверджена вченою радою Державного вищого 

навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет“ 

(протокол № 6 від 31.01.2013 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 2 від 26.02.2013 р.). 

Мета дослідження – визначити, теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити педагогічні умови формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-



7 
 

комунікаційних технологій. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

учителів технологій. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій в процесі їх професійної підготовки. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан проблеми дослідження в сучасній теорії та 

практиці вищої педагогічної освіти. 

2. Розглянути дидактичні переваги інформаційно-комунікаційних 

технологій у формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій. 

3. Здійснити діагностику сучасного стану сформованості 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій на основі 

визначених критеріїв та показників. 

4. Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

5. Експериментально перевірити педагогічну ефективність 

розроблених умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Для досягнення мети дослідження та розв’язання поставлених завдань 

на різних етапах дослідної роботи було використано комплекс методів, а 

саме: 

– теоретичних: аналіз філософської, загальнонаукової та 

психолого-педагогічної літератури; синтез і узагальнення теоретичних 

відомостей з обраної проблеми для розробки концептуальних положень 

дослідження; аналіз світового та вітчизняного педагогічного досвіду 

використання ІКТ у підготовці майбутніх учителів технологій до 
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самоосвітньої діяльності, порівняння, систематизація, класифікація, 

теоретичне моделювання, конкретизація базових понять; 

– емпіричних: анкетування, інтерв’ю, бесіда, спостереження, 

тестування, моніторинг, рейтинг для педагогічного моніторингу, збору 

необхідної інформації з метою визначення рівнів сформованості 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів, а також педагогічний 

експеримент; 

– математичної статистики: групування, ранжування, графічні 

методи, метод порівняння за критерієм узгодженості Пірсона, що 

використовувалися для кількісної обробки результатів дослідження. 

Методологічну основу дослідження становлять ідеї єдності теорії та 

практики; діалектичного взаємозв’язку, взаємозумовленості й 

взаємозалежності соціально-економічних і педагогічних явищ та процесів; 

системний, діяльнісний, інформаційний, інформологічний та 

компетентнісний підходи до організації освітньої діяльності; базові 

принципи теорії пізнання – науковість, історизм, об’єктивність; педагогічні 

теорії саморозвитку професійних якостей особистості в процесі діяльності; 

інноваційні педагогічні технології навчання. 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові дослідження з 

теорії педагогічних систем, дидактичних основ освіти (А. Алексюк, 

Ю. Бабанський, С. Гончаренко, Т. Ільїна, І. Лернер, О. Плахотнік, М. Скаткін 

та інші); неперервної професійної освіти (С. Гончаренко, Р. Гуревич, 

А. Лігоцький, Н. Ничкало, С. Сисоєва та інші); основи компетентнісного 

підходу в освіті (Н. Бібік, В. Бондар, О. Глузман, Б. Ельконін, І. Зимня, 

Л. Петухова, О. Пометун, В. Сєрікова, А. Хуторськой та інші); з теоретичних 

засад професійної підготовки і трудового навчання (А. Вербицький, І. Зязюн, 

О. Коберник, В. Сидоренко, В. Стешенко, Д. Тхоржевський та інші); наукові 

засади організації самоосвітньої діяльності (А. Алексюк, С. Архангельський, 

В. Беспалько, В. Загвязинський, П. Підкасистий та інші); ролі діяльності в 

формуванні особистості (О. Асмолов, Л. Божович, Г. Костюк та інші); теорії 
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навчання та виховання (В. Кравець, Н. Ничкало, М. Сметанський, 

О. Сухомлинська та інші); наукові засади організації самоосвітньої 

діяльності (А. Алексюк, С. Архангельський, В. Беспалько, В. Загвязинський, 

П. Підкасистий та інші); психолого-педагогічні положення організації 

самоосвіти (О. Арет, Н. Кузьміна, Г. Сухобська, В. Шпак та інші); психолого-

педагогічні особливості професійного самовдосконалення особистості 

засобами навчання (В. Андрєєв, С. Єлканов, І. Зязюн, В. Козаков, та інші); 

оптимізації взаємозв’язку навчання та самоосвіти вчителів у системі 

підвищення кваліфікації (Ю. Кричевський, В. Новичков, Т. Симонова, 

П. Худоминський); різні психолого-педагогічні аспекти самоосвіти та 

самовиховання студентів (А. Айзенберг, А. Громцева, І. Наумченко, та інші); 

зміст та методи самоосвітньої діяльності студентів (В. Андрєєв, С. Єлканов, 

М. Заборщикова, та інші); організація самоосвітньої діяльності майбутніх 

педагогів (Г. Марковець, М. Рогозіна, Н. Сидорчук та інші); готовність до 

самоосвіти і пошук шляхів її формування (О. Малихін, Г. Сєріков, 

Н. Терещенко та інші); керівництво самоосвітньою діяльністю молодих 

учителів (В. Новичков, Т. Симонова та інші); оптимізація взаємозв’язку 

післядипломного навчання та самоосвіти вчителів у системі підвищення 

кваліфікації (Н. Косенко, В. Кучинський, П. Худоминський). Теоретико-

методологічні положення педагогіки, що ґрунтуються на дослідженнях 

науковців з проблеми використання засобів інформаційних технологій у 

навчально-виховному процесі (В. Беспалько, В. Биков, М. Жалдак, 

В. Монахов, Н. Морзе, Л. Панченко, Є. Полат, С. Раков, Ю. Рамський, 

О. Співаковський та інші). 

Експериментальною базою дослідження впродовж 2012-2015 рр. 

стали ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університетˮ 

(м. Словʼянськ), Бердянський державний педагогічний університет 

(м. Бердянськ), Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка (м. Глухів), Національний педагогічний університет 
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імені М. П. Драгоманова (м. Київ). У цілому на всіх етапах дослідження було 

залучено 486 осіб, із них: 444 студенти 2 – 3 курсів і 42 викладачі ВНЗ. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

– уперше визначено, теоретично обґрунтовано, змістовно 

розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій, основу яких становлять: 

підвищення мотивації майбутніх учителів технологій до самоосвітньої 

діяльності засобами ІКТ; збагачення форм і методів самоосвітньої діяльності 

майбутніх учителів технологій засобами ІКТ; методичне забезпечення 

організації та проведення самоосвітньої діяльності із залученням засобів ІКТ; 

освоєння майбутніми вчителями технологій алгоритму використання ІКТ у 

самоосвітній діяльності; 

– уточнено та конкретизовано поняття „самоосвітня 

компетентність майбутніх учителів технологій” у контексті використання 

інформаційно-комунікаційних технологій; зміст навчальних дисциплін 

інформатичного циклу за рахунок надання переваг використання ІКТ у 

самоосвітній діяльності майбутніх учителів технологій; критерії та показники 

визначення рівня сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій; 

– подальшого розвитку набули положення щодо вдосконалення 

організаційних форм фахової підготовки майбутніх учителів технологій до 

самоосвітньої діяльності. 

Практичне значення пов’язане з упровадженням в освітній процес 

вищого навчального закладу педагогічних умов формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій; в удосконалені на основі 

педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності програми 

навчальної дисципліни: „Сучасні комп’ютерні комунікації” та відповідного 

методичного забезпечення з дистанційною підтримкою; у створенні та 

впровадженні навчально-методичного комплексу до авторської навчальної 
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програми з дисципліни „Сучасні інформаційні технології в навчанні” 

майбутніх учителів технологій та який містить навчальні посібники: „Хмарні 

технології” і „Комп’ютерні мережі та технології”; в удосконаленні змісту 

дисциплін методичного циклу професійної підготовки майбутніх учителів 

технологій. 

Визначено критерії та показники сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій, розроблено та адаптовано 

методики визначення рівня сформованості самоосвітньої компетентності, 

діагностовано стан сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій. 

Упровадження результатів. Результати дисертаційного дослідження 

впроваджено в практику роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет” (довідка № 68-16-41 від 25.01.2016 р.), Бердянського 

державного педагогічного університету (довідка № 64-01/150 від 

08.02.2016 р.), Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (довідка № 288 від 28.01.2016 р.), Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/139 

від 01.02.2016 р.). 

Результати дослідження можуть використовуватися в процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів технологій, у навчально-

виховному процесі вищих навчальних закладів незалежно від рівня 

акредитації, що здійснюють підготовку майбутніх фахівців спеціальностей 

„Професійна освіта”, „Професійно-педагогічна освіта”, „Технологічна 

освіта”, „Середня освіта”; у самоосвітній діяльності студентів – майбутніх 

учителів технологій; у системі післядипломної підготовки педагогічних 

працівників, а також у процесі створення нових навчальних програм, під час 

написання навчальних посібників тощо. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційного дослідження доповідались автором на наукових 

конференціях різного рівня: міжнародних – X міжнародній науково-



12 
 

технічній конференції „Новітні комп’ютерні технологіїˮ (11-14 вересня 2012 

р., м. Севастополь); Міжнародному семінарі „Хмарні технології в освіті CTE 

2014ˮ (26 грудня 2014 Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Луганськ – 

Херсон – Чейні); всеукраїнських – IV всеукраїнській науково-практичній 

конференції „Проблеми трудової та професійної підготовки XXI сторіччяˮ 

(11-12 жовтня 2012 р., м. Слов’янськ), IV всеукраїнській науково-практичній 

конференції „Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-

педагогів у природничій та технологічній галузяхˮ (11-13 вересня 2013 р., 

м. Бердянськ), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Актуальні 

питання сучасної науки і освіти: матеріали“ (м. Слов’янськ, 22-24 квітня 

2014 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Перспективні 

напрямки сучасної науки і освіти: матеріалиˮ (22-24 квітня 2015 р. 

м. Слов’янськ,). 

Особистий внесок здобувача в працях, опублікованих у співавторстві, 

полягає: у висвітленні загальних проблем формування самоосвітньої 

компетентності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

[237]; в розробці та обґрунтуванні організаційного та контрольно-

рефлексивного компоненту самостійної компетентності [39; 241]. 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження висвітлено в 13 публікаціях автора (10 з яких є одноосібні): 6 

статей у провідних наукових фахових виданнях України, 1 стаття в 

закордонному виданні, 2 статті в науково-педагогічних виданнях України, 3 

тез доповідей на Всеукраїнських конференціях, 1 стаття на Міжнародному 

семінарі. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (289 найменувань, 13 з яких закордонні), 6 додатків на 

39 сторінках. Робота містить 9 таблиць і 11 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації – 265 сторінок, з яких основного тексту – 195 сторінок. 



13 
 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 

1.1. Самоосвітня компетентність майбутніх учителів технологій як 

педагогічна проблема 

 

Сучасна людина, яка прагне ефективного власного розвитку, повинна 

вміти вибудовувати свою життєву позицію, мати різнобічні інтереси, 

розуміти цінність власного вдосконалення, головною умовою якого є 

неперервна освіта, тобто – самоосвіта. Одним із основних завдань вищої 

освіти є організація викладачем процесу навчання, за якого майбутні вчителі 

активно, із зацікавленням та захопленням будуть працювати на аудиторних 

заняттях, бачити плоди своєї праці, мати можливість їх оцінити, виробити в 

собі жагу постійного оновлення знань, самовиховання та самовдосконалення. 

Допомогти викладачеві у розв’язанні такого складного та важливого 

завдання може поєднання традиційних методів навчання з упровадженням в 

освітній процес новітніх технологій, комп’ютерної техніки та комп’ютерних 

програм навчального призначення. У контексті відкритої освіти для 

повноцінної й творчої самостійної роботи майбутніх учителів у вивченні 

навчальних дисциплін важливим є використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Насамперед це новітні технології навчання, зокрема, використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в поєднанні з комплексом 

навчальної, організаційно-методичної і матеріально-технічної бази, що є 

важливим елементом у підготовці майбутніх учителів технологій. В умовах 

швидких змін у галузі технічного прогресу, а отже, постійної необхідності в 
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оновленні та отриманні нових знань, умінь і навичок, використання новітніх 

методів навчання на базі інформаційно-комунікаційних технологій 

неодмінно сприятиме ефективному використанню навчального часу, 

формуванню усвідомлення необхідності самоосвіти та самовдосконалення 

упродовж не лише професійної діяльності, але й усього життя в цілому. 

Виходячи з цього, пріоритетне завдання розвитку сучасної вищої 

освіти спрямоване на розробку та прийняття нової освітньої парадигми, що 

несе в собі глибинну ідею навчити випускника вищої школи бути творцем й 

ініціатором власного саморозвитку, самостійно вчитися. Озброїти майбутніх 

учителів знаннями, уміннями, необхідними для саморозвитку в процесі 

подальшої освіти, – одне з найважливіших завдань вищого закладу освіти [81; 

83]. 

Є очевидним, що на сьогодні на ринку праці склалася ситуація, яка чітко 

свідчить про те, що тільки компетентні, високомобільні, самоорганізовані та 

ініціативні фахівці здатні оновлювати набуті знання й уміння, 

самовдосконалюватися як у професійному, так і в особистісному плані, які 

відповідають вимогам соціального замовлення суспільства, можуть бути 

конкурентоспроможними і найбільш затребуваними. Ми погоджуємося з 

думкою І. Зязюна, який зазначив, що в порівняльному цілепокладанні 

важливішої, відповідальнішої, важчої служби в державі за учительську не 

існує. Учитель у державі – службовець Першого рангу. Цивілізований світ 

тримається на трьох китах – освіті, праці, капіталі. Два останні перебувають у 

прямій залежності від першого [86, с. 292]. 

Узявши до уваги все вищезазначене, доходимо висновку, що проблема 

саморозвитку та самовдосконалення майбутніх учителів, які досконало 

володіють предметними знаннями за обраною спеціальністю й ІКТ, стає 

дедалі актуальнішою. Проте, як відзначають науковці [17; 57; 145; 164; 207; 

2та інші], серед учителів спостерігається дефіцит самостійності та прагнення 

професійного зростання, що характеризуються не тільки вміннями особисто 

оволодівати знаннями без сторонньої допомоги, але й наявністю 
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внутрішнього прагнення людини до самореалізації за допомогою самоосвіти. 

Маємо зауважити, що наведені положення характерні й для учителів 

технологій і цілком відповідають існуючим проблемам у цій галузі. 

Навчальний процес, у рамках якого здійснюється професійна 

підготовка майбутніх учителів, є невід’ємним чинником вищої педагогічної 

освіти, сучасний етап реформування якої в Україні концентрує цілу низку 

актуальних питань професійної підготовки майбутніх учителів. Звернемо 

увагу, що в Енциклопедії професійної освіти поняття „професійна 

підготовкаˮ тлумачиться як сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, 

якостей, трудового досвіду та норм поведінки, які забезпечують можливість 

успішної праці за обраною професією [274, с. 390].  

Особливо важливим для майбутніх учителів технологій є їх власна 

творча діяльнісь, що полягає у формуванні творчого підходу до своєї 

майбутньої спеціальності, неодмінно буде спонукати до постійного пошуку 

нових підходів до навчання й нових ідей поповнення змісту, методів і форм 

його організації. 

Слід зауважити, що особливості професійної підготовки вчителів 

технологій визначаються специфікою навчального предмета – трудового 

навчання. В. Стешенко [221, с. 257] визначив такі групи особливостей: 

– організація вищої педагогічної освіти, фахової підготовки 

студентів за спеціальністю „Технологічна освітаˮ; 

– організація предмета діяльності вчителя – освітньої галузі 

„Технологія ˮ– та навчально-виховного процесу з учнями на уроках 

трудового навчання та технологій. 

Їх сутність полягає в наступному. Особливості підготовки майбутніх 

учителів технологій визначаються змістом освітньої галузі „Технологіяˮ. 

Учителі технологій мають бути підготовленими до розв’язання вказаних у 

Концепції технологічної освіти [100, с. 1-2] загальноосвітніх завдань; 

забезпечення розвитку в тих хто навчається особистісних якостей, життєвих і 

ключових компетентностей шляхом формування технологічної культури, 
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інформаційно-комунікативних і проектно-технологічних компетентностей; 

запровадження технології продуктивного навчання; формування в них 

цілісного уявлення про організацію виробничої діяльності зі створення 

доступних видів товарів і послуг; формування творчого технічного мислення; 

розвитку технологічної та інформаційної культури; здійснення навчання на 

основі найбільш поширених і доступних форм господарювання тощо 

[221, с. 260]. 

Детально розглянувши та проаналізувавши навчальні програми 

учителів загальноосвітніх шкіл бачимо, що тільки у вчителів технологій 

відводиться від 50% до 75% навантаження на варіативні модулі, тобто на 

творчий розвиток особистості, який безпосередньо є компонентом 

самопізнання. Саме практична частина уможливлює, а водночас і потребує, 

постійного оновлення знань у галузі різноманітних технік та технологій, 

вимагає від майбутніх учителів бути обізнаними у сфері оновлення та 

вдосконалення швацького й кухонного приладдя, технічних та електричних 

засобів з виготовлення й виробництва в будь-якій споживчий галузі; 

здійснювати малюнки та редагувати фотозображення, виконувати креслення, 

здійснювати моделювання виробів з урахуванням вибору форми та кольору 

тощо. Для вчителів технологій особливо важливою є власна творчість та 

власний творчий підхід, таке ставлення, безумовно, сприятиме пошуку нових 

ідей, підходів, методів власного бачення організації навчання. Це означає, що 

вчителі технологій оволодівши новими техніками та технологіями самі, 

мають навчити дітей роботі з сировинними матеріалами, розробивши для 

цього власну методику. 

У зв’язку з постійною появою нових програмних продуктів, матеріалів, 

технік, технологій та різноманітного приладдя вчителі технологій мають 

допомагати учням в їх опануванні. Для цього вчителі технологій мають 

досконало володіти ними самі, уміти розробляти власні методики навчання 

учнів, за допомогою яких вони зможуть розповісти, донести та навчити їх 

новим, потрібним та цікавим технікам, якими можна оволодіти під час занять 
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та за бажанням відтворити вдома. Сучасний учитель технологій повинен 

володіти певним обсягом знань в галузі інформаційних технологій. На 

сьогодні існує дуже багато технік і технологій декоративно-ужиткового 

мистецтва, що постійно оновлюються і число яких постійно збільшується. 

Наприклад, квілінг, айрисфолдинг, канзаши, стринг-арт, топіарій, вишивка 

стрічками, плетення зі стрічок та резинок, плетіння з паперової лози, ліпка з 

полімерної глини, кусудама, малювання на батисті та шовку, виготовлення 

тильд, виготовлення войлочних ляльок, фриволіте, воляння, декупаж, вироби 

з фраміраку, моделювання самодостатніх механізмів, роботів тощо. Усі ці 

техніки вчителі технологій можуть досить вдало використовувати в 

навчальному процесі, тобто у практичній частині навчального навантаження, 

за бажанням і вибором учнів. І важливим є те, що більшість з наведених 

технік є цікавими як для дівчат, так і для хлопців. 

Слід зауважити, що друкованих рекомендацій щодо оволодіння всіма 

цими техніками та технологіями зазвичай обмаль або взагалі не існує і 

єдиним помічником у їх оволодінні стає використання інформаційно-

комунікаційних технологій, насамперед, Інтернету. 

Як зазначають учені та педагоги, успішність реалізації основних 

завдань педагогіки значною мірою базується на рівні розвитку особистісних, 

професійних здібностей педагогів, їх професійної компетентності, оскільки 

для того щоб сприяти розвитку особистості, необхідно бути компетентним 

[59 та інші]. 

Відомо [10; 22; 35; 48; 92; 128; 153 та інші], що самоосвітня 

компетентність майбутніх учителів є одним з головних компонентів 

досягнення професіоналізму як через загальнопедагогічну необхідність, так і 

через професійне спрямування. Стрімкий розвиток технологій, а особливо 

інформаційних, призводить до постійного дефіциту знань, умінь і навичок 

учителів, і цей дефіцит спостерігається передусім у вчителів технологій. 

Природним чинником задоволення дефіциту, окрім курсів підвищення 

кваліфікації та науково-методичних семінарів, є самоосвітня діяльність 
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учителів. Отже, для підготовки висококваліфікованих сучасних учителів 

технологій слід звернути увагу на їх здатність до самоосвітньої діяльності, 

що підкріплена мотиваційною складовою, має бути вдало організована з 

використанням сучасних ІКТ. Таке зауваження також безсосердньо 

стосується й учителів технологій. Останнє, на нашу думку, підтверджує 

необхідність формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

взагалі та майбутніх учителів технологій зокрема. 

Тож, узявши до уваги все вищенаведене, підкреслимо виняткову 

актуальність ІКТ в контексті формування самоосвітньої майбутніх учителів 

технологій. 

Сучасна технологізація та інформатизація суспільства, економічна й 

гуманітарна глобалізація сприяють розвитку освітніх процесів і визначають 

творчий компонент професійної діяльності фахівця на рівні розвитку 

держави. У свою чергу держава формує власну освітню політику, спрямовану 

безпосередньо на інтеграцію в міжнародні співтовариства. Треба зауважити, 

що професійна діяльність сучасних педагогів згідно з новими умовами 

функціонування освітнього середовища й розвиток їх особистості повинні 

бути гармонійно взаємопов’язані. Ця проблема безпосередньо стосується 

суб’єкта нашого дослідження – майбутніх учителів технологій – і все частіше 

набуває особливого значення, та як наслідок, потребує ретельного аналізу. 

Вважаємо, що самоосвітня компетентність майбутніх учителів технологій є 

важливим і вирішальним аспектом у розв’язанні означеної проблеми. 

В енциклопедії освіти самоосвіта визначається як освіта, якої набуває 

особистість в процесі самостійної роботи без проходження систематичного 

курсу навчання в навчальному закладі. Найбільш розповсюдженою формою 

самоосвіти є читання та вивчення навчальної літератури. У системі 

безперервної освіти самоосвіта виконує роль зв’язуючого ланцюга між 

ступенями та стадіями організованого навчання, надаючи освітньому 

процесу цілісний характер [175, с. 511]. 
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Розглянемо погляди вчених на проблему самоосвіти як складової 

освітньої діяльності. Слід зауважити, що ще мислителі давнини 

підкреслювали важливість значення самоосвіти як для розвитку окремої 

особистості так і суспільства взагалі. У педагогічній літературі перші згадки 

про важливість самоосвіти вчителів відносяться до середини XIX століття. 

Так, видатний німецький педагог Ф. Дистервег стверджував, що метою 

всього життя педагога має бути прагнення ніколи не залишати 

найшляхетнішу та найвеличнішу справу самоосвіти, бо виховувати та 

навчати інших можливо, поки продовжуєш працювати над власним 

вихованням та освітою, акцентуючи увагу на тому, що освіта ніколи й ніде не 

є чимсь закінченим й завершеним. Вона перебуває в становленні та зміні, 

чого не можна собі уявити без діяльності, руху, росту [256, с. 320]. 

К. Ушинський наголошував, що „справжній учитель той, хто постійно 

сам вчиться, займається самоосвітою, знайомиться з найновішою 

педагогічною літературою, підвищує та удосконалює свою кваліфікацію ˮ 

[125, с. 172]. Отже, можемо зробити висновок, що самоосвіта на початковому 

етапі була визначена як одне з головних завдань підготовки вчителів. 

Уже в 70-80-ті роки XIX століття самоосвіта як форма поширення 

власної освіти розглядалась і широко досліджувалась багатьма педагогами та 

мислителями, наприклад, В. Бєлінським, О. Герценим, М. Чернишевським, 

Д. Писарєвим. Погляди О. Герцена та В. Бєлінського були дуже схожими і 

знайшли своє відображення в системі рекомендацій із самоосвіти. При цьому 

В. Бєлінський, вказуючи на важливість самоосвіти як форми оволодіння 

справжніми знаннями, відзначав, що вона відкриває шляхи до наукової 

творчості. Теза: „Час, проведений в університеті, є втрачений, змарнований 

час. Хто ж вчиться для самої науки, той повинен вчитися у себе в кімнаті, а 

для університету займатися не більше того, скільки потрібно для отримання 

атестатаˮ [12, с. 143] є головною ідеєю поглядів В. Бєлінського. Водночас він 

приділяв увагу питанню можливості отримання освіти тими соціальними 

групами суспільства, для яких освіта була недосяжною, і тільки самоосвіта 
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давала змогу це зробити. М. Чернишевський,  пов’язавши воєдино любов до 

читання та самоосвіту, наполегливо закликав учитися для себе і, головне, – 

розвивати в собі любов до читання. Усі його практичні рекомендації 

зводилися до того, щоб відмовитися від зубріння та збільшити обсяг читання 

[99, с. 212]. 

Д. Писарєв у своїх працях розвинув ідею безперервної самоосвіти. У 

його працях вперше з’явилася думка про необхідність безперервної 

самоосвіти, що має починатися в школі на ранніх ступенях навчання й 

тривати протягом усього життя людини. Подальшу самоосвіту Д. Писарєв 

вважав більш важливою, підкреслюючи, що вона оберігає людину від 

неуцтва. Отримання знань пов’язувалося ним із усвідомленим засобом 

перетворення дійсності, він говорив: “справжня освіта є самоосвіта, і що вона 

починається тоді, коли людина прощається з усіма школамиˮ [156, с. 409]. 

Отже, робимо висновок, що саме в цей період з’явилось поняття 

„безперервної освітиˮ як під час підготовки вчителів, так і під час 

професійної діяльності. 

Самоосвітня діяльність наприкінці 90-х років XIX століття, за даними 

А. Громцевої, набула широкого розвитку серед молоді (студентів і учнів 

середніх навчальних закладів). У той час вона мала переважно форму гуртків, 

які не тільки полегшували процес самоосвіти, але й сприяли формуванню 

поглядів і переконань молоді, їхнього світогляду [55, с. 11]. Отже, самоосвіта 

стає цікавим доповненням і викликає інтерес у молоді, що позначається й на 

самоосвітній діяльності вчителів. 

Історичні події початку ХХ століття сприяли зародженню нових форм 

самоосвіти. Як зауважує Л. Шапошникова, здобуття Україною національної 

незалежності після лютого 1917 р. супроводжувалося значним піднесенням 

демократичної педагогічної думки. Почали відкриватися українські школи. 

Силами видатних педагогів та громадських діячів УНР (М. Грушевського, 

І. Огієнка, С. Русової, Я. Чепіги [236] та інших) створювалися нові 

підручники та методичні посібники, що розвивали в школярів пізнавальну 
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активність і самостійність, формували в них прагнення до знань та 

самоосвіти [264]. 

Так, Я. Чепіга [236, с. 92] визначив роль учительства в суспільстві, 

розкривши необхідність та шлях його розвитку й удосконалення. 

Розглядаючи роль учителів в самоосвітній діяльності учнів, він зазначав, що 

„в особі вчителів ми маємо ту культурну силу, що несе людям світло, знання 

й прогрес. Учителі, на думку педагога, в своїм ідеальнім ареолі посідають 

видатне місце в еволюційному рухові людської думки і в духовній творчості 

людства взагалі. Автор називав учителів „довіреними народу, довіреними 

нації у вихованні й освіті нового поколінняˮ. Для того щоб стати прикладом 

для інших, учителю потрібно досягти висоти загальнолюдських чеснот, 

безупинною працею виховувати себе, поліпшуючи й удосконалюючи свої 

здібності та виробивши власний характер і волюˮ. Таким чином, Я. Чепігою 

було виокремлено та підкреслено роль самоосвіти вчителів. 

У 20-х роках ХХ століття велику увагу проблемі самоосвіти приділяла 

Н. Крупська. Зокрема, вона вказала на залежність самоосвіти від тогочасних 

політичних, господарчих і культурних завдань й пов’язувала самоосвітню 

діяльність із вихованням та самовихованням. Розробка методів самоосвіти 

була розглянута нею як діяльність, що допомагає в розв’язанні 

найважливіших державних завдань. Н. Крупська вважала, що самоосвітня 

діяльність має соціально важливу предметну спрямованість, здійснювану на 

основі індивідуальних інтересів особистості, які в свою чергу визначаються 

умовами громадського життя [110, с. 562]. 

Л. Шапошникова, досліджуючи діяльність педагогів 20-х років XX 

століття, дійшла висновку, що у своїх судженнях видатні педагоги цього 

періоду розглядали самоосвіту як засіб розвитку мислення, що здійснюється 

якісно тільки в процесі постійного вдосконалення особистості. Завдання 

самоосвітньої діяльності вони вбачали в тому, щоб виробити в учителів 

здатність розуміти внутрішній духовний світ дитини та вміння розбиратися у 
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всіх педагогічних проблемах [264, с. 17]. Таким чином, самоосвіта набула не 

тільки особистісного значення, а й значення розвитку на рівні держави. 

Велику увагу дослідженню проблеми самоосвіти приділяв відомий 

чеський учений-педагог В. Оконь. Самоосвіту він визначив як такий вид 

навчання, мета, зміст, умови й засоби якого залежать від самого суб’єкта. „Це 

процес абсолютно самостійного навчання людини, … самостійне 

перетворення особистості, що піддається самоконтролю з метою придбання 

більш-менш відчутного, більш-менш ясного певного образу 

індивідуальностіˮ [149, с. 165-166]. Учений підкреслював, що можливість 

вільного вибору та повної самостійності надають самоосвіті певну 

специфіку, цей вибір не кожному дається, він вимагає не тільки постановки 

собі мети, але й наполегливої праці в її реалізації. Разом з тим учений 

зазначив, що істиний процес самоосвіти спостерігається на практиці дуже 

рідко; оптимального рівня самоосвіта досягає тоді, коли вона перетвориться в 

подальшу життєву потребу людини, основу її освіти протягом усього життя, 

основу її поведінки й способу життя. 

У 30-х роках практичні кроки в самоосвітній діяльності студентів ВНЗ 

полягали в зустрічах із ученими і письменниками, участі в тематичних 

вечорах, обговоренні книг; конкурсах, виставках, проведенні теоретичних 

конференцій. У процесі підготовки до масових заходів викладачі прагнули 

приділяти більше уваги набуттю майбутніми учителями вмінь самостійно 

працювати з книгою, скласти конспект, підготувати потрібний виступ 

[211, с. 12-13].  

Усе це засвідчило появу перших паростків самоосвіти, які, на жаль, ні в 

30-ті, ні у воєнні та післявоєнні роки не змогли піднятися до високого рівня 

організації [55, с. 13]. При цьому у процесі збільшення мережі 

загальноосвітніх шкіл, курсів і вищих навчальних закладів самоосвіта 

виконувала лише допоміжну роль [145, с. 22-23]. Отже, питання самоосвіти 

упродовж цього періоду залишилось не визначеним, і більша перевага в 

освіті, як і раніше, надавалась аудиторному навчанню. 
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У 60-ті роки XX ст. самоосвітня діяльність як самостійна проблема 

також розглядалася як елемент загально-педагогічного процесу [55, с. 29]. У 

цей час у „Педагогічному словнику“ з’явилося наступне визначення: 

„Самоосвіта – це освіта, що здобувається особистістю в процесі самостійної 

роботи, без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному 

навчальному закладіˮ. Найпоширенішою формою самоосвіти було читання та 

вивчення літератури [155, с. 318]. 

Зауважимо, що самостійна робота в аудиторний та позааудиторний час 

найчастіше була єдиною формою самоосвіти. Дослідження того часу не 

давали теоретичного підґрунтя ні теоретично, ні практично впроваджувати та 

вдосконалювати завдання, які б спонукали майбутніх учителів до 

самостійного оволодіння знаннями та вдосконалення цих навичок. Адже 

головною ідеєю освіти була репродуктивна діяльність, що полягає в 

закріпленні матеріалу, отриманого в аудиторний час. За такої методики 

викладання неможливо було застосовувати завдання, які б сприяли 

самостійному оволодінню матеріалом та надавали поштовх до самостійного 

пізнання нового. Так, на початку 60-х років, таке ставлення призвело до 

відсутності готовності випускників до самостійної діяльності, і, як наслідок, 

відсутності готовності до самостійного оволодіння знаннями. Саме тоді 

педагогічна громадськість визначила відсутність навичок здійснення 

самостійної діяльності як один з головних недоліків освіти. 

Наприкінці 60-х – початку 70-х років виділяється група дидактів 

(І. Лернер [120], М. Скаткін [210; 211] та інші), які ґрунтовно дослідили 

змістову сторону самостійної роботи. З’явилися роботи присвячені вивченню 

процесуального аспекту пізнавальної діяльності особистості (Г. Закіров [80], 

Л. Аристова [6] та інші). На важливості проблеми активності в навчанні 

акцентують увагу Л. Божович [25], Н. Менчинська [135], Ю. Самарін [190], 

підкреслюючи, що знання є завжди похідним власних зусиль майбутніх 

учителів. З’являються роботи, присвячені питанням формування потреби в 

самоосвіті та активізації процесу навчання (М. Кузьміна, М. Ковалевський, 
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Б. Райський та інші), формування вмінь самостійно працювати як необхідної 

умови залучення до самоосвіти (Н. Іванова, І. Редковець [1; 176] та інші). 

У 70-х рр. XX ст. вчені (В. Оконь [149], A. Матюшкін [131], 

М. Махмутов [132], І. Лернер [120] та інші) розробили нові класифікації 

методів навчання, що поєднували два чинники педагогічної діяльності – 

викладання та навчання. При цьому під навчанням розумівся спеціально 

організований, цілеспрямований і керований процес взаємодії вчителів і 

учнів, результатом якого є засвоєння знань, умінь, навичок, формування 

світогляду, розвиток розумових сил, обдарувань і можливостей відповідно до 

поставлених цілей [165, с. 32]. І оскільки в навчанні присутні дві 

взаємозалежні діяльності, то і носіїв цих діяльностей було виділено два. 

Інструментарієм педагогіки цього періоду стали поняття „самовиховання“, 

„самоосвітаˮ, „самоврядуваннямˮ „самоорганізаціяˮ й інші концепти, що 

фіксують активність суб’єкта навчання [165, с. 32]. Саме з цього моменту 

активізувалася робота вчених і практиків щодо дослідження питань 

самоосвіти. 

У 80-ті роки XX ст. теоретичні розробки проблеми самоосвітньої 

діяльності  продовжив радянський бібліограф А. Айзенберг [2, с. 94]. Учений 

розглядав самоосвіту як самостійне читання, як вибір літератури для 

самостійного засвоєння знань, пов’язаних із потребами суспільства. 

Проблема самоосвіти розглядалась і вивчалась у цей час також іншими 

вченими. Наприклад, В. Бондаревський розглядав потребу в самоосвіті як 

складову частину духовних потреб особистості [29, с. 4]. Він зауважив, що 

виховати в людині потребу в самоосвіті – це означає розбудити пізнавальну 

активність і самостійність думки, сформувати любов до читання книг 

[29, с. 5]. І вже в 90-х роках ХХ століття з’явилася низка робіт, присвячених 

сутності самоосвіти, її основним чинникам та рушійним силам розвитку 

(А. Айзенберг [2], А. Громцева [56; 58], С. Єлканов [71], Л. Рувинський [187], 

О. Кочетов [104], Б. Райський [55]). Психологи, розглядаючи організацію 

самостійної пізнавальної діяльності, приділяли істотну увагу дослідженню 
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потреб, прагненнь та установок особистості, що сприяло визначенню 

необхідних умов для вироблення в особистості стійкої мотивації до 

самоосвіти (О. Малихін [128], Н. Сидорчук [207], В. Шпак [268]).  

У цей період головна увага вчених зосереджувалася на дослідженні 

складових компонентів самоосвітньої діяльності молоді: пізнавальній 

активності, самостійній діяльності, саморегуляції, самокорекції; самоосвіта 

пов’язувалась, передусім, із необхідністю підвищення професійної 

майстерності як часткової мети самоосвітньої роботи [55; 57]. Розглянувши 

різноманітні психолого-педагогічні джерела  з окресленої проблеми, 

доходимо висновку, що певну роль у розробці різноаспектних напрямів 

самоосвіти в педагогічній літературі відіграли праці, присвячені питанням 

пізнавальної активності, що є важливим чинником у процесі самоосвіти. 

Головним внеском у збагаченні поняття „самоосвітаˮ стали 

дослідження науковців ролі пізнавальної активності в самостійному 

оволодінні знаннями, акцентування уваги на потребах, меті та мотивах 

пізнавальної діяльності (А. Громцева [56; 57; 58], Ю. Кулюткін [116], 

В. Лозова [124], М. Махмутов [132], П. Підкасистий [163], Г. Щукіна [271] та 

інші). 

Такі вчені, як А. Громцева [56; 57], В. Лозова [124], І. Редковець [177], 

Г. Серіков [203] розглядали самоосвіту як засіб ідейного, професійного та 

загальнокультурного розвитку особистості та реалізації її творчої ініціативи. 

Під самоосвітою А. Громцева розуміла цілеспрямовану, систематичну, 

керовану самим учнем пізнавальну діяльність, необхідну для його самоосвіти 

[55, с. 13]. У загальному плані, підкреслювала дослідниця, самоосвіта 

відрізняється від процесу навчання тим, що в одному випадку пізнавальна 

діяльність управляється вчителем, в іншому – самим учнем [55, с. 32]. Також 

А. Громцева виділила три рівні самоосвітньої діяльності [57, с. 21-26]: 

– перший рівень (стихійний); 

– другий (цілеспрямований); 



26 
 

– третій рівень – такий, на якому проявляються вміння, що 

забезпечують самостійне пізнання, раціональну організацію роботи. 

У свою чергу А. Авдєєв структурував процес самоосвіти в такий спосіб 

[1, с. 17]: 

– усвідомлення мети, вибір засобів і способів самоосвіти; 

– планування самоосвіти; 

– пізнавальна активність і самостійність; 

– оцінка й контроль. 

В. Корвяков виділив наступні етапи процесу самоосвіти на основі 

логічно взаємозалежних дій [101, с. 37]: 

– усвідомлення особистістю потреби в знаннях, визначення мети 

самоосвіти; 

– діяльність особистості в руслі самостійного отримання знань, 

спрямована на задоволення пізнавальної потреби: 

а) планування процесу самоосвіти, 

б) визначення засобів і способів самоосвіти, 

в) безпосередня діяльність особистості з самостійного отримання 

знань, 

д) оцінювання результатів діяльності, самоконтроль, 

е) визначення нових цілей; 

– виникнення нової пізнавальної потреби, що передбачає 

задоволення її шляхом самоосвітньої діяльності. 

З огляду на вищевикладене ми можемо стверджувати, що значущість 

самоосвіти в житті кожної людини та суспільства в цілому в другій половині 

XX століття вченими розглядалася як основа становлення особистості. 

Самоосвіта розкривала можливості кожної особистості й надавала їй змогу 

виявити й підвищити власний рівень розвитку як у професійній діяльності, 

так і під час навчання, зокрема в педагогічному ВНЗ, створюючи можливості 

розкриття власного потенціалу майбутніх учителів. Багатьма вченими та 

дослідниками до 90-х років ХХ століття самоосвіта розглядалась як 
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педагогічна категорія, що являє собою доповнення або частковий прояв, і 

застосовувалась тільки для розв’язання конкретних освітніх задач, таких як 

волі, боротьби з недоліками чи розумового самовдосконалення. Однак у 

роботах А. Кочетова [104], В. Сєліванова [198] та інших освіта й самоосвіта 

набувають нового значення – значення взаємопов’язаних понять. 

На початку XXI століття у зв’язку з соціальним розвитком суспільства 

все частіше постає питання підвищення кваліфікації кадрів, отримання та 

опрацювання різноманітної інформації та набуття знань. А коли мова йде про 

вище зазначені фактори, процес самоосвіти постає саме тим поєднувальним 

ланцюгом між бажаним та необхідним. Отже, питання самоосвіти, що почало 

глибоко розроблятись вченими ще в 60-70–ті роки XX століття, набуло нових 

форм і методів. 

Розглядаючи проблему самоосвіти майбутніх учителів, І. Наумченко 

відзначив, що визначення самоосвіти в літературі найчастіше зустрічалося в 

широкому й вузькому розумінні. Самоосвіта в широкому розумінні – це 

соціально-педагогічна категорія, що визначає рівень та методи 

інтелектуального розвитку та сприяє поступальному руху суспільства по 

шляху культурного, економічного й науково-технічного прогресу. 

Самоосвіту ж у вузькому розумінні значення цього слова визначають лише 

як систему відновлення, розширення й поглиблення раніше отриманих знань; 

удосконалення практичних умінь і навичок з метою досягнення професійної 

майстерності. Характеризуючи особливості й призначення студентської 

самоосвіти, він відзначає, що це поняття досить часто ототожнюється з 

поняттям „самостійна робота майбутніх учителів“ [145, с. 10]. 

Досліджуючи самостійну роботу майбутніх учителів дослідник вважав 

саме самостійну роботу початковим етапом самоосвітнього процесу та його 

складовою частиною. Студентська самоосвіта, на думку автора [145, с. 10], 

це цілком сформована система, що передбачає інтеграцію розрізнених 

елементів самостійної пізнавально-практичної діяльності в єдиний комплекс 

інтелектуальної праці, свідомо й систематично виконувану кожним із 
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майбутніх учителів у різних ланках навчального процесу й позааудиторної 

роботи. Однак ми не погоджуємося з тим, що самостійна робота вирізняється 

своєю безсистемністю, недостатньою обізнаністю майбутніх учителів з 

вимогами наукової організації, гігієни й культури розумової праці, 

відсутністю стійких і педагогічно обґрунтованих умінь планування бюджету, 

часу й видів діяльності, самоконтролю й самоперевірки її результатів. 

Самоосвіта майже цілком базується на студентський творчій, завжди 

мотивованій й самостійно здійснюваній навчально-практичній діяльності. У 

процесі самоосвітньої діяльності майбутніх учителів не тільки 

застосовуються, а й також [45, с. 60-61]: 

а) закріплюються знання, отримані на першому етапі; 

б) оптимально планується та організується власна праця, при чому 

раціонально використовується бюджет аудиторного та позааудиторного часу 

на підгрунті „власних внутрішніх мотивів й імпульсівˮ; 

в) дотримуються вимоги гігієни й культури розумової праці; 

г) постійно вдосконалюються навички цієї діяльності в різних 

ланках навчального процесу, у сферах науки, мистецтва, літератури, які їх 

цікавлять; 

д) здійснюється постійний самоконтроль і самоперевірка ступенів і 

якості засвоєння змісту досліджуваного матеріалу; 

е) постійно триває власна підготовка до професійної діяльності й 

самоосвіти у вузькому розумінні значенні цього слова. 

За результатами досліджень М. Степка, Я. Болюбаша, В. Шинкарука, 

В. Грубінка, І. Бабіна [27, с. 30, 64, 52] та інших у розрізі проблеми 

самоосвітньої діяльності майбутніх учителів, самоосвіта майбутніх учителів 

має специфічні особливості, а саме: 

– завжди пов’язана з продуктивним навчальним процесом або 

життєвим самовизначенням. Це дає змогу визначити основні шляхи 

методичного впливу на самоосвіту майбутніх учителів: удосконалення 
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навчального процесу, його інтенсифікація, різноманітна діяльність щодо 

підвищення професійної спрямованості підготовки майбутніх фахівців; 

– залежить від стійкості пізнавальних інтересів і практичної 

діяльності, в якій майбутні учителі бажають набути успіхів. Це свідчить про 

необхідність підготовки до самоосвіти, використання колективних форм і 

методів педагогічного керівництва самоосвітньою діяльністю майбутніх 

учителів; 

– виконує декілька функцій: сприяє закріпленню та поглибленню 

результатів навчальної діяльності, задоволенню пізнавальних інтересів, є 

засобом підготовки до майбутньої професії, засобом самоствердження в очах 

однолітків і викладачів; 

– можливі різноманітні труднощі, що виникають у разі 

недостатньої культури розумової праці та слабкої загальної підготовленості 

майбутніх учителів до самостійної діяльності, завжди пов’язані з відсутністю 

в майбутніх учителів навичок працювати самостійно. 

Р. Скульський розглядав характеристику самоосвіти не тільки як 

самостійний пошук і оволодіння науково-професійною інформацією, але й її 

застосування отриманих умінь на практиці [213, с. 60]. Самоосвіта, як 

зазначив у своєму дослідженні Г. Сєріков, має виконувати такі функції, як: 

виховання, освіта, розвиток та професійний розвиток. Вона має виступати як 

засіб пошуку та засвоєння соціального досвіду, за допомогою якого людина 

може здійснити власне виховання, освіту, розвиток і професійну підготовку 

відповідно до поставлених цілей і завдань [67, с. 34]. 

За визначенням А. Димитрова та Н. Філіппова самоосвіта – це 

систематична цілеспрямована діяльність особистості, що забезпечує їй 

самостійний пошук і засвоєння певної суми знань в області, що цікавить 

[67, с. 70]. Самоосвіта майбутніх учителів – це систематична, самостійна та 

пізнавальна діяльність з оволодіння педагогічною теорією та передовим 

педагогічним досвідом, спрямована на вдосконалення педагогічної діяльності 

фахівця [115, с. 59]. 
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Розглядаючи сутність професійно-педагогічної самоосвіти, Т. Воронова 

акцентувала увагу на ставлені майбутніх учителів до джерел професійно-

педагогічних знань, під якими дослідниця розуміла науково-педагогічну, 

психологічну, методичну та спеціальну літературу, що несе в 

концентрованому вигляді ефективний соціально-педагогічний досвід інших 

людей, а також педагогічний досвід. Творче переосмислення досвіду інших 

людей, пошук нових методичних ідей, способів та прийомів роботи, аналіз та 

узагальнення власного досвіду з більш загальних позицій, високоефективне, 

творче розв’язання професійно-педагогічних завдань з опорою на 

рекомендації науки та ефективної педагогічної практики – усе це становить 

основу та сутність самоосвіти майбутніх учителів [44, с. 250]. При цьому 

метою професійно-педагогічної самоосвіти є особисте й професійне 

самовдосконалення, що дає змогу досягти професійної компетентності, 

високого загальнокультурного рівня, підвищення результативності 

педагогічної діяльності, що проявляється в якісних змінах розвитку 

особистості майбутніх учителів, тобто досягнення високого рівня 

педагогічної майстерності й творчого ставлення до справи [94, с. 103]. 

В останні десятиліття кількість досліджень з проблем професійно-

педагогічної самоосвіти значно зросла. У більшості досліджень і практичних 

рекомендацій стосовно основ самоосвітньої діяльності було визначено, що 

самоосвіта вчителів – це історичний процес, який залежний від соціальних та 

економічних факторів, що відбуваються в суспільстві. Установлені 

закономірності дали змогу дослідникам визначити зміст, принципи, форми та 

методи оптимальної організації педагогічної праці й самовдосконалення 

майбутніх учителів. Так, наприклад, дослідження Н. Кузьміної [112, с. 56] та 

В. Шаронової [265, с. 77-105] засвідчили, що вчителі починають інтенсивно 

займатися самоосвітою, коли вищий навчальний заклад активно сприяє 

організації науково-практичної й науково-дослідної діяльності всього 

педагогічного колективу, а практичні методи стають стимулятором у галузі 

самоосвіти; коли всередині ВНЗ організується науково-практична й науково-
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дослідна діяльність усього колективу, а її організатором виступає ректор, 

проректор, декан та таке інше. Однак при цьому дослідники також звертають 

увагу на те, що самоосвітня діяльність майбутніх учителів стає більш 

ефективною, якщо її практичні результати стають широко відомі не лише у 

своєму ВНЗ, але й за його межами [212, с. 18-19]. 

У дисертаційному дослідженні Я. Бойко дослідницею було виділено 

такі характерні ознаки самоосвітньої діяльності майбутніх учителів, як 

[26, с. 31]: 

– стійка мотивація майбутніх учителів; 

– високий рівень активності й свідомості майбутніх учителів; 

– добровільність у здобутті нових знань, в оволодінні новим видом 

діяльності; 

– цілеспрямованість, системність цієї діяльності; 

– систематичний характер; 

– самостійність пізнання в майбутніх учителів; 

– керованість самою особистістю та виключення зовнішнього 

обов’язку; 

– вибірковий характер у порівнянні з навчальним пізнанням; 

– спрямованість на задоволення пізнавальних потреб та інтересів; 

– формування та вдосконалення особистісних якостей. 

Н. Сидорчук [207, с. 10] зазначила, що самоосвітня діяльність 

майбутніх учителів являє собою процес, зумовлений організаційно-

педагогічними та соціально-психологічними чинниками, під впливом яких 

майбутні вчителі можуть самостійно визначати власні освітні цілі та засоби 

їх досягнення, на основі чого реалізувати пізнавальні інтереси та потреби, 

розвинути інтелектуальні та особистісні якості. Відповідно до цього 

Н.Сидорчук визначила, що підготовка майбутніх учителів до самоосвітньої 

діяльності має здійснюватися шляхом моделювання майбутньої професійної 

самоосвіти, що передбачає чітке впорядкування її структурних компонентів 

та зв’язків між ними через залучення майбутніх учителів до активної 
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самостійної навчальної роботи, оскільки самоосвіта вчителів є основною 

формою підвищення їх кваліфікації, яка полягає в удосконаленні знань і 

узагальненні педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самостійної 

роботи над літературою та матеріалами [175, с. 511]. 

Самоосвіта являє собою безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення, який здійснюється індивідуально або колективно. 

Особистість, яка поглиблено займається самоосвітою, має володіти 

наступними вміннями: оцінювати свої можливості, брати до уваги наявність 

своїх якостей, вибирати своє місце в житті, суспільстві, усвідомити свої 

інтереси, знайти джерело пізнання, знайти доступні своїм можливостям 

форми самоосвіти, планувати свою діяльність, реалізовувати свої особисті 

можливості тощо[36, с. 89]. 

Таким чином, з огляду на означені питання можна стверджувати, що 

проблема самоосвіти, завжди була і залишається актуальною для науки, а 

самоосвіта майбутніх учителів технологій залишається актуальною для 

педагогічної науки та практики технологічної освіти. Вона є об’єктом 

дослідження багатьох науковців, проте питання формування здатності й 

готовності до самоосвіти, формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій залишається недостатньо вивченим. 

У сучасних умовах система професійного навчання має орієнтуватися 

на підготовку такого фахівця, який не тільки має глибокі професійні знання в 

обраній галузі, а й уміє їх гнучко адаптувати до мінливих соціальних умов, 

має потенціал до саморозвитку. Такі вимоги до підготовки майбутніх 

учителів технологій потребують зміщення акцентів у професійній освіті з 

процесу навчання на його результат, вміння використання набутих знань, 

тобто на компетентність. 

Таким чином, важливим стає не тільки обсяг отриманих знань, а й 

уміння орієнтуватися в сучасному інформаційному суспільстві, оперувати 

набутими знаннями та досвідом для застосування їх у професійній діяльності 

та упродовж життя, бути готовим до змін та потреб ринку праці, оперувати й 
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управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення та 

безупинно навчатись. Усе це дає змогу кожній особистості забезпечити 

розвиток життєво важливих компетентностей. На рівні вищого навчального 

закладу ці компетентності можливо сформувати в контексті реорганізації 

традиційної системи вищої освіти за рахунок впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес педагогічного ВНЗ. 

Пріоритетними ідеями сучасної освіти є спрямування на створення 

умов творчої, дослідницької діяльності, вільного вибору майбутніми 

вчителями форм і методів навчання, зростання ролі їхньої самоосвіти й 

самовдосконалення, урахування індивідуальних особливостей, інтересів, 

здібностей кожного з майбутніх учителів. 

Відомо, що підготовка майбутніх учителів технологій до творчої, 

дослідницької діяльності здійснюється на загальнонауковому, 

загальнотехнічному, загальнопедагогічному та фаховому рівнях. Цей процес 

пронизує ряд циклів навчальних дисциплін та видів навчально-дослідницької 

діяльності майбутніх учителів. Складність і поліаспектність проблеми 

підготовки майбутніх учителів технологій, на думку Є. Кулика [114, с. 2], 

обумовлена новітнім гуманістичним напрямом формування світогляду 

сучасної людини, пов’язаним зі зміною освітньої парадигми, на відміну від 

традиційного сцієнтично-технократичного напряму. Крім того, задоволення 

потреб суспільства в широкій технологічній культурі як інтегрованій якості 

особистості неможливе за наявного змісту технологічної підготовки сучасних 

учителів, що через скорочення часу на навчання технологій набула характеру 

мінімізованої дидактичної структури. Традиційна система підготовки 

майбутніх учителів технологій потребує вдосконалення через наявність 

індивідуального творчого характеру їх практичної діяльності під час 

навчання. 

За умов задоволення внутрішніх та зовнішніх потреб майбутніх 

учителів технологій у знаннях, уміннях і навичках та накопичення 
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отриманого досвіду їх використання йдеться мова про інший рівень їх 

застосування – рівень компетентності. 

Згідно з визначенням сучасного словника іншомовних слів 

„компетентний“ – це досвідчений у певній галузі, в якому-небудь питанні; 

авторитетний, вагомий; той, який має певні повноваження [201, с. 241]. 

Також у сучасному тлумачному словнику української мови 

зазначається, що „компетентний“ – це той, що має ґрунтовні знання в певній 

галузі, тямущий; який має певні повноваження, повновладний [224, с. 441]. 

Компетентність майбутніх учителів технологій складне й водночас 

багатогранне явище. Так, на думку А. Хуторського, „компетентність – це 

володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне 

ставлення до неї та предмету діяльності; це поєднання відповідних знань, 

досвіду та здібностей, що дають змогу обґрунтовано судити про певну галузь 

та ефективно діяти в ній“ [257, с. 10]. 

У свою чергу С. Гончаренко розглядав компетентність як сукупність 

знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності майбутніх 

учителів: уміння аналізувати, передбачати наслідки діяльності, 

використовувати інформацію [53, с. 149]. 

На думку І. Зимньої, „компетентність – це інтелектуальна, особистісно-

зумовлена, соціально-професійна життєдіяльність майбутніх учителів, що 

базується на знаннях“ [85, с. 35]. 

П. М’ясоїд [126, с. 235] також дав декілька визначень поняття 

„компетентність“: 

1) це здатність приймати рішення й нести відповідальність за їх 

реалізацію в різних галузях людської діяльності; 

2) це сукупність фізичних та інтелектуальних якостей майбутніх 

учителів і властивостей, необхідних для самостійного й ефективного виходу 

з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в 

конструктивній взаємодії з іншими; 
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3) це інтегрована характеристика якостей особистості майбутніх 

учителів і рівня їх підготовки до здійснення діяльності в певній галузі. 

У „Тлумачному словнику російської мови“ С. Ожегова термін 

„компетентність“ (від лат. competeo – домагаюся, відповідаю, підходжу) 

трактується у двох значеннях: 1) коло повноважень якого-небудь органа або 

посадової особи, надане законом, актом і тощо; 2) знання, досвід, уміння з 

кола питань, з якими будь-хто добре обізнаний. У свою чергу компетентність 

– це узагальнена здатність до розв’язання життєвих і професійних завдань у 

тій або іншій галузі, завдяки компетентності – знанням, умінням, досвіду 

[148, с. 432]. 

У „Тлумачному словнику російської мови“ Д. Ушакова компетентність 

визначається як усвідомленість, проінформованість, авторитетність; коло 

питань, явищ, у яких авторитетна або досвідчена особа володіє колом 

повноважень [231, с. 714]. 

В „Енциклопедії освіти“ (за редакцією В. Кременя) зазначено, що 

майбутні вчителі набувають компетентності не лише під час вивчення 

дисципліни, групи дисциплін, а й за допомогою засобів неформальної освіти, 

унаслідок впливу середовища тощо [72, с. 408]. Водночас компетентність – 

відчужена від суб’єкта, наперед задана самоцільна норма (вимога) до 

освітньої підготовки майбутніх учителів, необхідна для їх якісної 

продуктивної діяльності в певній сфері; соціально закріплений результат 

[72, с. 409]. 

В. Бондар під компетентністю розумів „якість особистості, яка володіє 

здатністю застосовувати засвоєні знання, навчальні вміння й навички, а 

також способи діяльності у відповідних життєвих ситуаціях для розв’язання 

практичних і теоретичних завдань“ [28, с. 250]. 

На думку Н. Бібік, компетентність – це освітні результати, що 

досягаються не тільки засобами змісту освіти, а й соціальної взаємодії як у 

міжособистісному, так і в інституційному культурному контекст, і постають 

як реальні вимоги до засвоєння сукупності знань, способів діяльності, 
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досвіду ставлення до певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в 

соціумі [20, с. 49]. 

В. Буряк зазначив, що компетентність – це здатність розв’язувати 

професійні завдання визначеного класу, що потребують наявності реальних 

знань, умінь, навичок, досвіду. Це простір соціально-професійного впливу, 

визначений посадою, соціальним статусом, службовими функціями фахівця 

[35, с. 51]. 

Л. Петухова під компетентністю розуміла здатність і усвідомлену 

готовність майбутніх учителів до реалізації набутої системи знань, умінь, 

навичок і прагнення до розв’язання актуальних завдань у конкретних умовах 

з передбачуваними можливими наслідками та відповідальністю за свої дії 

[161, с. 62]. 

А. Маркова під компетентністю розуміла індивідуальну 

характеристику ступеня відповідності вимогам професії; психічний стан, що 

дає змогу діяти самостійно й відповідально; володіння людиною здатністю й 

умінням виконувати певні трудові функції. Це співвідношення об’єктивно 

необхідних знань, умінь, навичок, психологічних якостей, якими володіють 

учителі, та їхній вплив на процес та результат педагогічної діяльності 

[129, с. 85]. 

На думку Г. Селевко, компетентність – це інтегральна якість 

особистості, що проявляється в загальній здатності та готовності її до 

діяльності, основаної на знаннях і досвіді, набутих у процесі навчання та 

соціалізації, орієнтованих на самостійну й успішну участь у діяльності 

[196, с. 141]. 

Як зазначила Т. Маслова, компетентність – це система теоретико-

методологічних, нормативних положень, наукових знань, організаційно-

методологічних, технологічних умінь майбутніх учителів, об’єктивно 

необхідних особистості для виконання посадово-функціональних обов’язків, 

а також відповідні моральні та психологічні якості [130, с. 61]. 
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У свою чергу Н. Нечаєв розглядав компетентність як досконале знання 

своєї справи, сутності виконуваної роботи, складних зв’язків, явищ і 

процесів, можливих способів і засобів досягнення намічених цілей 

[146, с. 14]. 

Н. Глузман зазначила, що компетентність є динамічною категорією, яка 

передбачає наявність у педагогів і майбутніх учителів таких якостей, що 

дають йому змогу найефективніше здійснювати педагогічний процес у 

соціально-педагогічних умовах, що змінюються. Компетентність є 

інтегративним результатом освіти, самоосвіти й саморозвитку педагогів і 

майбутніх учителів, визначається досвідом та індивідуальною здатністю, їх 

прагненням до безперервної самоосвіти й самовдосконалення, творчим 

ставленням до справи [52, с. 79]. 

На думку вчених В. Болотова й  В. Сєрікова, компетентність – це 

спосіб існування знань, умінь, освіченості, який сприяє особистісній 

самореалізації, знаходженню майбутніми учителями свого місця у світі 

[169, с. 12]. 

Доходимо висновку, що під самоосвітньою компетентністю 

майбутніх учителів технологій можна вважати здатність до самостійного 

прийняття рішень та усвідомлення власної відповідальності за процес їх 

виконання й фінальної реалізації. 

Як зазначили дослідники [64; 217], компетентність особистості у будь-

якій галузі професійної діяльності складається з загальних і професійних 

компетентностей. Загальна компетентність скадається з компетентностей 

індивідуальної ідентифікації й саморозвитку, міжособистісних 

компетентностей суспільно-системних компетентностей [217, с. 212]. 

Професійна компетентність, у свою чергу, складється з соціальної, 

полікультурної, комунікативної, самоосвітньої, інформаційної, продуктивної 

творчої діяльності [64, с. 112]. Таким чином, самоосвітня компетентність є 

складовою професійної компетентності. 



38 
 

У кожній країні вчені виділяють для себе пріоритетні, на їхню думку, 

переліки ключових компетентностей (key competencies), які є достатньо 

різноплановими та неоднозначними. 

Так, наприклад, міжнародний експерт професор О. Крисан 

запропонував таку систему компетентностей на різних рівнях [97, с. 22]: 

– ключові (надпредметні та міжпредметні) компетентності – 

здатність майбутніх учителів здійснювати складні поліфункціональні, 

поліпредметні, культурно-доцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи 

актуальні індивідуальні та соціальні проблеми;  

– загальногалузеві – їх набувають майбутні вчителі впродовж 

вивчення тієї чи іншої дисципліни освітньої галузі на всіх курсах;  

– спеціально-предметні – ті, що їх набувають майбутні вчителі у 

вивченні певної дисципліни протягом конкретного навчального року або 

ступеня навчання. 

В Україні ж серед ключових компетентностей, що сьогодні визначені 

як орієнтири для виявлення результативності освітнього процесу, 

науковцями та дослідниками пропонується наступна система 

компетентностей [97, с. 66]: 

– надпредметна (міжпредметна) компетентність, що визначається 

як здатність майбутніх учителів здійснювати складні поліфункціональні, 

поліпредметні, культурнодоцільні види діяльності; 

– навчальна – це інтелектуальний розвиток особистості та здатність 

майбутніх учителів учитися протягом усього життя; 

– громадянська – здатність майбутніх учителів захищати та 

піклуватися про відповідальність, права, інтереси та потреби громадян 

української держави та суспільства; 

– загальнокультурна – здатність майбутніх учителів жити та 

взаємодіяти з іншими в умовах полікультурного суспільства, керуючись 

національними та загальнолюдськими духовними цінностями; 
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– компетентність майбутніх учителів з інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

– соціальна – володіння майбутніми учителями сукупністю засобів, 

що дають можливість взаємодіяти з різними соціальними групами та 

соціальними інститутами суспільства; 

– підприємницька – володіння майбутніми учителями засобами, що 

дають можливість ефективно організувати власну та колективну трудову й 

підприємницьку діяльність; 

– здоров’язберігаюча. 

О. Чеботарьова, розглядаючи ключові компетентності, зазначила, що 

до числа ключових компетентностей майбутніх учителів віднесені такі 

інтегративні особистісні властивості, що характеризують [261]: 

1) ставлення майбутніх учителів до самих себе як до особистості та 

суб’єктові життєдіяльності й професійної діяльності; 

2) взаємодія майбутніх учителів з іншими майбутніми учителями, 

здатність працювати в команді; 

3) діяльність майбутніх учителів, що виявляється у всіх її типах і 

формах, у тому числі й у процесі виконання професійних обов’язків. 

Наведені інтегративні особистісні властивості майбутніх учителів 

технологій додають до ключових компетентностей і самоосвітню 

компетентність, що сприяє самовдосконаленню та саморозвитку особистості. 

Радою Європи було наведено перелік ключових компетентностей, з яких 

визначено п’ять груп [279, с. 291]: 

– соціальні; 

– полікультурні; 

– інформаційні; 

– самовдосконалення, саморозвитку та самоосвіти; 

– продуктивної та творчої діяльності. 

Таким чином, можемо зазначити, що самоосвітня компетентність 

майбутніх учителів є однією із ключових компетентностей сучасної освіченої 
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особистості і, зокрема, однією за головних – компетентністю майбутніх 

учителів технологій. Вона є одним із проявів соціальної та професійної 

зрілості особистості, що набуває особливої значущості в умовах переходу до 

інформаційного суспільства; вона є одним із головних критеріїв оцінки 

якості випускника, невід’ємною й природною складовою способу його життя 

в будь-якому віці, показником професійної зрілості. 

Проявом самоосвітньої компетентності у випускників вищої школи, на 

думку О. Чеботарьової, є цілеспрямованість, відповідальність, 

підприємливість, наполегливість, ініціативність, креативність, воля, 

активність мислення, розумова самостійність, самоорганізація, здатність до 

рефлексії [262, с. 186]. 

Розглядаючи структуру будь-якої компетентності, Ю. Татур виділив 

наступні елементи [226, с. 23]: 

а) позитивну мотивацію до прояву компетентності; 

б) ціннісно-смислові уявлення (відносини) до змісту та результату 

діяльності; 

в) знання, що лежать в основі вибору способу здійснення 

відповідної діяльності; 

г) уміння, досвід (навичка) успішного здійснення необхідних дій на 

базі наявних знань. 

Структура самоосвітньої компетентності, на думку І. Зимньої, містить 

такі елементи як [85]: 

– мотиваційний (готовність до виявлення); 

– когнітивний (володіння знаннями змісту компетентності); 

– поведінковий (досвід виявлення компетентності, уміння); 

– ціннісно-смисловий (відношення до змісту компетентності й 

об’єкту її застосування); 

– регуляційний (емоційно-вольова регуляція процесу та результату 

виявлення компетентності). 
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Схожі елементи визначені А. Громцевою в структурі самоосвітньої 

діяльності [58, с. 26-27]:  

1) мотиваційний; 

2) цільовий (орієнтовний); 

3) процесуальний; 

4) організаційний; 

5) енергетичний; 

6) оцінний. 

Подібні елементи самоосвітньої компетентності були виділені 

Н. Коваленко [93, с. 72]: 

– мотиваційно-ціннісний (активність, прагнення, усвідомлена 

особистісна установка на самовдосконалення в інтелектуальній сфері); 

– організаційний (чітка побудова самоосвітньої діяльності, 

цілеспрямованість, сконцентрованість, самокерування, саморефлексія в 

пізнавальній діяльності); 

– процесуальний (самокерування рухом від пізнавальної мети до 

результату засобами самостійно організованої пізнавальної діяльності, 

функціональність знань, умінь, навичок, їх самостійне удосконалення); 

– інформаційний (здатність і готовність працювати з інформацією, 

інформаційними технологіями для потреб власної самоосвіти, 

самореалізації). 

І. Преображенська виділяє у структурі самоосвітньої компетентності 

наступні компоненти [171, с. 63]: 

а) морально-смислова спрямованість самоосвіти; 

б) базова орієнтація в дисципліні; 

в) методологічна культура майбутніх учителів;  

г) комунікаційний досвід; 

д) досвід орієнтації в інформаційному середовищі; 

е) практичний досвід використання комп’ютера в самоосвітній 

діяльності. 
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В. Мільманом у процесі розгляду самоосвітньої компетентності з точки 

зору діяльнісного підходу було запропоновано своєрідну схему-

послідовність дій, які, на його думку, неодмінно приведуть суб’єкта до 

отримання кінцевого результату. Ця схема-послідовність була запропонована 

в наступному вигляді: потреба → мотив → об’єкт → мета → предмет → 

умови → засоби → склад → контроль → оцінка → продукт. На думку автора, 

саме ця схема-послідовність являє собою структуру самоосвітньої 

компетентності й реалізується у вигляді дій [140, с. 73]: 

– спонукальна (потреба, мотив, об’єкт, мета); 

– інструментальна (умови, засоби, склад); 

– контролююча (контроль, оцінка, продукт). 

О. Фоміна зазначила, що самоосвітня компетентність – це якість 

особистості, що характеризує її здатність до систематичної, самостійно 

організовуваної пізнавальної діяльності, спрямованої на продовження 

власної освіти в загальнокультурному й професійному аспектах [252, с. 39]. 

Самоосвітня компетентність ґрунтується на самоосвіті, яка є 

необхідною складовою життя сучасної людини і є єдиною детермінантою 

саморозвитку її внутрішнього світу. За висловом О. Чеботарьової, 

самоосвітня компетентність притаманна суб’єкту та реалізується ним не 

тільки в результаті діяльності, а й у ньому самому, перетворюючи себе в ній. 

Таким чином, самоосвітня компетентність – це творення людиною самої себе 

[262, с. 185]. 

У дисертаційному дослідженні І. Преображенської зазначається, що 

самоосвітня компетентність як особистісно-професійна якість сучасного 

фахівця виявляється в його здатності до освітньо-розвивальної діяльності, 

спрямованої на загальнокультурний і професійний розвиток, що самостійно 

ініціюється, пов’язаної з розв’язанням професійних проблем, поповненням 

знань, професійного й життєвого досвіду. А компетентність, у свою чергу, є 

продуктом особистісно-професійного саморозвитку майбутніх учителів, 

обумовленого самою логікою професійно спрямованого й націленого на 
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самоосвітню активність процесу навчання, отримання ними досвіду 

самостійного орієнтування в інформаційно-професійному просторі з 

використанням сучасних комп’ютерних технологій [171, с. 67]. 

Аналізуючи вищезазначене можемо зробити висновок, що характерною 

особливістю самоосвітньої компетентності є формування її на основі набуття 

власного досвіду при виконанні самостійних вправ і спроб самоосвітнтої 

діяльності. Отже, маємо змогу зазначити, що вироблення власної системи 

навчання та усвіомлення самоосвіти як способу життя – це запорука 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 

Слід зазначити, що вдосконалення рівня самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій не може зупинятися й після закінчення ними 

вищого педагогічного навчального закладу. Основними формами такого 

вдосконалення є самостійне пізнання, яке має містити самостійне вивчення 

філософських та педагогічних статей, книг, монографій, різноманітних 

наукових досліджень, журналів, участь у роботі методичних об’єднань, 

предметних комісій, педагогічних семінарів, web-семінарів, читань, різних 

педагогічних нарад, конференцій, web-конференцій тощо. Учитель 

технологій має постійно вдосконалюватись, слідкувати за досягненнями 

науково-технічного прогресу, які мають безпосередній вплив на методики та 

технології, що використовуються під час занять, мати здатність 

пристосовуватись до зовнішніх умов та використовувати свої знання та 

вміння на практиці. Отже, не маючи розуміння про власний рівень 

сформованості самоосвітньої компетентності, не може повноцінно відбутися 

успішне ставлення та самоствердження майбутніх учителів технологій в 

професійній діяльності та їх повна реалізація, як фахівців, в обраній ними 

справі. 

Беручи до уваги думки вчених, доходимо висновку, що сутність 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій полягає у 

свідомій педагогічній діяльності майбутніх учителів технологій, яка сприяє 

формуванню розуміння необхідності в постійному оновленні власних 
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професійних компетенцій, що відповідають пріоритетним напрямам 

інформаційно-технічного прогресу в галузях промислового та 

сільськогосподарського виробництва й сфери послуг та є основою здатності 

до професійного самовдосконалення. 

Розглянувши різноманітні підходи вчених до структури самоосвітньої 

компетентності [22; 38; 48; 92; 153; 272 та інші] та враховуючи наведене 

вище доходимо висновку, що структура самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій містить такі компоненти: 

– мотиваційно-ціннісний; 

– організаційний; 

– процесуально-інформаційний; 

– контрольно-рефлексивний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент – це своєрідний стимулятор, 

головна мета якого полягає в стимулюванні суб’єкта – майбутніх учителів 

технологій – до самоосвіти. Він передбачає наявність сформованих ціннісних 

орієнтацій особистості на самостійне оволодіння сучасними знаннями, 

усвідомленого бажання виконати не тільки обов’язкове навчальне завдання, а 

й постановка та виконання завдання, що було поставлене самостійно. 

Мотиваційно-ціннісний компонент характеризується сформованою потребою 

в систематичній навчально-дослідницькій діяльності, розвиненими 

пізнавальними та пошуковими мотивами, умінням цілепокладання, 

усвідомленого бажання та настанову на інтелектуальний саморозвиток. 

Мотиваційно-ціннісний компонент складає активність, прагнення, 

усвідомлена особистісна установка на самовдосконалення в інтелектуальній 

сфері; усвідомлення самоосвіти як особистісно та суспільно значущої 

діяльності; внутрішня потреба в систематичному оновленні й збагаченні 

професійних знань; емоційно-вольовий механізм щодо подолання труднощів 

під час самоосвітньої діяльності; наявність ціннісних орієнтацій і мотивів 

щодо здійснення самоосвіти. Мотиваційно-ціннісний компонент являє собою 

потребу розширення інформаційних знань, умінь, навичок роботи з 
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мультимедійними даними та можливості їх використання в професійно-

педагогічній діяльності [153, с. 8]. 

На думку Л. Гаврілової, мотиваційно-ціннісний компонент позначає 

наявність у майбутніх учителів прагнення до опанування професійних знань, 

умінь і навичок до особистісного розвитку за допомогою засобів 

мультимедіа, що забезпечить подальшу успішну виховну й навчальну 

діяльність. Цей компонент системи формування професійної компетентності 

репрезентує мету професійної підготовки майбутніх учителів, яка буде 

досягнута за умови переходу на якісно новий рівень професійного розвитку, 

що забезпечується використанням засобів мультимедіа [48, c. 260].  

Організаційний компонент – це компонент, який передбачає чітку 

систему побудови самоосвітньої діяльності, зокрема майбутніх учителів 

технологій, який спрямований на визначення цілей, скерований на 

сконцентрованість, має стійку рефлексію до пізнавальної діяльності; 

цілеспрямований (власна швидка орієнтація, чітке визначення мети); 

використання навичок раціонального планування часу та організація 

самостійної пізнавальної діяльності (проектування власних дій та 

можливостей, регламентування часу та місця, вибір форм, прийомів та 

джерел самоосвіти, власна побудова зручних та придатних умов для 

самоосвіти). Отже, організаційний компонент можемо розуміти як систему 

чітких, зрозумілих, цілеспрямованих дій майбутніх учителів технологій 

пов’язаних з плануванням та побудовою власного навчального процесу та 

організацією самовиховання. 

Згідно твердження О. Кисельової, організаційний компонент – це 

здатність до самостійного визначення близької й перспективної мети 

самоосвіти, самостійне та довгострокове планування, самостійна та 

раціональна організація [92, c. 255]. 

Процесуально-інформаційний компонент формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій – це компонент, який 

передбачає власне керування траєкторією від мети пізнання до отримання її 
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результату засобами самостійної пізнавальної діяльності, глибоке 

усвідомлення значення таких функцій як: знання, вміння, навички та їх 

вдосконалення; вміння пошуку та обробки інформації (пошук, відбір 

потрібної інформації); вміння навчатись та отримувати інформацію; 

інформаційно-комунікаційні вміння (заплановане та ефективне використання 

засобів ІКТ для обробки отриманої інформації); здатність і готовність 

працювати з ІКТ, з отриманою інформацією для задоволення власних потреб 

самоосвіти та самореалізації. 

Процесуально-інформаційний компонент являє собою раціональність у 

виборі й застосуванні інформаційно-пошукових систем, формулювання 

складних пошукових запитів; самостійність у здійсненні аналізу, 

систематизації інформації, оцінки її достовірності та релевантності, 

раціональність у застосуванні автоматизованих систем реферування тощо; 

ефективне використання засобів ІКТ для опрацювання, інтегрування 

різноформатної інформації, автоперекладу та створення інформаційних 

продуктів [85, c. 255]. 

Контрольно-рефлексивний компонент формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій – це компонент, який 

передбачає наявність вмінь до самоаналізу та самооцінки; вмінь 

самоконтролю та саморегуляції; вмінь рефлексії (аналіз результатів 

самостійної роботи з приводу самовдосконалення, планування завдань для 

підвищення рівня самоосвіти, усвідомлення необхідності проектування 

шляхів удосконалення власної самоосвітньої діяльності). Контрольно-

рефлексивний компонент – відображення ставлення того хто навчається до 

процесу та результатів власної самоосвітньої діяльності. Уміння переглядати 

та аналізувати власну самоосвітню діяльність виокремлюючи позитивні та 

негативні складові, а також, порівнювати отримані результати з 

запланованими завданнями та розглядати шляхи їх вдосконалення. 

Контрольно-рефлексивний компонент – систематичність здійснення 

самоконтролю на кожному етапі самоосвіти, раціональний вибір контрольно-
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діагностичних засобів; здатність до критичного аналізу та систематичної 

оцінки вибраних форм, методів і результатів самоосвіти; систематичність 

корекції цілей самоосвіти, самостійна розробка її подальших напрямів 

[92, c. 255]. 

Результати аналізу та досліджень, які були наведені вище стосовно 

структури самоосвітньої компетентності, можна відобразити у вигляді схеми 

(рис. 1.1). 

 

Самоосвітня компетентність 

майбутніх учителів технологій 
 

 

 

   

Мотиваційно-

ціннісний 

компонент 

Організаційний 

компонент 

Процесуально-

інформаційний 

компонент 

Контрольно-

рефлексивний 

компонент 
- ціннісні орієнтації; 

- усвідомлене 

бажання до 

саморозвитку; 

- сформованість 

потреби 

систематичної 

навчальної 

діяльності; 

- розвинуті 

пізнавальні та 

пошукові мотиви; 

- настанова на 

інтелектуальний 

саморозвиток. 

- цілеспрямованість; 

- сконцентрованість; 

- самокерування; 

- раціональне 

планування та 

організація 

самоосвітньої 

діяльності; 

- вибір форм, 

прийомів, джерел 

самоосвіти. 

- функціональність 

знань, умінь, 

навичок та їх 

самостійне 

вдосконалення; 

- інформаційно-

пошукові вміння; 

- навчально-

інформаційні 

вміння; 

- технологічні 

вміння. 

- самоаналіз та 

самооцінка; 

- самоконтроль та 

саморегуляція; 

- рефлексія; 

- порівняння 

досягнутих 

результатів з 

наміченими; 

- критичний аналіз. 

Рис.1.1 Структура самоосвітньої компетентності  

майбутніх учителів технологій 

 

Отже, спираючись на вищезазначене можемо стверджувати, що 

сутність самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

полягає у характерних ознаках до набуття знань і досвіду, вдосконалення 

самоосвітньої діяльності під час навчання у педагогічному ВНЗ, розвитку 

професійних і інтелектуальних здібностей та базується на розумінні 
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необхідності постійного оновлення знань і вмінь та являється основою 

переконання у важливості безперервної самоосвіти та вдосконалення 

професійних якостей. 

Також, зауважимо, що зміст, самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій структурований за мотиваційно-ціннісним, 

організаційним, процесуально-інформаційним та контрольно-рефлексивним 

компонентами та будується на основі специфіки змісту освітньої галузі 

„Технологія“, яка в свою чергу визначає особливості професійної діяльності 

вчителів технологій. 

 

1.2. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

 

Інформаційно-комунікаційні технології – це загальна назва 

різноманітних сукупностей методів, засобів і прийомів, що 

використовуються для збирання, систематизації, зберігання, опрацювання, 

передавання, представлення (відображення), подання текстової, графічної, 

візуальної, мовної, табличної, числової, аудіо – та відеоінформації тощо [111; 

197; 276 та інші]. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

мають перспективні можливості, використання яких створює передумови для 

інтенсифікації освітнього процесу. До таких можливостей належать: 

надшвидкий обернений зв’язок, комп’ютерна візуалізація навчальної 

інформації, архівне збереження навчальної та наукової інформації з 

можливістю її передачі та використання, автоматизація процесів 

обчислювальної та інформаційно-пошукової діяльності з можливістю 

багатоактного їх повторення. 

Великий потік інформації, реклами, застосування комп’ютерних 

технологій на телебаченні, електронних і комп’ютерних іграшок дуже 

впливають на виховання особистості та сприйняття навколишнього світу, 
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невід’ємно зумовлюючи потребу у фахівцях з вміннями, навичками та 

посиленим бажанням самовдосконалення й оновлення власних знань та 

вмінь. Виходячи з цього, в кожної сучасної людини виникає необхідність 

освоювати та використовувати в практичній діяльності великі обсяги 

інформації, а пріоритетне завдання розвитку сучасної вищої освіти 

спрямоване на розробку та прийняття нової освітньої парадигми, яка несе в 

собі глибинну ідею навчити випускника вищої школи бути творцем і 

ініціатором власного саморозвитку. Навчити їх самостійно вчитися, озброїти 

їх знаннями, вміннями, необхідними для саморозвитку в процесі подальшої 

освіти, – одне з найважливіших завдань вищого закладу освіти [81; 83]. 

Серед стратегічних цілей розвитку інформаційного суспільства, 

визначених у Розпорядженні Кабінету Міністрів України „Про схвалення 

Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, важливе місце 

відводиться забезпеченню комп’ютерної та інформаційної грамотності 

громадян шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно 

розвиненої особистості, та забезпечення неперервності навчання [183]. Перед 

вищою освітою поставлене завдання створення відповідних умов для масової 

інформатизації навчальної діяльності майбутніх учителів, зокрема й 

майбутніх учителів технологій, протягом усього життя і, як наслідок, 

формування в них самоосвітньої компетентності за рахунок використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Треба зазначити, що інформатизація освіти – це процес забезпечення 

освітньої галузі теорією та практикою розробки й використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій орієнтованих на реалізацію 

психолого-педагогічної мети навчання та виховання у підготовці майбутніх 

учителів технологій. Головним завданням процесу інформатизації освіти є 

технологічне переоснащення навчального процесу, поява нових методів і 

організаційних форм навчання, а також зміна змісту навчання майбутніх 

учителів технологій за наступними напрямами: 
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– напрям, пов’язаний з розробкоюм навчальних дисциплін, що 

забезпечують підготовку майбутніх учителів технологій в напряму 

інформатики; 

– напрям, пов’язаний із активним використанням інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі навчання майбутніх учителів 

технологій, що обумовлює зміну предметного змісту всіх навчальних 

дисциплін на всіх рівнях освіти; 

– напрям, пов’язаний із впливом інформатизації на мету навчання 

майбутніх учителів технологій – створення якісно нової моделі підготовки 

суб’єктів інформаційного суспільства. 

Більшість вищих навчальних закладів досить широко використовують 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі. Слід 

зауважити, що вже розроблено багато вітчизняних педагогічних програмних 

засобів для підтримки комп’ютерного навчання, але далеко не всі з них 

знайшли своє місце в навчальному процесі ВНЗ. 

Використання ІКТ являє собою суттєвий науковий і пізнавальний 

інтерес. За допомогою ІКТ значно збільшуються можливості створення 

електронних систем навчання, Інтранет мереж тощо. Також слід зауважити, 

що впровадження та використання ІКТ в навчальному процесі педагогічного 

ВНЗ не має на меті лише вивчення певного навчального матеріалу, а його 

основною метою є гармонійний розвиток інтелектуальної особистості та 

потенціалу творчих здібностей майбутніх учителів. Однак аналіз існуючих 

робіт і результатів наукових досліджень дає нам змогу зробити висновки, що 

різноманітні аспекти використання ІКТ у підготовці майбутніх учителів 

технологій на цей час не вивчено і не мають практичних обґрунтувань. 

Спираючись на роботи вчених [30; 51; 179; 259 та інших] ми дійшли 

висновку, що завданням інформатизації професійної підготовки майбутніх 

учителів технологій є: 
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– інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу на 

факультетах підготовки майбутніх учителів технологій, підвищення його 

ефективності та якості; 

– побудова відкритої системи освіти, що є основою побудови 

власної траєкторії самоосвіти майбутніх учителів технологій; 

– системна інтеграція різноманітних галузей знань майбутніх 

учителів технологій; 

– формування комунікаційних навичок та розвиток творчого 

потенціалу майбутніх учителів технологій; 

– формування здатності до експериментально-дослідницької та 

навчальної діяльності майбутніх учителів технологій; 

– формування інформаційної культури майбутніх учителів 

технологій. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній і 

самоосвітній діяльності майбутніх учителів технологій відкриває доступ до 

відкритих джерел інформації, підвищує ефективність їх самоосвітньої 

діяльності, надає нові можливості для творчості майбутніх учителів 

технологій, знаходження та закріплення їх професійних навичок, дає змогу 

реалізувати нові форми та методи навчання. 

Як свідчить сучасна педагогічна практика [109; 161; 166; 228 та інші] 

використання ІКТ в навчальній та самоосвітній діяльності майбутніх 

учителів технологій спрямоване переважно на забезпечення таких напрямів: 

– розв’язання існуючої системи дидактичних завдань 

(мультимедійні, комунікативні, пошукові можливості ІКТ, що дозволяють 

створити якісно новий демонстраційний матеріал); 

– розв’язання окремих дидактичних завдань зі збереженням 

загальної структури навчального процесу (використання електронно-

освітніх ресурсів, систем контролю якості освіти, технології 

програмованого навчання); 
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– розв’язання дидактичних завдань, що не можливо розв’язати 

традиційним шляхом (віртуальні лабораторії, експертні системи, 

дистанційне навчання); 

– засіб засвоєння складних, абстрактних теоретичних понять 

(навчальні середовища). 

На наш погляд, означені напрями мають бути забезпечені за наявності 

трьох взаємопов’язаних компонентів: 

1) технічна та комунікаційна забезпеченість; 

2) сучасні електронно-освітні ресурси; 

3) кваліфіковані суб’єкти навчального процесу. 

Охарактеризуємо кожен із цих компонентів. Так, технічна та 

комунікаційна забезпеченість – це, у першу чергу, комп’ютеризація 

навчальних закладів, що готують майбутніх учителів технологій, та 

створення стабільних та швидкісних каналів зв’язку. Розглядаючи перелік 

необхідного навчально-методичного забезпечення фахівців О. Спірін 

[217, с. 138], окрім стандартів, навчальних програм, планів спеціальностей та 

програм навчальних практик, виділив методичне та матеріально-технічне 

забезпечення індивідуальної і самостійної роботи. Крім того, досліджуючи 

критерії й показники якості зв’язку викладача з майбутніми вчителями, 

підвищення тривалості зворотного зв’язку викладача та майбутніх учителів 

науковець підкреслив обов’язковість використання новітніх електронних 

засобів для забезпечення індивідуальної і групової комунікації [216]. 

Технічна забезпеченість, по-перше, надає можливість використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в навчанні майбутніх учителів 

технологій оскільки вони є досить ресурсоємними, а по-друге, слугує 

мотиваційним фактором використання ІКТ в освітній діяльності майбутніх 

учителів технологій. Без швидкісних каналів зв’язку неможливе 

користування відкритими світовими джерелами інформації, комунікаційними 

засобами навчальної діяльності та розповсюдження власних науково-

методичних робіт, результатів досліджень, навчальних матеріалів. 
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Сучасний електронно-освітній ресурс, за визначенням дослідників [18; 

190 та інші], це, по-перше, сукупність інформаційних об’єктів (електронних 

документів, електронних інформаційних матеріалів тощо), а по-друге, 

інформаційно-об’єктне наповнення електронних інформаційних систем 

(електронних бібліотек, архівів, баз даних, контенту інформаційно-

комунікаційних мереж та інші), призначених для інформаційного 

забезпечення, функціонування та розвитку системи освіти.  

Сучасні електронно-освітні ресурси, на думку А. Гуржій, виконують 

наступні дидактичні функції [61, с. 116]: 

– засіб зберігання та відтворення змісту навчання; 

– засоби унаочнення навчального матеріалу; 

– модель (моделі) об’єктів вивчення; 

– середовище та засоби перетворювальної діяльності тих, хто 

навчається, моделей об’єктів вивчення; 

– засоби організації управління навчальним процесом. 

Ми погоджуємося з дослідницею стосовно дидактичних функцій 

електронно-освітніх ресурсів та вважаємо їх цілком прийнятними для нашого 

дослідження формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Для реалізації навчальної, наукової, управлінської функцій освітньої 

діяльності певні сукупності електронних освітніх ресурсів за допомогою 

комп’ютерних засобів використовуються для інформаційного забезпечення 

виконання дидактичних завдань та завдань з ІКТ-підтримки наукових 

досліджень і управління системою освіти. За напрямами використання 

електронні освітні ресурси поділяють відповідно на [172, с. 7]: 

– електронні ресурси навчального призначення; 

– електронні ресурси підтримки наукових досліджень; 

– електронні ресурси управлінського призначення. 

Такий розподіл електроних ресурсів відповідає нашому уявленню про 

розподіл запропонованих ресурсів, що мають використовуватися під час 
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навчання майбутніх учителів технологій і що використовувались у рамках 

нашого дослідження формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами ІКТ. 

Розглядаючи вимоги до електронних освітніх ресурсів необхідно 

виокремити наступні вимоги щодо їх створення, функціонування та 

використання. Електронні освітні ресурси повинні відповідати вмісту 

програми навчальної дисципліни, для вивчення якої вони розроблялись та 

плануються використовуватися. Враховуючи часті зміни в навчальних 

програмах як до змісту, так і до кількісних характеристик необхідно мати 

можливість коригувати існуючі електронні освітні ресурси, тобто мати 

засоби їх редагування – ліцензійне програмне забезпечення. Наявність 

методичних рекомендацій щодо використання електронних освітніх ресурсів 

у освітній діяльності мають практичну значущість коли в їх розробці 

приймають участь фахівці практики, а не тільки розробники та фахівці-

теоретики. Також, необхідно враховувати чітке дотримання чинних 

санітарних норм, ергономічних та програмно-технічних вимог до 

електронних освітніх ресурсів. 

Впровадження ІКТ в навчальний процес майбутніх учителів технологій 

неможливе без наявності кваліфікованих суб’єктів навчального процесу. До 

кваліфікації суб’єктів ми відносимо бажання самостійного використання ІКТ 

в освітній діяльності майбутніх учителів технологій, знання та вміння 

використання ІКТ в освітній діяльності майбутніх учителів технологій, 

здатність до сприйняття навчального матеріалу та форм навчання з 

використанням ІКТ майбутніх учителів технологій. У процесі набуття 

власних професійних знань, умінь та навичок майбутні вчителі технологій 

повинні мати навички використання ІКТ як у навчанні, так і в поза 

навчальний час. Тому що навички, використання комп’ютераяк одного з 

головних засобів навчання та пізнання, допомагає майбутнім учителям 

вивести навчальний процес на якісно новий рівень, самовдосконалюватись і 
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бути обізнаними в сучасних досягненнях науки і техніки, отримуючи при 

цьому необхідну інформацію. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі сприяє досягненню запланованих самоосвітніх і 

навчальних результатів та формуванню професійних компетентностей 

майбутніх учителів технологій. Ми погоджуємося з твердженням 

Л. Карташової, яка зауважила, що використання електронних посібників та 

підручників передбачає пошук шляхів уникнення одноманітності в роботі й 

навчанні та надає можливість виявлення рівня навчальних досягнень і 

індивідуалізації навчання. Ефективним є й інтерактивне навчання, сутність 

якого полягає в постійній активній взаємодії всіх учасників, що сприяє 

набуттю знань, формуванню вмінь і навичок, створенню атмосфери співпраці 

та взаємодії [91, с. 42]. Однак слід зауважити, що впровадження та 

використання інноваційних форм навчання у підготовці майбутніх учителів 

технологій не має бути самоціллю, а повинно бути доцільним і відповідати 

змісту навчальних дисциплінші 

Розробка та впровадження засобів ІКТ в навчальний процес майбутніх 

учителів технологій докорінно змінюють погляд на традиційне навчання та 

підтверджують необхідність інформатизації освіти, що, у свою чергу, 

забезпечить доступність знань та розвиток творчих й інтелектуальних 

здібностей майбутніх учителів технологій неодмінно призведе до 

усвідомлення необхідності самовдосконалення. Також використання ІКТ в 

навчанні майбутніх учителів технологій сприяє накопиченню досвіду 

спілкування майбутніх учителів технологій як у реальному, так і у 

віртуальному просторі, мінімізуючи такі питання сучасної освіти, як 

споживацьке ставлення до навчання та відсутність пізнавальної активності. 

ІКТ відкривають нові можливості в навчальному процесі педагогічного ВНЗ 

та надають змогу поліпшити організацію самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій, використовувати методики та засоби розвитку 

аналітичного мислення майбутніх учителів технологій, широко 
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застосовувати можливості постійного оновлення та вдосконалення 

навчального матеріалу, який використовується у процесі підготовки 

майбутніх учителів технологій. Зазначені можливості мають гармонійно 

поєднуватись з професійними знаннями та навичками, що мають бути 

сформованими під час навчання майбутніх учителів технологій в 

педагогічному ВНЗ. 

Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій носить багатогранний та системний характер; найефективніше 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

відбудеться в навчальному середовищі, сформованому з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. Існує декілька поглядів на зміст 

такого середовища, а саме: 

– комп’ютерне навчальне середовище: застосування комп’ютерів у 

процесі навчання конкретному предмету (Ю. Первін [157], Д. Сьюзел [225], 

С. Пейперт [285]); 

– інформаційне середовище: інформаційне середовище як активний 

початок (Ю. Шрейдер [269]), інформаційні технології як основа 

інформаційного середовища, інформаційна культура (Н. Брановський [30], 

І. Роберт [179], А. Хуторськой [259]); 

– інформаційний простір: взаємозв’язок інформаційних середовищ 

регіону, країни, світової спільноти, єдиний інформаційний простір 

(Б. Гершунський [51], Е. Семенюк [199]); 

– інформаційно-навчальне середовище: вивчення навчальних 

предметів в комп’ютерному навчальному середовищі (О. Зайцева [79], 

Л. Білоусова [22]); 

– інформаційне середовище ВНЗ і школи: формування та 

проектування різноманітних аспектів інформаційного середовища 

(Т. Вострикова [46]); 

– інформаційно-освітнє середовище дистанційної освіти: 

інформаційно-правовий і інформаційно-логічний компоненти середовища, 
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методика мережевого навчання (В. Биков [228], В. Кухаренко [228], Є. Полат 

[166]); 

– інформаційно-освітнє середовище відкритої освіти: методика 

викладання в мережі Інтернет (А. Андрєєв [4], В. Биков [18], В. Солдаткін 

[4]); 

– інформаційно-педагогічне середовище дистанційної освітньої 

підтримки педагогів: дистанційно-освітня підтримка педагогів (А. Ахаян [8]); 

– науково-інформаційний простір університету: наукові школи 

(К. Кречетников [109]); 

– інформаційно-комунікаційне освітнє середовище: підготовка 

вчителів до діяльності в Інтернет-спільнотах, досягнення нових освітніх 

результатів (Л. Петухова [161]); 

– віртуальне освітнє середовище: підготовка педагогічних кадрів 

до інноваційної діяльності (М. Вайндорф-Сисоєва [37]) 

– інформаційно-освітнє середовище: підтримка навчання та 

самоосвіти (Л. Панченко [152], О. Зиміна [84]). 

Проаналізувавши всі вищенаведені середовища зауважимо, що для 

нашого дослідження формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

доцільно використовувати інформаційно-освітне середовище, пропоноване 

Л. Панченко [152, с. 190-193] та О. Зиміною [84, с. 250-256] як підтримка 

навчання та самоосвіти. 

Питання можливості використання навчальних середовищ на основі 

комп’ютерної техніки було поставлене ще наприкінці 70-х – початку 80-х 

років XX століття (Ю. Первін [157], Д. Сьюзел [225]). 

На початку 90-х років, завдяки стрімкому розвитку комп’ютерної 

техніки та комп’ютерних технологій, приходить переосмислення системи 

освіти, надається перевага новим можливостям інформатизації освіти. 

Дослідження В. Гершунського [51,  с. 118-123], А. Хуторського [259, с. 61-

67] та інших засвідчили великі переваги та суттєві можливості моделювання 
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нового розвивального середовища та навчального простору завдяки 

інформаційній техніці та інформаційним технологіям. Такі середовища 

інколи називали інформаційним простором або інформаційним середовищем. 

Так, за рахунок інтенсивної інформатизації освіти, яка, безперечно, веде до 

утворення нового педагогічного простору, науковцями виділено декілька 

інформаційних середовищ, серед яких інформаційно-комунікаційне 

середовище, інформаційно-освітнє середовище, інформаційно-навчальне 

середовище тощо [152, с. 62-63]. 

Активно розвиваються напрями використання мультимедійних 

можливостей комп’ютерної техніки. З’являються професійні педагогічні 

програмні засоби, зокрема, набув великої популярності курс відеолекцій, 

електронних підручників, систем тестування, енциклопедичних довідників 

тощо. Всі вони розповсюджувались за допомогою фізичних носіїв інформації 

й тому не були доступними в будь-який час і в будь-якому місці. Досить 

активно почали використовувати ці засоби в заочній формі навчання 

створюючи педагогічні програмні комплекси з інформаційними матеріалами 

та системами тестування. Широке застосування нових інформаційних 

технологій не тільки слугувало рушійною силою в зміні методичних систем 

навчання, а й призвело до принципової перебудови всього навчального 

процесу. Це спричинило радикальні зміни в методичних системах навчання 

всіх дисциплін, зокрема стала наявною проблема співвідношення та 

порівняння таких засобів навчання як: підручник і педагогічні програмні 

засоби, комп’ютер і традиційні технічні засоби навчання, врахування 

міждисциплінарних зв’язків, організації нових форм навчання, значної 

переваги дослідницького спрямування до навчально-пізнавальної діяльності, 

а отже й самоосвітньої діяльності, власної творчої діяльності суб’єктів 

освітнього процесу. 

У цей період до самостійної роботи з використанням комп’ютерних 

технологій були залучені майбутні вчителі всіх спеціальностей на тій чи 

іншій навчальній дисципліні. Майбутні вчителі технологічних 
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спеціальностей отримали можливість використання комп’ютерної техніки не 

тільки під час виконання самостійних завдань з комп’ютерної інженерної 

графіки та розрахункових робіт з теорії машин та механізмів, але й на таких 

дисциплінах як креслення, дизайн. Також з’явилась можливість самостійного 

використання персонального комп’ютера для написання курсових робіт, 

рефератів тощо. У цей період починає набувати сенсу поняття інформаційна 

культура майбутніх учителів, формується аксіологічний компонент 

інформаційної культури, що полягає в усвідомленості важливості 

використання комп’ютерної техніки та технологій для організації 

навчального процесу, розумінні загальної стратегії навчального процесу в 

умовах нового інформаційного суспільства. Більш чітко окреслюється 

когнітивний компонент інформаційної культури, формуються знання, вміння 

та навички щодо проблеми гобальної інформатизації освіти. До навчальних 

планів додаються нові дисципліни з більш поглибленим вивченням 

властивостей ІКТ, наприклад, такі як: „Сучасні інформаційні технології” та 

„Сучасні інформаційні технології в освіті”. 

Наступний період характеризується появою широкополосного доступу 

до глобальних комп’ютерних мереж. В навчальному процесі з’являються 

нові форми організації навчання, що основані на інформаційно-

комунікаційних технологіях – дистанційна освіта, масові відкриті онлайн 

курси, вебінари, чати з тематичною спрямованістю тощо. В навчальному 

процесі з’являються хмарні технології, що докорінно змінюють форму 

організації самостійної роботи з використанням комп’ютерних технологій 

дозволяючи виконувати самостійну роботу в будь-якому місці та в будь-який 

час при умові доступу до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. У цей 

період збільшується кількість завдань із самостійної роботи, та кількість 

годин взагалі відведених для самостійної роботи через участь вищої освіти 

України в Болонському процесі. Навіть оформлення результатів досліджень у 

вигляді презентацій, доповідей з презентаціями, рефератів, курсових робіт, 

розрахункових та дипломних робіт за допомогою комп’ютерної техніки 
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дозволяє не тільки виробляти навички використання певного програмного 

забезпечення, а й навички пошуку інформації, її перетворення та 

використання. В інформаційній культурі з’являється дослідницько-творчий 

компонент, що полягає в готовності застосування ІКТ в педагогічних 

дослідженнях, створенні нових методик і технологій навчання, навички 

створення проектів з використанням ІКТ з широкого кола дисциплін. 

Набуває значення конструктивний компонент, що полягає в умінні 

використання ІКТ в навчально-виховному процесі. Мотиваційний компонент, 

як заключна частина готовності майбутніх учителів до використання ІКТ в 

навчальній та, насамперед, в самостійній діяльності полягає в прояві 

зацікавленості до сучасних способів обміну інформації та пошуку нових 

шляхів підвищення ефективності освітнього процесу на основі ІКТ, потреба в 

постійному оновленні знань при можливості застосування ІКТ у навчальній 

діяльності, професійне самовдосконалення та обізнаність в інформаційному 

суспільстві. 

Поняття інформаційно-освітнє середовище активно вживається з 90-х 

років XX ст., під яким частіш за все розуміють сукупність умов, що 

реалізують певну цілісність, полягає в наявності [152, с. 63]: 

– розподіленого інформаційного освітнього ресурсу; 

– комплексу виховних і організаційних форм і методів навчання, а 

також організаційно-правових норм із захисту авторських прав; 

– змісту навчання та визначеної навігаційної структури навчання; 

– засобів і механізмів інформаційної взаємодії освітнього 

призначення. 

При цьому реалізація інформаційно-освітнього середовища 

відбувається на основі системи, що функціонує на базі глобальних 

комунікацій і відповідає наступним вимогам [179, с. 7-9]: 

а) єдність способів доступу до інформаційних ресурсів, обміну, 

передачі та транслювання інформації; 
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б) єдність форм і методів здійснення інформаційної взаємодії з 

суб’єктами освітнього процесу; 

в) можливість отримання інформаційного ресурсу відповідно до 

статусу суб’єкта інформаційного процесу; 

г) можливість отримання інформаційного ресурсу відповідно до 

психофізичних особливостей суб’єкта освітнього процесу. 

І. Ілліч зазначив, що для успішного функціонування навчального 

мережевого товариства необхідні такі компоненти, як [280,c. 49]: 

– навчальні ресурси різноманітного походження; 

– служби, що підтримують обмін навичками і вміннями; 

– партнери з навчання; 

– експерти. 

Стрімкий розвиток глобальної комп’ютерної мережі Інтернет надав 

користувачам величезні можливості з пошуку, використання та збереження 

інформації. Такі можливості використовують навчальні та наукові заклади 

публікуючи навчальні матеріали, наукові розробки, методичні матеріали, 

довідкові та статистичні результати. Але треба взяти до уваги, що кожен, хто 

публікує розробки, робить це на власний розсуд як з огляду на структуру 

розміщених матеріалів, так і на формати представлених даних. На 

сьогоднішній момент не існує загальних правил розміщення інформації та 

механізмів взаємодії різнопланових освітніх ресурсів. Крім того, існує 

проблема з форматами представлених матеріалів – не всі вони представлені у 

відкритих форматах файлів, а тому, є певна проблема з установленням 

відповідного програмного забезпечення. Таким чином, виникає проблема 

необхідності забезпечення єдності форм і методів розміщення інформації та 

взаємодії навчальних систем, що, на наше переконання, неодмінно призведе 

до оволодіння майбутніми вчителями технологій цілої низки пізнавальних 

умінь та навичок, систематизації наукових знань у здобутті професійних 

якостей; спрямує на розвиток моральних, індивідуальних та психічних 
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якостей фахівця, творчих здібностей майбутніх учителів технологій в 

інформаційно-освітньому середовищі. 

Результатом засвоєння інформаційних технологій, на переконання 

Л. Білоусової, має стати формування індивідуального інформаційно-

освітнього середовища, яке характеризується відповідним обсягом і 

специфікою інформації, використаної для розв’язання актуальних 

педагогічних завдань, і багато в чому визначає ефективність фахової 

підготовки [22, с. 18]. 

Однією з основних складових частин інформаційно-освітнього 

середовища є безпосередньо загальнодоступна інформація, яку необхідно 

структурувати. Крім загальнодоступної, в інформаційно-освітньому 

середовищі міститься інформація, що є результатом інформаційної діяльності 

суб’єктів освітнього процесу. Під інформаційною діяльністю розуміється 

діяльність з реєстрації, збору, обробки, збереження, передачі, відображення, 

транслювання, тиражування та продукування інформації про об’єкти, явища, 

процеси, уц тому числі ті, що відбуваються в реальному часі; швидкісна 

передача будь-яких об’ємів інформації, представленої в різноманітних 

формах з використанням сучасних засобів інформаційних та комунікаційних 

технологій [180, с. 139]. 

Для надання вільного доступу до інформаційно-освітнього середовища 

майбутнім учителям технологій необхідно виконання умов технічного, 

програмного та соціального характеру. Наявність вільного доступу до 

ресурсів інформаційної системи, баз даних, а також до мережі Інтернет 

відкриває перед майбутніми вчителями технологій великі можливості для 

спілкування, наприклад, у процесі участі в різноманітних проектах, 

обговорення ідей, у тому числі й власних, де б при цьому не знаходились 

співрозмовники. Саме завдяки глибокому зануренню майбутніх учителів 

технологій в інформаційно-освітнє середовище відбувається формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 
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Електронна освіта як комплекс форм та методів навчання, що 

використовують ІКТ, на думку Л. Гаврілової, має забезпечити поступову 

інформатизацію системи освіти, формування та впровадження 

інформаційного освітнього середовища в усі ланки освіти, у тому числі – 

розроблення електронних підручників; задовольнити освітні інформаційні й 

комунікаційні потреби учасників навчально-виховного процесу, створення 

системи дистанційного навчання тощо [48, с. 114-115]. 

За твердженням психологів [76; 127; 151; 202 та інші], завдяки 

специфіці людської свідомості та підсвідомості людина вибірково обробляє 

інформацію, що надходить із зовнішнього світу. Навчальне середовище 

об’єднує викладачів і студентів – майбутніх учителів технологій – з різними 

функціями сприйняття та співпраці. У навчальній діяльності майбутніх 

учителів технологій беруть участь як інтроверти, так і екстраверти, а тому 

постає проблема створення умов для повноцінного навчання як одного, так і 

іншого психотипів. Взаємодія викладачів і майбутніх учителів технологій, а 

особливо інформаційна взаємодія, будується на соціонічних принципах 

функціонування інформаційно-освітнього середовища: 

– можливість самовизначення (навчальний матеріал має бути 

промаркованим для того, щоб майбутні вчителі технологій мали можливість 

визначити складність того чи іншого поданого матеріалу); 

– нормування інформаційного впливу (існує межа за якою майбутні 

вчителі технологій перестають сприймати інформацію); 

– робота в збалансованих навчальних групах (добір навчальних 

груп, викладачів, методистів та інших учасників навчального процесу має 

відбуватися відповідно до сумісності їх соціонічних типів). 

Відомо, що дидактичні вимоги [37; 181 та інші] до інформаційно-

освітнього середовища у підготовці майбутніх учителів, у тому числі й 

майбутніх учителів технологій, базуються на основі загальнодидактичних 

принципів з урахуванням специфіки інформаційних технологій навчання. 

Для наповнення науково-методичною інформацією інформаційно-освітнього 
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середовища необхідно використовувати науково достовірні відомості. У 

процесі формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій необхідно забезпечити: 

– відповідність навчально-методичного матеріалу рівню розвитку 

інтелектуальних здібностей майбутніх учителів технологій; 

– індивідуальний підхід до кожного з майбутніх учителів 

технологій, використовуючи диференціацію навчального матеріалу за 

соціонічними принципами, складністю та об’ємом матеріалу та завдань; 

– систематизацію освітнього процесу, поглиблюючи на кожному 

кроці знання та вміння майбутніх учителів технологій; 

– повноцінне використання візуальної можливості інформаційно-

комунікаційних технологій, моделюючи ті чи інші ситуації або реально 

відображаючи сутність проблем, що вивчаються; 

– інтерактивну організацію навчальної діяльності майбутніх 

учителів технологій, яка через проміжне тестування дасть змогу варіювати 

різноманітні види та форми навчання; 

– розвиток інтелектуального потенціалу майбутніх учителів 

технологій, формування в них вміння швидко приймати рішення; 

– формування в майбутніх учителів технологій навичок пошуку 

інформації та її використання в навчальній діяльності; 

– розробку навчальних програмних засобів для встановлення 

зворотного зв’язку майбутніми вчителями технологій. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній 

діяльності майбутніх учителів технологій забезпечує реалізацію нових видів 

навчальної діяльності майбутніх учителів технологій як за формою, так і за 

методами представлення та отримання знань. До таких видів належать: 

реєстрація, збір, накопичення, збереження, обробка інформації про об’єкти, 

що вивчаються; інтерактивний діалог між користувачем та програмним 

забезпеченням; керування зображенням на екрані моделей різноманітних 

об’єктів, явищ, процесів; керування реальними об’єктами та механізмами; 
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виконання комунікацій освітнього характеру в межах інформаційно-

освітнього середовища та за його межами; використання майбутніми 

вчителями технологій пошукових систем та систем каталогізації інформації. 

Базуючись на вищенаведених міркуваннях та взявши за основу 

інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій в інформаційно-освітньому 

середовищі, нами було виділено наступні науково-методичні умови 

функціонування освітнього середовища: 

– забезпечення єдності форм і методів здійснення інформаційної 

взаємодії між майбутніми вчителями технологій та іншими суб’єктами 

освітнього процесу; 

– надання інформаційних ресурсів майбутнім учителям технологій 

та іншим суб’єктам освітнього процесу відповідно до їх статусу; 

– надання інформаційного ресурсу відповідно до психолого-

фізіологічних особливостей майбутніх учителів технологій; 

– реалізація спектру дидактичних можливостей засобів ІКТ у 

контенті освітнього простору; 

– реалізація всіх видів інформаційної діяльності майбутніх вчителів 

технологій та інших суб’єктів освітнього середовища. 

Модернізація вищої освіти в напряму комп’ютеризації не має 

самоціллю застосування комп’ютерних технологій та тотального їх 

використання у навчанні майбутніх учителів технологій. Спільними 

зусиллями працівників сфери освіти, науки, – учених, дослідників, 

розробників програмного забезпечення, авторів мультимедійного контенту та 

новаторів – створюється нове інформаційно-освітнє середовище, в якому 

визначальною стає інтеграція інформаційних та освітніх підходів до змісту 

освіти, методів, форм та технологій навчання майбутніх учителів технологій. 

На наше переконання, доцільність застосування інформаційних 

технологій у процесі підготовки майбутніх учителів технологій є одним з 

основних правил побудови інформаційно-освітнього середовища для 
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формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. З 

погляду педагогічної доцільності це означає, що інформаційні технології 

передбачено розглядати виключно як інструмент, використання якого 

підвищить ефективність навчання майбутніх учителів технологій, а не як 

мету, що необхідно досягти. Психологічний аспект використання 

інформаційних технологій у формуванні самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій має враховувати процеси психологічної 

взаємодії викладачів та майбутніх учителів технологій; інформаційних 

технологій і навчальних дисциплінші 

Майбутні вчителі технологій повинні не тільки самостійно володіти 

інформаційними технологіями, а й знати та розуміти їх роль у навчальній 

діяльності взагалі та навчальної дисципліни „технології” зокрема. Взаємодія 

вчителів технологій та комп’ютера навіть сьогодні становить велику 

проблему з упровадження інформаційних технологій в освітню діяльність. І 

проблема тут, швидше за все, не в компетентності вчителів технологій. Більш 

складна проблема полягає в обґрунтованому та доцільному використанні 

інформаційних технологій в освітній діяльності майбутніх учителів 

технологій та їхній педагогічній практиці. 

Для подолання означеної проблеми існують класичні методи 

запровадження методичних рекомендацій та досвіду використання 

інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів технологій. Тим 

не менш, загальний досвід інколи не спрацьовує в конкретній педагогічній 

ситуації, і тоді на допомогу вчителям технологій приходить власний досвід 

самонавчання, в якому були використані інформаційно-комунікаційні 

технології. 

Розглядаючи формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій із використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, визначимо два етапи: 
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– формування ключових освітніх компетентностей майбутніх 

учителів технологій за допомогою засобів і можливостей, що надають 

інформаційно-комунікаційні технології; 

– формування самоосвітніх компетентностей майбутніх учителів 

технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Розкриємо сутність та структуру визначених нами етапів формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

До формування ключових компетентностей майбутніх учителів 

технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій слід віднести: 

– формування загальної навчальної компетентності за рахунок 

самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій; 

– формування інформаційної компетентності майбутніх учителів 

технологій як результат обробки великої кількості інформації та добір 

корисної для власного використання й зростання; 

– формування навчально-пізнавальної компетентності майбутніх 

учителів технологій за рахунок запровадження нових пізнавальних засобів і 

способів вдосконалення пізнавальної діяльності; 

– формування комунікативної та соціокультурної компетентностей 

майбутніх учителів технологій за рахунок постійних контактів з іншими 

учасниками навчального процесу. 

Можливості інтеграції інформаційних технологій в процес навчання 

майбутніх учителів технологій пов’язані, передусім, із новітніми способами 

подачі навчального матеріалу та більш швидкого й зручного опрацювання 

навчального матеріалу та його збереження за допомогою інформаційних 

технологій. Ураховуючи наведений принцип доцільності застосування 

інформаційних технологій у підготовці майбутніх учителів технологій, 

отримуємо найбільший ефект у його запровадженні в тих випадках, що 

передбачають використання інформаційних технологій. Таким чином, 
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найбільш ефективним способом використання інформаційних технологій у 

формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій є: 

– використання можливостей багаторазового повторення 

матеріалу, вправ, завдань майбутніми вчителями технологій; 

– моделювання явищ і ситуацій, визначення закономірностей 

майбутніми вчителями технологій; 

– виконання завдань майбутніми вчителями технологій на точність 

та вірне зіставлення; 

– активна комунікативна діяльність майбутніх учителів технологій, 

спільна співпраця без обмежень у часі та відстані; 

– пізнавальна та самоосвітня діяльність майбутніх учителів 

технологій. 

У контексті формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій використання інформаційно-комунікаційних технологій 

може здійснюватися в шість етапів: 

1) початкове накопичення майбутніми вчителями технологій 

навчального матеріалу, що передбачає добір базових відомостей; 

2) когнітивний аналіз майбутніми вчителями технологій базових 

відомостей, синтез базових понять та причинно-наслідкових зв’язків; 

3) уточнення та розширення майбутніми вчителями технологій 

відомостей на основі проведеного когнітивного аналізу; 

4) формування базових компетентностей майбутніх учителів 

технологій; 

5) інформаційно-рецептивне використання майбутніми вчителями 

технологій набутих знань; 

6) продуктивне використання майбутніми вчителями технологій 

вивченого матеріалу. 

Етап накопичення початкового матеріалу майбутніми вчителями 

технологій за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій є 

найпоширенішим способом використання комп’ютерної техніки. Для цього 
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використовуються навчальні системи без інтерактивної взаємодії, електронні 

підручники без інтерактивної взаємодії, інформаційні ресурси комп’ютерних 

мереж, відкриті довідкові системи, електронні енциклопедії, електронні 

наукові журнали, презентації, відеолекції тощо. 

Етап когнітивного аналізу є більш складним у реалізації за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, тим не менш, існує великий клас 

програмного забезпечення, призначеного для створення схем знань, 

когнітивних карт, інтелект-карт, діаграм зв’язків тощо. 

Етап уточнення та розширення майбутніми вчителями технологій 

відомостей передбачає використання інтерактивних систем, розширеного 

пошуку та аналізу необхідної інформації. На заваді стають інформаційні 

системи та ресурси, використовувані на етапі накопичення початкового 

матеріалу майбутніми вчителями технологій за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Етап формування базових компетентностей майбутніх учителів 

технологій передбачає створення повноцінних знань та їх взаємозв’язок з 

існуючими компетентностями. 

Етап інформаційно-рецептивного використання майбутніми вчителями 

технологій набутих знань передбачає використання певних знань з метою 

розв’язання навчальних завдань та їх тестовий контроль. Слід зазначити, що 

існує доволі значний клас програм-тренажерів, навчальних програм 

моделювання, повноцінних електронних підручників, які дають змогу не 

тільки проконтролювати отримані знання, а й через вбудовані механізми 

змодельованої інтерактивності вказати на слабкі місця в знаннях. 

Етап продуктивного використання майбутніми вчителями технологій 

вивченого матеріалу характеризується використанням інформаційно-

комунікаційних технологій для побудови готового навчального проекту, 

реферативних робіт, наукових досліджень, навчальної діяльності. Перелік 

програмного забезпечення для використання його на етапі продуктивного 

використання складається з прикладного програмного забезпечення 
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загального та спеціального призначення та систем розробки програмного 

забезпечення. 

Дослідивши етапи формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій та розглянувши принципи доцільності 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, маємо 

можливість зробити висновок, що до складових формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій слід віднести: 

– формування засад самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 

технологій із залученням інформаційно-комунікаційних технологій; 

– формування інформаційної культури та інформаційної 

грамотності майбутніх учителів технологій у процесі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

– формування майбутніми вчителями технологій уміння 

аналізувати набуті знання, реалізувавши їх шляхом широкого використання у 

своїй професійній та навчальній діяльності; 

– формування майбутніми вчителями технологій уміння 

організовувати власну самоосвітню діяльність. 

Проаналізуємо наведені складові формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ для більш 

докладного їх розгляду. 

Самоосвітня діяльність майбутніх учителів технологій є складним 

когнітивним процесом, що спрямований, перш за все, на здобуття нових 

знань, умінь та навичок майбутніх учителів технологій. Інформаційно-

комунікаційні технології урізноманітнюють на самоосвітню діяльність 

майбутніх учителів технологій, оскільки динамічність розвитку 

інформаційного простору надає майбутнім учителям технологій збільшення 

доступних форм самоосвіти такими видами діяльності, як самостійне 

опанування електронних курсів, тематичних Інтернет-ресурсів, дидактичних 
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матеріалів, віртуальних методичних спільнот; вільний доступ до Інтернет-

джерел через пошукові системи та каталоги тощо. Варіативність самоосвітніх 

електронних навчально-інформаційних ресурсів та відсутність часових і 

територіальних обмежень здійснення самоосвітньої діяльності через 

постійний доступ до електронних ресурсів надають додаткові можливості 

для самоконтролю системами електронних навчальних ресурсів [92, с. 7]. 

Розглядаючи самоосвітню діяльність майбутніх учителів технологій з 

точки зору процесу, а не результату, виділимо три групи методів формування 

самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів технологій: 

– методи мотивації самостійної навчальної діяльності майбутніх 

учителів технологій (аналіз життєвих, професійних та віртуальних ситуацій, 

усвідомлення суспільної значущості самоосвітньої діяльності, усвідомлення 

професійної та особистісної значущості, усвідомлення зупинки розвитку, 

наявність цілей і прагнень, що стимулюють мотивацію самостійної 

навчальної діяльності майбутніх учителів технологій); 

– методи розвитку самостійної навчальної діяльності майбутніх 

учителів технологій (ці методи складаються, перш за все, з методів 

формування бібліотечно-бібліографічної культури оволодіння різними 

техніками читання, роботи з навчальним матеріалом, пошуку та аналізу 

навчальної та довідкової літератури майбутніми учителями технологій, 

методів фіксації вивченого матеріалу, відтворення та практичного 

використання вивченого матеріалу майбутніми учителями технологій.); 

– методи контролю самостійної навчальної діяльності майбутніх 

учителів технологій (складаються з методів зовнішнього контролю та 

самоконтролю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у 

вигляді тестувань, контрольних та лабораторних робіт, реферування тощо). 

Поняття „інформаційна культура” та „інформаційна грамотність” 

майбутніх учителів технологій з одного боку є поняттями, що доповнюють 

одне одного, а з іншого є досить різними. Інформаційна культура майбутніх 

учителів технологій – це сукупність принципів та механізмів, оптимальні 
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способи поводження з інформацією та подання її споживачу для розв’язання 

теоретичних і практичних завдань, механізми вдосконалення, зберігання та 

передачі інформації, розвиток системи навчання, підготовки до ефективного 

використання інформаційних засобів та інформації [105]. 

Хесус Лао [253] визначав інформаційну грамотність як наявність знань 

і вмінь, потрібних для правильної ідентифікації інформації, необхідної для 

виконання певного завдання або розв’язання проблеми; ефективного пошуку 

інформації; її організації та реорганізації; інтерпретації та аналізу знайденої 

та вилученої інформації та її подальшого застосування для здійснення певних 

дій і досягнення певних результатів. 

Атрибут сучасного інформаційного суспільства – інформаційно-

комунікаційні технології – відкривають для майбутніх учителів технологій 

можливості доступу до інформації та знань, що дають змогу кожному з 

майбутніх учителів технологій реалізувати свій потенціал і поліпшити якість 

життя. Однак слід зауважити, що стрімко зростаючі гігантські потоки 

інформації зумовлюють ризик того, що потрібна інформація може бути не 

знайдена, втрачена, розчинена, не збережена. Через збільшення обсягів 

інформації все важчими стають орієнтація, отримання та переробка потрібної 

інформації [50, с. 60-62]. У силу цих причин усе частіше постає питання про 

необхідність розв’язання проблеми своєчасної підготовки до нових умов 

життя й професійної діяльності майбутніх учителів технологій, навчання їх 

самостійним діям і ефективному використанню можливостей сучасних 

технологій; виробленню вмінь захищатися від негативних впливів 

небезпечної та непотрібної інформації. 

Під егідою ЮНЕСКО була розроблена навчальна програма для 

педагогів з медіа – та комп’ютерної грамотності. Ця програма базується на 

системному підході до осмислення питань медіа – та інформаційної 

грамотності, її мета полягає в тому, щоб не тільки „оснастити“ сучасних і 

майбутніх учителів компетентностями в зазначеній області, а й дати знання з 

технології їх трансляції серед майбутніх учителів [234]. Ця розробка, на наш 
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погляд, дуже корисна як для сучасних, так і для майбутніх учителів 

технологій. 

Інформаційна грамотність відіграє суттєву роль в самоосвітній 

діяльності майбутніх учителів технологій через те, що нові знання 

передаються через інформаційні носії, а отже, є не тільки джерелом 

отримання нових знань, а й засобом передачі набутої інформації 

безпосередньо від викладача до майбутніх учителів технологій. 

Інформаційна культура майбутніх учителів технологій це, перш за все, рівень 

їх освіти та рівень їх здатності до самоосвіти і, як результат, одна з ключових 

фахових компетентностей майбутніх учителів технологій. 

Аналіз набутих знань і вмінь шляхом використання їх в професійній та 

навчальній діяльності майбутніх учителів є, з точки зору сучасної психології, 

одним із основних процесуальних елементів діяльності майбутніх учителів 

технологій. Разом з мотивом діяльності, діями й операціями, контролем 

досягнутих результатів набуті знання та використання їх на практиці 

майбутніми вчителями технологій утворюють цілісний цикл діяльності та 

передбачають в майбутніх учителів технологій наявність гностичних, 

проектувальних, конструктивних, і комунікативних умінь. 

Гностичні вміння майбутніх учителів технологій полягають у здатності 

до самоаналізу отриманих результатів. Аналіз причин успіхів та невдач, а 

також виділення суттєвих зв’язків між явищами та об’єктами за допомогою 

схем, малюнків, таблиць, графічних символів, використання логічного 

мислення для порівняння, класифікації, аналізу, синтезу, аналогій, 

самостійне використання навчальних та довідкових посібників, розуміння 

інформаційних процесів, аналіз інформаційної діяльності тощо є складовими 

компонентами аналізу набутих знань майбутніх учителів технологій. 

До проектувальних умінь майбутніх учителів технологій слід віднести 

можливість використання отриманих знань, умінь та навичок в практичній 

діяльності та в майбутній самоосвітній діяльності майбутніх учителів 

технологій, вміння визначати результати, яких необхідно досягти, 
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передбачати труднощі самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів 

технологій та знаходити шляхи їх подолання, вибудовувати власну 

траєкторію навчання, використовувати персональний план самостійної 

навчальної діяльності майбутніх учителів технологій, визначати шляхи, 

форми та методи самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів 

технологій, що дають змогу досягти поставленої мети, сформувати власне 

інформаційно-освітнє середовище навчання. 

До конструктивних умінь майбутніх учителів технологій слід віднести 

вміння схематично зображувати знайдені зв’язки, будувати інтелект-карти 

(ментальні карти), вміння опрацьовувати інформацію та структурувати її, 

планувати свій час на самостійну навчальну діяльність, знаходити необхідну 

інформацію та користуватись електронними освітніми ресурсами. 

До комунікативних умінь майбутніх учителів технологій належать 

уміння висловлювати свої думки відносно поставленої проблеми, фактів, 

явищ, подій, уміння давати повну, логічну та чітку відповідь на поставлені 

питання, працювати з інформаційними потоками та створювати власні 

навчальні матеріали для їх публічного розповсюдження та обговорення. 

Формування в майбутніх учителів технологій умінь організовувати 

самоосвітню діяльність є одним із етапів роботи, спрямованої на формування 

їхньої самоосвітньої компетентності. До методів формування організаційних 

умінь самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів технологій 

належать здатність до періодичного контролю виконання наміченого 

навчального плану, узагальнення та структурування накопиченої інформації 

з метою її подальшого використання, контроль за своєю поведінкою, у тому 

числі й у віртуальному спілкуванні. Не менш значущим для майбутніх 

учителів технологій є вміння організовувати самоосвітню діяльність в 

лабораторіях та кабінетах, а особливо в таких середовищах навчання, як 

віртуальні лабораторії, власноруч створюючи їх змістовну частину для 

ефективного навчання. Творча робота із узагальнення вивченого матеріалу, 

що полягає в написанні кваліфікаційних робіт, звітів, доповідей, рефератів, 
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виконанні контрольних та тестових робіт, є результатом сформованої 

організаторської складової самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій. 

Розглядаючи рівні оволодіння способами професійної діяльності 

майбутніх учителів трудового навчання, В. Стешенко [218, с. 216-217] 

виділив чотири рівні оволодіння способами професійної діяльності 

майбутніми учителями трудового навчання: це рівень знання про їх 

виконання, рівень уміння, рівень навичок та рівень майстерності. Виконане 

нами дослідження формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій дає 

змогу виділити відповідні чотири рівні оволодіння способами самоосвітньої 

діяльності майбутніми учителями технологій: 

1) рівень знань майбутніх учителів технологій про самоосвітню 

діяльність, 

2) рівень умінь майбутніх учителів технологій здійснення 

самоосвітньої діяльності, 

3) рівень навичок майбутніх учителів технологій здійснення 

самоосвітньої діяльності; 

4) рівень майстерності майбутніх учителів технологій у побудові 

власної самоосвітньої траєкторії навчання. 

Причому пошуково-дослідницькими функціями та типовими 

завданнями самоосвітньої діяльності майбутні вчителі технологій 

оволодівають тільки на другому рівні – рівні вміння, а самоосвітніми 

вміннями – на рівні навичок, які є достатніми для подальшого удосконалення 

їх здатності використовувати самоосвітню компетентність як у професійній 

діяльності, так і протягом усього життя. 

Розглядаючи інформаційно-комунікаційні технології як сучасний засіб 

пошуку та подання інформації, слід зазначити, що сучасний стан технологій 

дає змогу майбутнім учителям технологій не лише зберігати, передавати та 

відображати інформацію, а й аналізувати її. Уміння аналізу отриманої 
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інформації є значущою складовою самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій. Для аналізу отриманої інформації необхідно не тільки 

виконати її пошук, а й систематизувати та зберегти в такому структурованому 

вигляді, який потім можна використовувати для подальшої діяльності. Таким 

чином, до засад використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій слід віднести здатність до 

аналізу та структурування наявної інформації. 

За умов упровадження в процес навчання мультимедійних і 

інформаційно-комунікаційних технологій, зміцнюється й процес формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій за рахунок 

пізнавального інтересу до новітніх технологій та їх використання. 

Використання ІКТ у професійно-педагогічній діяльності, підвищення 

комунікативних і творчих умінь і навичок, засвоєння необхідного обсягу 

теоретичних знань під час навчання у ВНЗ та в самостійній пізнавальній 

діяльності в позанавчальний час неодмінно призведе до формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

Отже, беручи до уваги все вище зазначене, доходимо висновку, що 

використання ІКТ в навчальному процесі педагогічного ВНЗ у підготовці 

майбутніх учителів технологій дасть можливість розвинути в них 

самоосвітню компетентність та, як наслідок, сформувати особистість здатну 

реалізувати себе як фахівця, бути конкурентоспроможною та затребуваною на 

ринку праці, віднайти своє місце в соціумі та бути гідним громадянином своєї 

держави. ІКТ сьогодні є найбільш затребуваною технологією, за допомогою 

якої майбутні вчителі технологій, що розуміють свої власні потреби і мають 

визначену мету, можуть реалізувати ці потреби та досягти успіхів, тобто 

сформувати самоосвітню компетентність. 

 



77 
 

Висновки до першого розділу 

 

На підставі проведеного аналізу наукової літератури з досліджуваної 

проблеми з’ясовано, що сучасна технологізація та інформатизація 

суспільства, економічна й гуманітарна глобалізація надають рішучий 

поштовх освітнім процесам і визначають вирішальну роль творчого 

компонента професійної діяльності фахівця на рівні розвитку держави. 

Результати досліджень показали, що сучасні вчителі технологій мають 

володіти навичками активного самостійного розвитку, удосконалення та 

професійного зростання, володіти загальними та професійними 

компетентностями. Ці вимоги вступають у суперечності з традиційною 

підготовкою вчителя у ВНЗ і вимагають удосконалення форм та методів 

самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій. 

Досліджено історію виникнення, розвитку та застосування поняття 

„самоосвітня компетентність”; розглянуто та проаналізовано поняття 

„самоосвітня компетентність майбутніх учителів технологій” відповідно до 

специфіки їхньої підготовки. Виявлено, що специфіка змісту освітньої галузі 

„Технологія” полягає в розвитку технологічної та інформаційної культури; 

здійсненні навчання на прикладі найбільш поширених і доступних форм 

господарювання; постійному оновленні знань у напрямі різноманітних технік 

та технологій, як-от: бути обізнаними в частині оновлення та вдосконалення 

швацького й кухонного приладдя, технічних та електричних засобів з 

виготовлення та виробництва в будь-якій споживчій галузі, здійснювати 

малюнки та редагувати зображення різноманітних форматів, виконувати 

креслення, здійснювати моделювання виробів з урахуванням вибору форм та 

кольору тощо. 

У результаті встановлено, що особливості професійної діяльності 

вчителів технологій відповідно до змісту освітньої галузі „Технологія” 

полягають в оволодінні технологічною культурою, інформаційно-

комунікаційними й проектно-технологічними компетентностями; 
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технологіями продуктивного навчання; формуванні цілісного уявлення про 

організацію виробничої діяльності щодо створення доступних видів товарів і 

послуг; формуванні технічного мислення. Також для вчителів технологій 

особливо важливою є власна творчість та власний творчий підхід, таке 

ставлення, безумовно, призведе до пошуку нових ідей, нових підходів, нових 

методів представлення власного бачення організації навчання та подання 

навчального матеріалу. 

Аналіз психологічної, педагогічної та філософської літератури дав 

можливість визначити поняття самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій, яке ми трактуємо як свідому педагогічну діяльність 

майбутніх учителів технологій, яка сприяє формуванню розуміння 

необхідності в постійному оновленні власних професійних компетенцій, 

що відповідають пріоритетним напрямам  інформаційно-технічного 

прогресу в галузях промислового та сільськогосподарського виробництва й 

сфери послуг та є основою здатності до професійного самовдосконалення. 

Установлено, що структура самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій включає такі складові компоненти: мотиваційно-

ціннісний (розуміння майбутніми вчителями технологій ціннісних орієнтації, 

усвідомлене бажання до саморозвитку, сформованість потреби систематичної 

навчальної діяльності, розвинуті пізнавальні та пошукові мотиви, 

спрямованість на інтелектуальний саморозвиток); організаційний 

(цілеспрямованість, сконцентрованість, самокерування, раціонального 

планування та організація самоосвітньої діяльності – вибір форм, прийомів, 

джерел самоосвіти); процесуально-інформаційний (функціональність знань, 

умінь, навичок та їх самостійне вдосконалення, володіння інформаційно-

пошуковими, навчально-інформаційними й технологічними вміннями); 

контрольно-рефлексивний (самоаналіз та самооцінка, самоконтроль та 

саморегуляція, рефлексія, порівняння досягнутих результатів з наміченими, 

критичний аналіз результатів самоосвіти). 
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Розглянуто науково-педагогічну літературу з проблем упровадження та 

використання ІКТ у навчальному процесі, проаналізовано можливості ІКТ, 

які пов’язані з мультимедійними, комунікаційними та обчислювальними 

можливостями. 

На основі аналізу праць науковців уточнено, що ІКТ – це сукупність 

уніфікованих методів, процесів, засобів і прийомів, які інтегровані з метою 

збирання, систематизації, зберігання, опрацювання, передавання, 

представлення (відображення), використання та подання текстової, 

графічної, візуальної, мовної, табличної, числової, аудіо- та відеоінформації, 

що містять різні програмно-апаратні засоби та пристрої, які 

функціонують на базі комп’ютерної техніки і зв’язку, а також сучасні 

засоби та системи інформаційного обміну, забезпечуючи збір, накопичення, 

зберігання, продукування та передачу інформації. 

Установлено, що ІКТ має такі дидактичні переваги: нівелювання 

просторових обмежень, усунення часових обмежень, розширення меж 

подання інформації, спрощення доступу до навчальної інформації, відбір 

доступних матеріалів, участь у віртуальних дискусіях, розширення спектра 

навчальних завдань, сприяння автономізації роботи тощо. Доведено 

необхідність застосування ІКТ під час навчання майбутніх учителів 

технологій у педагогічному ВНЗ для формування самоосвітньої 

компетентності як одного з основних джерел підготовки кваліфікованих 

педагогічних працівників нової генерації. 

Охарактеризовано засоби ІКТ, які найбільше сприяють формуванню 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, до яких 

належать: електронні освітні ресурси (електронні бібліотеки, бази знань, 

електронні наукові журнали, навчальні комп’ютерні програми, інтерактивні 

підручники тощо); системи навчання (дистанційні освітні курси, відкриті 

масові он-лайн курси, он-лайн тестування тощо); хмарні технології (файлові 

та відеосховища, хмарні офісні додатки, системи публікації та агрегації 

інформації тощо). 
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З’ясовано, що для подальшого дослідження проблеми формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ 

необхідно: сформувати в майбутніх учителів технологій уявлення про 

самоосвітню діяльність; уміння організовувати цю діяльність; забезпечити 

оволодіння ними ІКТ; умінь аналізувати набуті знання та реалізовувати їх 

через широке використання у своїй навчальній і професійній діяльності. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

2.1. Методика дослідження самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій 

 

Дослідження проблеми формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій здійснювалося за класичним планом 

педагогічного дослідження:  

По-перше, це аналіз теоретичних джерел дослідження науково-

педагогічної літератури з цієї проблематики, осмислення теоретичних 

концептів проблеми формування самоосвітньої компетентності та 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному 

процесі, визначення ролі самоосвітньої компетентності в умовах сучасної 

професійної освіти. 

По-друге, це збір інформації про сучасний стан проблеми 

сформованності самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

та про сучасний стан використання інформаційно-комунікаційних технологій 

в освіті; аналіз отриманих даних опитувань, тестувань, досліджень, 

анкетувань, теоретичних основ та методики використання практичних 

розробок. 

По-трете, це формування теоретичних основ розв’язання проблеми 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Розробка моделі 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій та 

методики її формування засобами інформаційно-комунікаційних технологій, 

визначення мети та завдань дослідження. 
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По-четверте, це методична підтримка впровадження проведення 

педагогічного експерименту, аналіз отриманих даних. 

Таким чином, маємо наступні етапи дослідження: 

– констатувальний, 

– формувальний, 

– контрольний. 

Будь-яке дослідження здійснюється на основі певних методологічних 

підходів. Методологічний підхід, на думку науковців [77; 107; 227; 263], – це 

принципова методологічна орієнтація дослідження та точка зору, з якої 

розглядається об’єкт вивчення (спосіб визначення об’єкта) [23, с. 43]. 

Методологічний підхід визначає рівні філософії, логіки й методології 

дослідження, відповідну теорію й може фіксуватися від опису процедур 

дослідження до запису загальносистемних процедур і методів [189, с. 27]. 

Проаналізувавши й дослідивши різноманітні методологічні підходи 

[77; 107; 227; 263] доходимо висновку, що для розв’язання поставлених 

завдань та визначення етапів нашого дослідження формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій доречно буде використання 

наступних методологічних підходів: 

– системного, 

– діяльнісного, 

– інформаційного, 

– інформологічного, 

– компетентнісного. 

Розкриємо сутність методологічних підходів, які використовувались у 

дослідженні формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій. 

Системному підходу властиве ставлення до об’єктів навколишньої 

дійсності як до систем, при цьому відмінною ознакою систем є наявність 

елементів та зв’язків між ними. Під зв’язком розуміємо відношення взаємної 
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залежності, обумовленості, спільності між чим-небудь. Спосіб розташування 

елементів системи утворює поняття структури [148, с. 513]. 

В освітній галузі теорія систем реалізована на всіх рівнях. Відомі такі 

поняття, як „система освіти“, „система професійної освіти“, „педагогічна 

система“, у контексті проведення нашого дослідження використовуються 

поняття „інформаційні системи“, „операційні системи“. Як системи 

розглядаються соціальні інститути, основною діяльністю яких є освітня 

діяльність і найяскравішим представником яких є навчальні заклади, їхні 

відділення та підрозділи; загальна підготовка фахівців, підготовка фахівців за 

напрямом, підготовка в межах навчальної дисципліни чи теми, суб’єкт та 

об’єкт, цілі, зміст, закони, закономірності, принципи, правила, методи, 

форми, засоби навчання й виховання тощо [33, с. 112]. 

Вивчення класифікацій систем і зв’язків між їхніми елементами дало 

змогу науковцям отримати таку характеристику освітніх та педагогічних 

систем [13, с. 9; 97, с. 4-9]: за властивістю елементів – штучні; за наявністю 

цілей – цілеспрямовані; за змістом – соціальні; за внутрішньою організацією 

– централізовані; за ієрархічною будовою – багаторівневі; за відбиттям у 

свідомості людей – фізичні (реальні); за керованістю – керовані. 

Системний підхід, на думку В. Стешенка, використовується для 

представлення діяльності майбутніх учителів технологій як цілісного явища, 

що містить різнорівневі структурні елементи (види діяльності, виробничі 

функції, типові завдання діяльності, професійні вміння), пов’язані між собою 

певним чином, і знаходяться в певних відношеннях [220, c. 86]. 

У контексті дослідження, з точки зору системного підходу, нами було 

розглянуто, по-перше, самоосвітню компетентність майбутніх учителів 

технологій як цілеспрямовану систему, що потребує керованості, а по-друге, 

розглянуто самоосвітню компетентність майбутніх учителів технологій як 

систему пов’язаних умов та дій, що приводять до досягнення кінцевої мети. 

Діяльнісний підхід у вивченні об’єкта дійсності передбачає його розгляд 

у єдності змісту та структури діяльності майбутніх учителів [188, с. 214]. 
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Аналіз діяльності майбутніх учителів безпосередньо пов’язаний з вивченням 

діяльності майбутніх учителів технологій. За енциклопедіями, тлумачними 

словниками, діяльність – це активне ставлення деякої особи (суб’єкта) до 

навколишнього світу; рівень, ступінь прояву, мета цієї активності визначають 

різні види та форми діяльності [148, с. 110]. 

Основними компонентами діяльнісного підходу є предмет, засоби, 

процес, умови та результат діяльності. У визначенні самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій саме діяльнісний підхід є 

якісно новою альтернативою традиційним (дисциплінарно-предметних) 

підходам у вищих навчальних закладах, бо передбачає в якості навчальної 

дисципліни не сукупність розрізнених наукових дисциплін, а власне способи 

професійної діяльність, що її мають засвоїти як свій власний досвід майбутні 

вчителі. Отже, діяльнісний підхід вимагає заміни старої „школи знань“ на 

нову – „школу вмінь“ [221, с. 13]. 

Діяльнісний підхід застосовується в контексті нашого дослідження для 

представлення процесу педагогічної діяльності викладача та навчальної 

діяльності майбутніх учителів на основі їх взаємодії. Акцент у діяльнісному 

підході робиться на вивчення його основних компонентів: дисципліни 

(матеріалу), засобів, прийомів, умов і результатів діяльності [220, с. 87]. 

Інформаційний підхід полягає в тому, що професійна діяльність 

майбутніх учителів технологій вивчається на основі законів єдиного 

інформаційного поля. Інформаційний підхід базується на тому, що 

інформаційне поле відображає всю відому інформацію про окремі об’єкти 

діяльності вчителя. Ця інформація визначається та дидактично-адаптується 

для вивчення майбутніми учителями у вигляді наукового знання на основі 

певних принципів [220, с. 87]. Застосування інформаційного підходу для 

вивчення самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, за 

В. Стешенком, передбачає наступні процедури [219, с. 76-77]: 
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– визначення інформації про педагогічний простір самоосвітньої 

діяльності майбутніх учителів технологій, функції, типові завдання, способи 

діяльності; 

– побудова моделі освітнього простору, що відображає визначенні 

функції, типові завдання та способи діяльності майбутніх учителів 

технологій у вигляді сукупності компонентів знань, змістовних модулів, 

стільників інформації; 

– визначення в цьому просторі повного складу різноманітних 

взаємозв’язків і взаємодій між елементами різних рівнів; 

– окреслення відповідних систем знань (інформації) про способи 

самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій та визначення їх 

об’єму для змісту навчання. 

Інформаційний підхід у дослідженні самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій було використано для дослідження інформаційного простору 

самоосвітньої діяльностій майбутніх учителів технологій у вигляді 

сукупності компонентів знань, змістовних модулів та взаємозв’язків 

елементів різних рівнів.  

Інформологічний підхід актуальний для дослідження формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, оскільки він 

ґрунтується на положенні теорії соціальної інформації (інформології). Цей 

напрям вивчає коло питань, пов’язаних із перебігом інформаційних процесів 

у суспільстві, культурі, освіті, вихованні. На відміну від інформатики та 

кібернетики, що займаються питаннями, пов’язаними зі збором, переробкою, 

зберіганням інформації, а також її управлінням, інформологія вивчає простір, 

просторову організацію інформації, а також закономірності просторової 

побудови різних систем [88, с. 37].  

З позиції інформології – інформація припускає не стільки процес 

віддзеркалення, зміни та передачі, скільки процес взаємодії, пов’язаний із 

передачею інформації – інформаційну взаємодію. Інформаційна взаємодія 
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здійснюється в культурно-інформаційному просторі й зумовлюється 

потребами особистості в отриманні інформації з різних джерел: засобів 

масової комунікації, вікового середовища, навчально-розвивального 

середовища закладу освіти [152, с. 16]. 

Інформологічний підхід забезпечує формування орієнтації майбутніх 

учителів технологій в інформаційно-освітньому просторі, вчить їх більш 

повно й адекватно сприймати висловлену іншими людьми інформацію, 

здійснювати аналіз, обробляти її великі об’єми. Використовуючи аналітичне 

та інформаційне дослідження, працюючи з відкритими інформаційними 

ресурсами необхідно уникати інформаційного засмічення оскільки воно 

впливає негативно на розвиток професійних знань, умінь і навичок майбутніх 

учителів технологій. Також, на думку В. Ізвозчикова, інформологічний підхід 

формує цілісну культуру та світобачення особистості, що виявляється в 

науковому та гуманітарно-гуманістичному принципах освіти [88, с. 17]. 

У дослідженні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій інформологічний підхід застосовано для гармонійного створення 

інформаційно-освітнього середовища, пошуку необхідних компонентів 

інформаційної діяльності та аналізу інформаційних процесів самоосвітньої 

діяльності майбутніх учителів технологій. 

Компетентнісний підхід визначає спрямованість освітнього процесу на 

формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних 

компетентностей майбутніх учителів технологій. На даний час дуже чітко 

проявляється глибока залежність цивілізації, яка стрімко розвивається, від 

тих здібностей та якостей особистості, що закладаються в процесі 

професійної освіти – основною метою якої є підготовка кваліфікованого 

фахівця відповідного рівня та профілю, конкурентоспроможного на ринку 

праці, відповідального, який вільно володіє професією та орієнтованого в 

суміжних областях діяльності, здатного до ефективної праці на рівні світових 

стандартів, готового до постійного професійного зростання та, насамперед, 

компетентного. 
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Даний підхід в досліджені самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій було 

використано для визначення спрямованості освітнього процесу на 

формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних 

компетентностей, зокрема для формування самоосвітньої компетентності. 

Проблема компетентності майбутніх учителів технологій є об’єктом 

дискусій психологів, педагогів, спеціалістів-практиків, що дає підставу 

стверджувати про неоднозначність підходів до визначення даного питання. 

Уперше поняття компетентність та компетенція з’являються в науковій 

літературі в 60-ті – 70-ті роки ХХ століття, саме тоді й розпочинається 

наукова робота над розділенням цих понять та виділенням й систематизацією 

різних видів компетентностей. Діяльність засвоєння будь-яких знань, умінь і 

навичок, складається з виконання конкретних дій. Отже, можемо припустити, 

що виконуючи їх, розмірковуючи над їх виконанням, усвідомлюючи потребу 

в їх виконанні та оцінюючи їх важливість для себе майбутні вчителі 

технологій не помітно для себе розвивають компетентність у тій чи іншій 

життєвій сфері, де вони відчувають себе здатними ефективно функціонувати 

(тобто бути компетентними), реалізовуючи себе через так звані „ключові“ чи 

життєві компетентності. Якщо ж компетентність поширюється на вужчу 

сферу, наприклад, у рамках певної навчальної дисципліни, то можна 

говорити про предметну чи галузеву компетентності. Отже, компетентність – 

це результативно-діяльнісна характеристика освіти, нижнім порогом, рівнем 

компетентності якої є досягнутий рівень діяльності майбутніх учителів, що 

необхідний і достатній для мінімальної успішності в досягненні його 

результату [169, с. 15-21]. Наприкінці 80–х початку – 90–х рр. ХХ ст. 

науковці намагалися визначити компетентність як певний освітній результат 

домінантою якого, попри деякі розбіжності в наукових підходах, вченими 

визначено три основних компоненти в компетентнісній освіті формування 

знань, умінь і цінностей особистості [169, с. 15-25]. 
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Ураховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що нині 

компетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим 

концептуальним орієнтиром вищої школи. Педагогічні, психологічні та 

науково-методичні публікації свідчать про значний інтерес вітчизняних та 

зарубіжних дослідників до визначення змісту понять „компетентність“ та 

„компетентнісний підхід“. 

У зв’язку зі зміною освітньої парадигми в нашій країні за останні роки 

компетентнісний підхід вченими розробляється все активніше. Вітчизняна 

педагогіка має певні напрацювання в цьому напряму. 

Так, Т. Олійник [150, с. 69], який під поняттям „компетентнісний 

підхід“ розумів спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток 

ключових (базових, основних) і предметних компетентностей майбутніх 

учителів. Результатом процесу формування загальної компетентності 

майбутніх учителів технологій буде сукупність ключових компетентностей, 

інтегрована характеристикою особистості. Така характеристика має 

сформуватися в процесі навчання й містити знання, вміння, ставлення, 

досвід діяльності й поведінкові моделі особистості. 

На думку Б. Ельконіна, компетентнісний підхід висуває на перше 

місце не інформованість навченого, а вміння розв’язувати проблеми, що 

виникають [273, с. 27]: 

– у пізнанні та поясненні явищ дійсності; 

– в освоєнні сучасної техніки та технології; 

– у стосунках людей, етичних нормах, оцінюванні власних вчинків; 

– у життєвій практиці в процесі виконання соціальних ролей; 

– в орієнтуванні в середовищі проживання, правових нормах та 

адміністративних структурах, споживчих й естетичних цінностях; 

– ситуації вибору професії та оцінці своєї готовності до 

навчання в професійному навчальному закладі, коли необхідно 

орієнтуватися на ринку праці; 

– за необхідності розв’язувати власні проблеми: життєвого 
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призначення, вибору стилю й способу життя, способів розв’язання 

конфліктів. 

О. Пометун поняття „компетентнісний підхід“ представила як 

спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових 

(базових, основних, над–, між– предметних), загальногалузевих (сюди ми 

зараховуємо професійну компетентність) та предметних компетентностей 

майбутніх учителів [167, с. 66]. 

У свою чергу В. Якунін, вважав, що за допомогою компетентнісного 

підходу засобами сучасних педагогічних технологій можна сформувати і 

розвинути такі професійно значущі якості майбутніх учителів як 

організаторські здібності, самоорганізація, відповідальність, ретельність, 

вимогливість, здатність до прийняття рішень, спостережливість, уміння 

оцінювати обставини, критичної оцінки й винахідливості, ініціативності, 

уміння керувати підлеглими та інші [275, с. 393-394]. 

Висловлюючи авторський погляд на проблему впровадження 

компетентнісного підходу в освітню політику в цілому, В. Байденко вважав, 

що компетентнісний підхід дасть змогу [10, с. 4-5]: 

– по-перше, створити третє покоління освітніх стандартів вищої 

освіти, що забезпечить прозорість та співвідносність із європейськими 

освітніми системами; 

– по-друге, створити не просто переробку чинних програм із 

підготовки, а спроектувати їх у новому, тобто компетентісному, ключі; 

– по-третє, впровадження компетентнісного підходу буде сприяти 

зміцненню позицій вищої вітчизняної освіти на загальноєвропейському 

освітньому та дослідницькому просторі з умовою збереження існуючих 

академічних характеристик вітчизняної школи; 

– по-четверте, це сприятиме подальшому зміщенню вищої освіти в 

бік запитів економіки та ринку праці, посилюючи особистісний та соціальний 

аспекти освіти; 
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– по-п’яте, сприятиме адаптуванню випускників до їхньої 

життєдіяльності в умовах все більш зростаючого динамізму та 

невизначеності. 

На думку Д. Іванова, компетентнісний підхід – це один з тих підходів, 

завдяки якому відбувається спроба внести особистісний смисл в освітній 

процес, сутність якого полягає в тому, що він акцентує увагу на результаті 

освіти. Причому в якості результату береться не сума засвоєної інформації, а 

здатність майбутніх учителів діяти в різних проблемних ситуаціях [87, с. 8]. 

Проаналізувавши праці цих і інших учених ми робимо висновок проте 

що, компетентнісний підхід є актуальним і перспективним у вихованні 

компетентної особистості, що володіє глибокими знаннями, високими 

моральними якостями і є професіоналом, уміє діяти у вирішальних 

ситуаціях, застосовуючи знання й вміння, беручи на себе відповідальність за 

свою діяльність. Використання цього підходу є необхідною складовою 

формування нового ставлення до підготовки та самоосвіти майбутніх 

учителів технологій. 

Маємо зауважити, що всі методологічні підходи у своїй реалізації 

спираються на педагогічні технології та методи педагогічного дослідження 

Отже, визначимо педагогічні технології і методи дослідження самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів. 

За визначеннями вчених [17; 31; 142; 197] педагогічна технологія – це 

змістовна техніка реалізації навчального процесу, що характеризується як 

опис процесу досягнення планових результатів навчання та містить в собі 

власну майстерність, уміння, сукупність методів обробки. Це макет спільної 

педагогічної діяльності з проектування, організації та проведення 

навчального процесу за умов забезпечення комфортних умов для суб’єктів 

навчальної діяльності, що визначають спеціальний набір і компонування 

форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів. 

Розглянемо більш детально використані в нашому дослідженні 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 
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методи педагогічного дослідження. За допомогою методів дослідження будь-

яка наука отримує інформацію про об’єкт, що вивчає, аналізує та обробляє 

отримані дані. Методи педагогічних досліджень призначені для пізнання 

педагогічної дійсності, тобто виявлення порядку, регулярності в 

досліджуваному процесі закономірностей. 

На сьогодні педагогічні дослідження мають у своєму арсеналі систему 

традиційних методів (педагогічне спостереження, дослідницька бесіда, 

вивчення й узагальнення педагогічного досвіду, вивчення першоджерел, 

вивчення навчальної документації, вивчення результатів діяльності 

майбутніх учителів тощо) та традиційних методів (анкетування, інтерв’ю, 

бесіда, спостереження, тестування, математичні методи тощо) [251, с. 32-36]. 

Отже, у дослідженні формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій нами використано такі методи педагогічного 

дослідження як: 

– вивчення й узагальнення педагогічного досвіду; 

– педагогічне спостереження; 

– бесіда; 

– тестування; 

– анкетування; 

– метод моделювання; 

– педагогічний експеримент; 

– метод математичної статистики 

Організована пізнавальна діяльність, спрямована на встановлення 

історичних зв’язків виховання, виділення спільного, стійкого в навчально-

виховних системах, становить метод вивчення й узагальнення педагогічного 

досвіду. Зазвичай метод вивчення й узагальнення педагогічного досвіду 

зводять до вивчення й поширення передового творчого досвіду вчителів-

новаторів або педагогічних колективів. Для вищої освіти характерний обмін 

досвідом на конференціях і наукових семінарах з публікацією досліджень у 

фахових виданнях. Цим методом ми користувались на пошуково-
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теоретичному та констатувальному етапах дослідження формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій розглядаючи 

сутність та структуру самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій. 

Для ефективності педагогічного спостереження необхідно, щоб воно 

було тривалим, системним, різноаспектним, масовим і об’єктивним. 

Об’єктивність є однією із головних проблем педагогічного спостереження 

через суб’єктивність майбутніх учителів технологій та викладачів. 

Педагогічне спостереження проводиться відповідно до програми, що 

складається з наступних частин: вибір об’єкту спостереження (педагогічна 

проблема має бути пов’язаною із об’єктом спостереження); визначення цілей 

і завдань спостереження (виявлення позитивних та негативних якостей); 

розробка схеми та умов спостереження. До переваги педагогічного 

спостереження відносять те, що під час дослідження можна виконувати певні 

дії, що мають виправити ситуацію. До недоліків педагогічного 

спостереження відносять велику кількість витраченого часу, енергії та сил, 

відсутність універсальної програми спостереження, неможливість досягнення 

об’єктивності, прихованість внутрішніх сторін педагогічних явищ. 

Ураховуючи переваги та недоліки педагогічного спостереження, ми 

використали його для діагностики та констатувальному етапі дослідження 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 

Бесіда – метод педагогічного дослідження, що характеризується 

вибором об’єкта бесіди, визначенням мети, місця та часу проведення, 

наявністю плану бесіди. Ознайомлювальний, кульмінаційний та 

результативний етапи плану становлять основу бесіди та знижують 

суб’єктивізм. Позитивні та негативні моменти бесіди як методу дослідження 

аналогічні педагогічному спостереженню [251, с. 32]. Цей метод було 

використано нами на констатувальному етапі дослідження формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 
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Метод тестування є короткоплинним цілеспрямованим однотипним 

дослідженням, що виконується під контролем і дає змогу об’єктивно 

виміряти характеристики педагогічного процесу, який досліджується. 

Залежно від обраної мети виконують тест успішності, інтелектуального 

рівня, діагностики рівня знань, умінь та навичок, сформованості 

компетентностей тощо. Для тестувань використовуються різноманітні тести 

за видом питань: на обчислення, завдання на вибір однієї або кількох 

правильних відповідей, завдання у відкритій формі або на доповнення, 

завдання на встановлення правильної послідовності та завдання на 

встановлення відповідностей. Переваги тестування – відносна точність 

отриманих даних (деякі види тестів дають змогу вгадувати результат), 

простота у використанні, доступність та використання вже існуючих тестів, 

можливість автоматичної обробки за допомогою ІКТ. [227, с. 148-150]. 

Даний метод було використано на констатувальному, формувальному та 

контрольному етапах дослідження формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій. 

Для масового збору інформаційного матеріалу використовують метод 

анкетування, до переваг якого належать охоплення великої кількості 

учасників або великої території дослідження, мінімальні витрати часу та 

ресурсів з можливістю часткової автоматизації засобами ІКТ. До недоліків 

анкетування належать відсутність об’єктивності та неможливість будувати 

висновки виключно на отриманих даних. Тим не менш, метод анкетування 

дав можливість зібрати дані для аналізу, провести тестові виміри під час 

уточнення гіпотези дослідження; використати кінцеві результати для аналізу 

стану контрольного етапу дослідження. Цей метод також було використано 

на констатувальному, формувальному та контрольному етапах дослідження 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 

Для більш глибокого розуміння процесу формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій, було використано метод 

моделювання. 
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Метод моделювання – це метод наукового пізнання. У наукових 

дослідженнях останніх років приділялось багато уваги методу моделювання 

як одному з основних способів пізнання. Цей метод був нами використаний 

на формувальному етапі дослідження формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій для побудови моделі 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

У педагогічній літературі доцільність методу моделювання визначили у 

своїх працях В. Загвязинський [77], В. Краєвський [108], В. Монахов [142], 

Л. Хоружа [255], В. Штофф [270] та інші. Науковці дають кілька визначень 

цього поняття: 

– форма пізнавальної діяльності (у першу чергу, мислення та уява) 

(А. Хуторськой [258]); 

– моделювання операцій мислення (Н. Менчинська [135] та інші); 

– формування рис характеру особистості (Л. Кондрашова [98], та 

інші).  

– процес дослідження педагогічних об’єктів (явищ) 

(Є. Лодатко [123]). 

Як зазначив В. Братко у своїй праці „Моделювання психічної 

діяльності“, процес моделювання є одним із різновидів абстрактно-логічного 

пізнання, оскільки метод моделювання тісно пов’язаний зі створенням 

певних моделей, а процес дослідження базується на здатності майбутніх 

учителів до абстрагування [31, с. 113]. 

У науковій літературі аналізується кілька визначень поняття „модель“, 

але найбільш повне дає в своїй роботі „Моделювання та філософія“ 

В. Штофф. Під моделлю він розуміє таку подумки представлену або 

матеріально реалізовану систему, яка, відображаючи або відтворюючи об’єкт 

дослідження, здатна заміщати його таким чином, що її вивчення дає нам нову 

інформацію про цей об’єкт [270]. 
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Сучасна педагогіка та дидактика активно використовують метод 

моделювання. Метод моделювання стає необхідним засобом як пізнання, так 

і відтворення дійсності. У нашому дослідженні формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій можна говорити про метод 

моделювання як про одну з основних форм педагогічного дослідження. 

Відтворювальна функція моделювання сприяє уточненню цілей і засобів 

реконструкції реальності. У той же час властива моделюванню функція 

трансляції сприяє синтезу знань – завданню, що має першорядне значення 

[95, с. 146]. 

У педагогічній науці прийнято моделювати зміст освіти та навчальну 

діяльність. 

З позиції цільової спрямованості в педагогічній літературі виділяють 

такі види моделей [24]: 

1) навчальні – це наочні посібники, різноманітні тренажери, 

навчальні комп’ютерні програми; 

2) дослідні – це зменшені або збільшені копії об’єкту, що 

проектується (такі моделі називають також натуральними і використовують 

для дослідження об’єкту та прогнозування його характеристик), саме така 

модель була використана нами в дослідженні самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій; 

3) науково-технічні – це об’єкти, що створюються для дослідження 

процесів та явищ; 

4) ігрові – це військові, економічні, спортивні, імітаційні, соціальні 

моделі, які відображають поведінку об’єкта в різних ситуаціях, з 

урахуванням можливої реакції з боку конкурента, союзника чи 

супротивника; 

5) імітаційні – це активне відображення реальності з тією чи іншою 

точністю. Експеримент або повторюється багато разів, щоб дати оцінку та 

проаналізувати наслідки певних дій або виконується одночасно з кількома 

схожими об’єктами, поставленими в різні умови. 
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З метою характеристики ефективності моделювання, у педагогіку було 

введено термін педагогічна валідність, який за своїм змістом дуже близький 

до термінів достовірність, адекватність, але не тотожний їм. Педагогічну 

валідність обґрунтовують комплексно: концептуально, критеріально та 

кількісно, оскільки моделюються зазвичай багатофакторні моделі [260]. 

Також у педагогічному моделюванні зазвичай використовують інший 

термін – проектування. У деяких дослідженнях ці терміни використовують як 

рівнозначні та замінюють один одним. Слово „проект“ має декілька значень і 

майже всі вони мають відношення до педагогіки. Так, В. Бедерханова 

наводить наступні визначення [11]: 

– по-перше, проект – попередній текст деякого документу; 

– по-друге деяка акція, сукупність заходів, об’єднаних однією 

програмою в організаційну форму цілеспрямованої роботи (роботу фахівців у 

таких проектах ще називають проектуванням; в цьому сенсі в навчанні 

використовується термін „проект“ як форма дослідницької діяльності тих, 

кого навчають); 

– третє значення терміна „проект“ – це діяльність зі створення 

(розробки, планування, конструювання) будь-якої системи, об’єкта або 

моделі. 

За висловленням В. Міхеєва, моделювання зумовлює вивчення 

педагогічних явищ і процесів на спеціальній об’єкті-моделі, яка є проміжною 

ланкою між суб’єктом-педагогом, дослідником і предметом дослідження, 

тобто певними властивостями і відношеннями між елементами навчально-

виховного процесу [141, с. 5]. 

За визначенням О. Співаковського, модель – це будь-який образ, аналог 

(уявний чи умовний: зображення, опис, схема, креслення, графік, план, карта 

тощо) деякого об’єкту, процесу чи явища („оригінала“ даної моделі), який 

використовується як його „замінник“, „представник“ [215]. 
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Процес моделювання реальних педагогічних процесів, на думку 

В. Загвязинського, описує уявне компонування ключової ідеї, що дає змогу 

моделювати необхідний стан досліджуваної системи, [230, с. 137]. 

Як зазначив В. Краєвський, створення моделі є першочерговою умовою 

здійснення переходу від абстрактного до конкретного, способом 

теоретичного відтворення цілісного об’єкта [108, с. 120]. 

У педагогічній науці моделювання застосовується в різноманітних 

аспектах, а саме [141, c. 8]: 

– гносеологічному – модель відіграє роль проміжного об’єкта в 

процесі пізнання педагогічного явища; 

– загальнометодологічному – модель дає можливість оцінювати 

зв’язки і відношення між характеристиками стану різних елементів 

навчально-виховного процесу на різних рівнях їх опису та вивчення; 

– психологічному – модель дає змогу вести опис різних аспектів 

навчальної і педагогічної діяльності та виявляти на цій основі психолого-

педагогічні закономірності. 

Педагогічний експеримент – це науково поставлений дослід 

видозмінення педагогічного процесу з урахуванням умов навчального 

середовища. Цей метод було використано нами на контрольному етапі 

дослідження формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій для перевірки на практиці розробленої нами моделі формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. Основною відмінністю 

педагогічного експерименту є його характер творення. 

На думку вчених [73; 193; 209 та інші] педагогічний експеримент має 

ряд етапів: констатувальний, основним завданням якого є збирання та аналіз 

необхідної емпіричної інформації для уточнення гіпотези дослідження, також 

формувальний етап, на якому будується теоретична модель і контрольний на 

якому здійснюється її емпірична перевірка. 
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Педагогічний експеримент не має чітких меж відносно кількості 

респондентів та їх географічного розташування, також може бути 

короткотерміновим або багатостроковим та базуватись на наступних етапах 

[251, с. 34]: 

– розробка питання, що досліджується; 

– створення детального плану проведення експерименту; 

– створення рівних контрольних та експериментальних груп; 

– чітке виконання наміченого плану; 

– фіксація отриманої інформації; 

– аналіз експериментальних даних; 

– формулювання висновку.  

Оскільки педагогічні процеси проходять невпинно, то вимір 

ефективності запропонованої гіпотези можливий тільки в порівнянні з 

результатами в контрольних групах. Оцінка ефективності гіпотези залежить 

від однакових початкових умов контрольних та експериментальних груп, що 

є доволі складним завданням. Не можна провести педагогічний експеримент 

з однією й тією самою групою майбутніх учителів технологій через те, що 

будь-який педагогічний процес залишає свої сліди, і повернути досліджувану 

групу майбутніх учителів технологій в початковий стан неможливо. 

Педагогічні процеси мають неоднозначний характер, оскільки 

результати навчання та виховання залежать від багатьох факторів, вплив 

яких на результат педагогічної діяльності іноді визначити важко або навіть 

неможливо. Іншою особливістю педагогічної діяльності є відсутність 

ідеальних умов. А тому результати педагогічної діяльності набувають 

статусу висновків за умови відносної рівності початкових умов. Тим не 

менш, збільшення аудиторії для дослідження, проведення дослідження 

протягом довгого періоду, корегування педагогічного впливу залежно від 

початкових умов дають змогу в загальній формі робити висновки, визначати 

закономірності та загальні тенденції. 
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Для виявлення не тільки якісних, але й кількісних характеристик 

педагогічних процесів використовуються математичні методи, а саме методи 

математичної статистики. Як уже зазначалось, педагогічний експеримент 

впливає значна кількість факторів, певна кількість яких може навіть не 

виявлена, а отже, необхідно мати методику, яка б дала змогу визначити 

достовірність отриманих результатів, їх репрезентативність та точність. 

Якщо педагогічний експеримент важко або навіть неможливо провести, то 

використовується метод математичного моделювання – схеми, креслення, 

логічні та символьні вирази для обрахунку результатів експерименту. 

Визначення закономірностей для педагогічного дослідження є 

важливим завданням через те, що на основі емпіричних закономірностей 

розкриваються теоретичні закони. Закон сучасна наука визначає як 

необхідну, притаманну природі явищ тенденцію зміни, руху, розвитку, що 

характеризує загальні етапи і форми становлення явищ, процесів, систем, які 

розвиваються [263, с. 68]. У нашому дослідженні формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій методи математичної 

статистики було використано на контрольному етапі дослідження для 

підтвердження результатів педагогічного експерименту. 

Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій потребує постійної уваги та контролю. Однобічними методами, 

такими, як збільшення годин на самостійну роботу, введення в самостійну 

роботу інформаційних технологій, винесення на самостійну роботу цілих 

розділів, не дасть можливості сформувати самоосвітню компетентність 

майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на 

достатньому рівні. А тому розробка моделі формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій є тим фактором, за допомогою якого, можна 

вирішити зазначену проблему. 

Отже, дослідження питання формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій передбачає поетапне дослідження, яке 
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основане на наукових підходах: системному, діяльнісному, інформаційному, 

інформологічному та компетентністному. Зазначені підходи при дослідженні 

питання самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

передбачають використання технології: педагогічного проектування, для 

створення моделі формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій; технології розвиваючого навчання, для формування 

знань і вмінь самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій; 

технології колективного навчання, для створення експериментального 

майданчика майбутньої професійної діяльності та підвищення мотиваційного 

рівня майбутніх учителів технологій. Особливе місце займає використання 

сучасних інформаційних технологій як базової технології самоосвітній 

діяльності майбутніх учителів технологій. Для супроводу педагогічного 

дослідження нами були запропоновані педагогічні методи: спостереження, 

анкетування, тестування, моделювання, педагогічного експерименту та метод 

статистичної обробки отриманих результатів. 

 

2.2. Діагностика стану сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій 

 

Актуалізація проблем освіти, викликана процесами суспільного 

розвитку та зміною освітніх парадигм, сприяє перегляду підходів до 

самоосвіти майбутніх учителів технологій та розгляду її в якості соціального 

феномену, що набуває все більшої вагомості як для суспільства в цілому, так 

і для індивідуальності та окремих соціальних груп, спільнот. За визначенням 

О. Шукліної [271, c. 87], нині існують соціальні та теоретичні передумови 

подальшого підвищення ролі самоосвіти. Це, по-перше, глобальні зміни, 

пов’язані з переходом суспільства від постіндустріального до 

інформаційного, що припускає в якості стрижневого виду функціонування 

роботу людини з інформацією. За своєю природою така діяльність є 

різновидом самоосвіти майбутніх учителів технологій. По-друге, процес 
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становлення ринкової системи відносин, яка актуалізує цінність самоосвіти 

як інструменту соціальної мобільності, протиставляючи її у відомому сенсі 

консервативності освіти. По-третє, самоосвіта перетворюється в один з 

домінантних елементів способу життя ряду соціальних груп, сприяючи зміні 

їх місця та ролі в соціальній структурі суспільства. По-четверте, самоосвіта 

постає одним з основних факторів і показників вдосконалення особистості, а 

отже, і суспільства – у повній відповідності з прийнятою точкою зору про 

співвідношення колективного та індивідуального, згідно з якою колективне 

домінує в примітивних і архаїчних суспільствах, а індивідуальне – в 

розвинених. 

Невід’ємна складова навчально-виховного процесу – це оцінювання 

результатів. В педагогіці система оцінювання навчання досить різноманітна. 

Але, традиційно у вітчизняній вищий школі, застосовується система, яка 

будується на критеріальному підході. Головною перевагою даного підходу є 

те, що при його використанні є можливість визначати рівні співвідношень 

між власними досягненнями майбутніх учителів і запланованого обсягу 

знань, умінь, навичок. 

О. Фоміна [252, с. 78] визначила узагальнені показники формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів:  

1) ціннісно-смисловий; 

2) рефлексивний; 

3) володіння досвідом самонавчання й саморегуляції; 

4) прагматичний. 

Самоосвітня компетентність, уважає дослідниця, формується на 

підґрунті набуття практичного досвіду самостійних спроб і здобутків у 

самоосвітній діяльності, вироблення персональної системи навчання, 

переходу від копіювання прикладів самоосвіти до вироблення особистої 

моделі, запровадження її як способу життя. 

Для дослідження рівня самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій необхідно визначити певні критерії, за якими можна 
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визначати наявний рівень компетентності майбутніх учителів технологій. У 

ході виявлення критеріїв самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій слід ураховувати, що це поняття визначається як оцінка 

визначення чи класифікація чого-небудь, або як мірило оцінки. Іншими 

словами, критерій – це матеріалізована ознака, за допомогою якої оцінюється 

ступінь досягнення певної мети [3, с. 28]. При цьому варто брати до уваги 

також те, що поняття „критерій“ за своїм діапазоном ширше, ніж поняття 

„показник“, і що останній входить до нього як складова частина та є 

компонентом критерію самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій. 

У процесі розробки критеріїв і показників оцінки результатів 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, 

перш за все, нами було взято та враховано існуючий у загальній педагогіці та 

психології досвід. Показник, як компонент критерію, служить типовим та 

конкретним виявленням сутності якостей процесу чи явища, що підлягає 

вивченню. Однак пріоритет належить тим показникам, що характеризують 

виявлення якості формування самоосвітньої компетентності [142, с. 44]. 

Як показано в п. 1.1, критерії визначення самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій безпосередньо пов’язані зі структурою 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій та містить 

наступні компоненти: 

– мотиваційно-ціннісний; 

– організаційний; 

– процесуально-інформаційний; 

– контрольно-рефлексивний. 

Розглянувши, дослідивши та проаналізувавши теоретичні основи та 

практику навчання, психолого-педагогічну літературу та існуючі праці й 

дослідження з педагогіки в руслі самоосвітньої компетентності та структури 

самоосвітньої компетентності (праці Н. Бухлової [36], О. Громової [54], 

А. Громцевої [56; 57; 58], О. Заболоцької [75] Т. Лізньової [121], О. Малихіна 
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[128], М. Рогозіної [182], Г. Сєрікова [204; 205; 206], С. Яшанова [276]), 

доходимо висновку, що компоненти структури самоосвітньої компетентності 

мають такі критерії оцінювання: 

1) мотиваційний (наявність і характер внутрішньої потреби в 

самоосвіті майбутніх учителів технологій, ціннісних орієнтацій і позитивних 

мотивів, емоційно-вольового механізму);  

2) організаційно-планувальний (уміння визначати мету самоосвіти 

майбутніх учителів технологій, планувати та організовувати її);  

3) інформаційно-діяльнісний (володіння інформаційно-пошуковими, 

інформаційно-аналітичними та технологічними вміннями); 

4) контрольно-оцінний (уміння контролювати й аналізувати власну 

самоосвіту, детермінувати її подальші цілі). 

Для визначення оптимальної кількості рівнів сформованості 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій нами було 

проаналізовано роботи багатьох дослідників [36; 43; 54; 57; 58; 182]. Так, 

характеризуючи якісну сторону самоосвіти, А. Громцева виділила три рівні 

самоосвіти [43, с.93]: 

- перший характеризується репродуктивною діяльністю й має 

стихійний характер, 

- другий пов’язаний із цілепокладанням і вміннями самостійно 

працювати, але зі слабкою самоорганізацією, 

- третій характеризується раціональною організацією навчання, 

концентрацією джерел і видів діяльності.  

У свою чергу, Е. Федорова виокремила чотири рівні готовності до 

самоосвіти [248, с. 154]: 

1) ознайомлювальний (загальні уявлення); 

2) переддостатній (знання й розуміння); 

3) достатній (застосування); 

4) вищий за достатній (оцінка, аналіз, застосування). 
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Н. Бухлова, ураховуючи знання, мотивацію, рівень 

загальнонавчальних, інтелектуальних і самоорганізаційних умінь, 

запропонувала виокремлювати чотири рівні сформованості самоосвітньої 

компетентності: початковий, середній, достатній і високий [36, с. 87]. 

Розглянемо більш докладно наведені критерії самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій. 

Відповідно до нашого дослідження формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій, мотиваційний критерій має наступні показники: 

1) здатність майбутніх учителів технологій до самоосвіти, наявність 

ціннісних орієнтацій, наявність емоційно-вольового механізму; 

2) готовність до здійснення самоосвіти під час професійної 

підготовки; 

3) характеристика мотивів самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій. 

Визначивши предметно-функціональну класифікацію видів діяльності 

майбутніх учителів, В. Єжеленко представив розвиток мотивів самоосвітньої 

діяльності у вигляді рівнів, що послідовно змінюють один одного: взаємодія, 

самоствердження, перетворення, пізнання, самовираження, служіння 

[70, с. 109]. 

На рівні взаємодії самоосвітня діяльність розглядається вченим як 

внутрішньо вмотивована і обумовлена бажанням брати участь у груповій 

роботі, команді, бажанням стати цікавим співрозмовником, досягти загальної 

ерудованості. На цьому рівні самоосвітня діяльність майбутніх учителів 

технологій нерідко набуває колективних форм, але участь в таких 

об’єднаннях диктується, головним чином, бажанням спілкуватися та 

взаємодіяти одне з одним. 

На рівні самоствердження самоосвітня діяльність майбутніх учителів 

технологій мотивується репутацією, здійснюється за рахунок бажання 

отримати більш високий статус серед колег, заслужити суспільне визнання. 
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На рівні перетворення основними мотивами здійснення самоосвітньої 

діяльності майбутніх учителів технологій стають мотиви вдосконалення 

їхньої професійної діяльності, бажання стати хорошим фахівцем, отримати 

більш вигідну та високооплачувану роботу, стати конкурентоспроможним на 

ринку праці. 

На рівні пізнання самоосвітня діяльність майбутніх учителів 

збуджується, насамперед, пізнавальною потребою та пізнавальним інтересом. 

Такий пізнавальний інтерес відрізняється стійкістю та глибиною. 

Пізнавальна потреба є ненасиченою. Завдяки цій ненасиченості майбутні 

вчителі технологій ставлять питання, знаходять на них відповіді, і кожна 

знайдена відповідь породжує нові питання. Діяльність пізнання при цьому 

супроводжується позитивними емоціями. 

На рівні самовираження самоосвітня діяльність майбутніх учителів 

технологій відрізняється творчим характером, нерідко набуває рис наукової 

діяльності. Участь у творчій роботі майбутніх учителів технологій на цьому 

рівні мотивується не так бажанням виявити себе й отримати гарну репутацію, 

скільки прагненням реалізувати свій особистісний потенціал, потребою в 

самореалізації. 

Аналізуючи наведені міркування, визначимо рівні мотиваційного 

критерію: 

Високий рівень мотиваційного критерію – глибоке розуміння мотивів, 

загальна цілеспрямованість. 

Достатній рівень мотиваційного критерію – сформованість усіх 

компонентів, мотивація чітка, спрямованість пізнавальних мотивів стійка. 

Низький рівень мотиваційного критерію – виявляється інтерес до 

вивченої дисципліни, усі позитивні мотиви пов’язані лише з результативною 

складовою, орієнтовані на успіх, досягнення результату. Пізнавальні інтереси 

аморфні, ситуативні. 

Високий рівень мотивації до самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій характеризується нами: спонукальним мотивом до 
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самоосвіти майбутніх учителів технологій, професійним інтересом, 

захопленням професією, чіткими та усвідомленими професійними намірами, 

мотивом підготовки майбутніх учителів технологій до професійної 

діяльності; усвідомленням недостатності отриманих знань і навичок, 

невідповідністю свого рівня вимогам професії; глибокою пізнавальною 

зацікавленістю, захопленням предметом або галуззю знань; мотивами 

допитливості як особистісної якості майбутніх учителів технологій, 

ненасиченою пізнавальною потребою; прагненням розкрити, реалізувати свій 

власний потенціал, потребою до творчої діяльності, створення нового; 

бажанням приносити користь власному оточенню та суспільству взагалі, 

бажанням удосконалювати, покращувати стан справ засобами своєї професії; 

наявністю мотиву пошуку істини як вищої цінності. 

Достатній рівень мотивації до самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій характеризується нами тим, що майбутні вчителі 

технологій займаються самоосвітою „за компанію“; через бажання 

спілкуватись із однолітками, брати участь у груповій роботі; наявність 

доброзичливого ставлення до викладача, симпатії, поваги; через бажання 

стати ерудованою людиною, цікавим співрозмовником; через мотиви 

статусу, репутації відмінника, успішного студента; бажання сформувати 

більш високу думку про себе, мати повагу серед однокурсників і викладачів. 

Низький рівень мотивації до самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій характеризується нами здійсненням самоосвітньої 

діяльності майбутніми учителями технологій на вимогу викладача, через 

острах отримання низької оцінки; необхідністю виконання навчальної роботи 

(реферат, підсумкова робота, курсова робота); власною старанністю, але без 

бажання цього робити. 

Дослідження мотиваційного критерію самоосвітньої діяльності 

майбутніх учителів технологій здійснювали за допомогою анкетування, 

тестування та методу експертних оцінок. Методика діагностики мотивації 

самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій розроблена на основі 
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методики діагностики розробленої В. Якуніним [275, с. 120] та 

модифікованої Н. Бадмаєвою [9, с. 138] (Додаток Б, Д, Ж). 

Організаційно-планувальний критерій оцінки за нашим дослідженням 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій характеризується 

наступними показниками: 

1) знаннями майбутніх учителів технологій з організації власної 

самоосвітньої діяльності, 

2) уміннями майбутніх учителів технологій визначати мету 

самоосвіти, 

3) навичками майбутніх учителів технологій планувати час 

відведений на самоосвітню діяльность та будування власної освітньої 

траєкторії. 

Слід зазначити, що аналіз психолого-педагогічної літератури [53; 59; 

92; 136; 171; 276] дав змогу встановити факт наявності варіативності, які 

пропонуються у дослідженнях наукових визначень критеріїв та показників. В 

природній спосіб, критеріями визначають змістовні елементи структури 

компетентності, а показниками – кількісні або якісні характеристики 

властивості, ознаки об’єкта, що вивчається, тобто міру сформованості того 

або іншого критерію. Так, показниками оцінювання організаційного 

критерію самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій є такі 

як: 

1) уміння майбутніх учителів технологій оперувати знаннями 

використовуючи їх в різних нових ситуаціях, раціонально планувати та 

використовувати навчальний і вільний час, працювати систематично, 

самостійно визначати й шукати шляхи розв’язання актуальних проблем; 

2) уміння майбутніх учителів технологій самостійно здобувати 

знання з підручників, інших джерел наукової та пізнавальної інформації, 

особливо якщо вони великого обсягу; цілеспрямовано читати навчальну 
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літературу та вміти робити помітки й зауваження для самостійного вивчення 

та аналізу прочитаного; 

3) уміння майбутніх учителів технологій виділяти головне в 

навчальному матеріалі; осмислювати його; критично сприймати і 

узагальнювати; аналізувати, обробляти та порівнювати інформацію; робити 

висновки; фіксувати прочитане у вигляді поширеного плану, тез, конспекту; 

4) уміння майбутніх учителів технологій дотримуватись у процесі 

роботи з книгою або електронним освітнім ресурсом певної послідовності; 

з’ясовувати значення незнайомих слів, термінів, невідомих назв; 

користуватися науковим апаратом книги, каталогами; вести пошук 

необхідної інформації; 

5) уміння майбутніх учителів технологій ставити та відповідати на 

питання самоперевірки для контролю правильності роботи; розв’язувати 

ситуаційні задачі та вправи; самостійно опрацьовувати певну тему або цілий 

розділ без допомоги викладача або з частковими поясненнями. 

Виконавши аналіз наведених вище вмінь, визначимо рівні 

організаційно-планувального критерію майбутніх учителів технологій: 

Високий рівень організаційного критерію майбутніх учителів 

технологій характеризується здатністю до самостійного визначення мети 

самоосвіти – систематичної роботи; плануванням самостійної діяльності; 

раціональної організації самоосвіти; раціональним використанням 

навчального та вільного часу. 

Достатній рівень організаційного критерію майбутніх учителів 

технологій характеризується здатністю планувати лише близьку та швидко 

досяжну мету самоосвіти; не оптимальністю та короткочасністю у 

плануванні; систематичністю, але не завжди раціональною організацією 

самоосвіти. 

Низький рівень організаційного критерію майбутніх учителів 

технологій припускає неспроможність визначати цілі самоосвіти; епізодичне 
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планування або його відсутність; стихійна або взагалі відсутня організація 

самоосвіти. 

Дослідження організаційного критерію в педагогіці здійснюється за 

допомогою анкетування, тестування та використання ментальних карт. У 

нашому дослідженні було використане тестування здатності до самоосвіти, 

карта самооцінки готовності до самоосвіти та карти рівня сформованості 

(Додаток В, Д, Ж). 

Інформаційно-діяльнісний критерій формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій має схарактеризувати наступні показники:  

1) обізнаність майбутніх учителів технологій з інформаційної 

діяльності; 

2) рівень розвиненості вмінь майбутніх учителів технологій до 

інформаційної діяльності; 

3) практичні навички успішного використання інформаційно-

пошукових, інформаційно-аналітичних та технологічних умінь. 

Важливим фактором інформаційно-діяльнісного критерію є 

інформаційна культура роботи з інформацією як невід’ємна частина 

інформаційної діяльності майбутніх учителів технологій. Культура роботи з 

інформацією, на думку О. Лєбєдєва, С. Братченка та інших дослідників 

[118, с. 69], пов’язана з успішними результатами пошуку та виділення 

необхідної інформації з різноманітних джерел; аналізу знайденої інформації, 

синтезу знайденої та проаналізованої інформації та як результат – 

використання інформації для створення нового інформаційного матеріалу 

(відповідь на питання, виконання завдань, виконання теоретичного огляду, 

реферування тощо). 

У контексті нашого дослідження формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій інформаційну культуру слід відзначати як знання, 

що мають відношення до інформаційних процесів і засобів їх автоматизації 
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через ІКТ, так і знання з основ організації та проведення самоосвітньої 

діяльності майбутніх учителів технологій, практичних умінь використання 

ІКТ у самоосвітній діяльності майбутніх учителів технологій. Для 

визначення рівня знань в загальному розумінні скористуємось наступною 

шкалою. 

Високий рівень знань майбутніх учителів технологій – відмінне знання 

теоретичного матеріалу, уміння застосовувати його у розв’язанні задач, 

творче розв’язання прикладних задач (застосування алгоритмів, декількох 

підходів до розв’язання й рекомендацій щодо їх розв’язання), бачення 

перспективи і впевненість у спроможності застосування набутих знань у 

подальшому навчанні. 

Достатній рівень знань майбутніх учителів технологій – знання 

теоретичного матеріалу, уміння застосовувати його у розв’язанні задач, 

формулювання висновків, бачення перспективи і можливість, але 

невпевненість у спроможності застосування набутих знань у подальшому 

навчанні. 

Низький рівень знань майбутніх учителів технологій – задовільні 

знання теоретичного матеріалу, уміння застосовувати його у розв’язанні 

задач, але неспроможність оцінити розв’язки, зробити висновки. Відсутність 

бачення перспектив застосування набутих знань у подальшому навчанні. 

Наступною складовою частиною інформаційно-діяльнісного критерію 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій є визначення 

практичних умінь та навичок використання в навчальній діяльності 

інформаційно-пошукових, інформаційно-аналітичних та технологічних 

процесів. 

Високий рівень практичних умінь та навичок інформаційної діяльності 

майбутніх учителів технологій передбачає широке вміння використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в рамках навчальної та 

позанавчальної діяльності майбутніх учителів технологій. Цілком 
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сформовані навички оформлення та створення різноманітних видів наукових 

та навчальних робіт із залученням раніше отриманих знань та їх повний 

супровід у вигляді різноманітних презентацій. 

Достатній рівень практичних умінь та навичок інформаційної 

діяльності в самоосвітній компетентності майбутніх учителів технологій 

характеризується достатніми вміннями використання інформаційно-

комунікаційних технологій в рамках навчальної та позанавчальної діяльності. 

Цей рівень передбачає майже сформовані навички з оформлення обробленої 

інформації різними видами та їх супровід у вигляді презентацій. 

Низький рівень практичних умінь та навичок інформаційної діяльності 

в самоосвітній компетентності майбутніх учителів технологій 

характеризується початковими вміннями роботи з інформацією. На цьому 

рівні спостерігаються частково сформовані навички з оформлення 

реферативної роботи та її представлення у вигляді презентацій. 

Критерії здатності до інформаційної діяльності майбутніх учителів 

технологій поділимо на три рівні.  

Високий рівень здатності до інформаційної діяльності в самоосвітній 

компетентності майбутніх учителів технологій характеризується практичним 

рівнем споживацького ставлення до інформаційної діяльності, інтересів, 

запитів, прагнення до їх задоволення. Розуміння інформаційних процесів та 

цільового використання широкого спектру інформаційних технологій 

майбутніми учителями технологій не тільки для задоволення потреб 

розв’язання поставлених задач, а й для пошукової, дослідницької та творчої 

роботи. 

Достатній рівень здатності до інформаційної діяльності в самоосвітній 

компетентності майбутніх учителів технологій характеризується 

сформованістю системи ціннісних орієнтацій до інформаційної діяльності 

майбутніх учителів технологій. На відміну від попереднього рівня – високого 

– де основою здатності є емоційне схвалення, на цьому рівні розуміння 
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інформаційних процесів в заданій предметній частині є основою 

мотиваційної складової майбутніх учителів технологій. 

До низького рівня здатності до інформаційної діяльності в самоосвітній 

компетентності майбутніх учителів технологій віднесемо позитивне 

ставлення до інформаційної діяльності майбутніх учителів технологій. За 

такої здатності майбутні вчителі технологій схвально ставляться до 

інформаційної діяльності у власній самоосвіті, адже така діяльність є не 

тільки даниною моді, а ще й викликає інтерес та позитивні емоції в 

майбутніх учителів технологій. 

Результати виконаного дослідження формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій дають нам змогу вибудувати наступну шкалу 

визначення рівня інформаційно-діяльнісного критерію: 

Високий рівень інформаційно-діяльнісного критерію майбутніх 

учителів технологій – раціональний добір і застосування майбутніми 

учителями технологій інформаційно-пошукових систем, формулювання 

складних пошукових запитів, здійснення аналізу, систематизація, оцінювання 

достовірності та релевантності знайденої інформації, ефективне опрацювання 

інформації, інтегрування навчальної інформації, створення навчального 

інформаційного продукту. 

Достатній рівень інформаційно-діяльнісного критерію майбутніх 

учителів технологій – хаотичний вибір майбутніми учителями технологій 

інформаційно-пошукових систем і методів, прості форми пошукових запитів, 

недостатня систематизація інформації, не завжди адекватна оцінка 

достовірності інформації та її валідності, використання не завжди сучасних, 

але стандартних способів опрацювання інформації, оформлення навчальної 

інформації за шаблоном. 

Низький рівень інформаційно-діяльнісного критерію майбутніх 

учителів технологій – низький рівень використання ІКТ майбутніми 

учителями технологій, неадекватна побудова пошукових запитів, 
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епізодичний аналіз інформації на базовому рівні, труднощі в процесі 

інтегрованого опрацювання навчальної інформації. 

Методи дослідження інформаційно-діяльнісного критерію майбутніх 

учителів технологій реалізуються діагностичними методами (Додаток Д, Ж) 

та результатами оцінки навчальних і пошуково-дослідницьких завдань та 

проектів. 

Контрольно-оцінний критерій у контексті нашого дослідження 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій характеризується 

наступними показниками:  

1) сформованість умінь контролювати й аналізувати власну 

самоосвіту, детермінувати її подальші цілі;  

2) здатність до рефлексії, самооцінки; 

3) сформована інформаційна культура. 

У психолого-педагогічній літературі вже аналізувались критерії і 

показники рефлексії в структурі процесу самооцінки в навчальному процесі 

педагогічного ВНЗ. Деякі дослідники вважають, що один із критеріїв 

рефлексії – це вміння оцінювати. Так, наприклад, А. Липкіна та Л. Рибак 

[122, с. 98] звертають увагу на об’єктивність, В. Синельников [208, с. 32] – на 

адекватність як на критерії самооцінки. 

Реалістичне цілеспрямування та відповідний реальним можливостям 

рівень вимог також є досить точними критеріями адекватності самооцінки, 

яка є складовою частиною рефлексії, що розглянуто в роботі В. Сафіна 

[192, c. 66]. 

Важливими критеріями адекватної самооцінки дослідники називають 

критичність. Показниками критичності, на думку Алонсо М.Р. Мендаєтта 

[134, с. 72], Л. Уварова [233, с. 113], є глибина проникнення в сутність 

об’єкта пізнання, повнота критичного аналізу, його різнобічність, суттєвість 

певних переваг та недоліків. 
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Як довів Г. Костюк [102, с. 392], самооцінка особистості – це важливий 

психологічний фактор, що незалежно від якісних характеристик може 

істотно впливати на процес формування самоконтролю, реалізовувати істотні 

індивідуальні відмінності в її розвитку та функціонуванні. Зв’язок 

самооцінки та самоконтролю майбутніх учителів технологій має 

двосторонній характер: контроль у своїй заключній частині завжди є 

частковою, парціальною оцінкою; зі свого боку оцінка, формуючись на 

основі контролю, мотивує останній. Контроль може бути тільки там, де є 

оцінка. 

Самооцінка майбутніх учителів технологій може бути оптимальною та 

неоптимальною. За оптимальної, адекватної самооцінки майбутні вчителі 

технологій правильно співвідносять власні можливості та здібності, 

достатньо критично ставляться до себе, прагнуть реально дивитися на свої 

невдачі та успіхи, намагаються ставити перед собою реальні цілі. До 

оцінювання досягнутого майбутні вчителі технологій підходять не тільки зі 

своїми мірками, але й прагненням передбачити, як до цього будуть ставитися 

оточуючі. Іншими словами, адекватна самооцінка майбутніх учителів 

технологій – це результат пошуку реальної міри – без зайвої переоцінки, але 

й без надмірної критичності. Така самооцінка найоптимальніша для 

конкретних умов і ситуацій. До оптимальної самооцінки належать „високий 

рівень“ і „вище середнього рівня“ – коли майбутні вчителі заслужено 

поважають себе, задоволені собою; „середній рівень“ – коли майбутні 

вчителі поважають себе, але знають свої слабкі місця і прагнуть 

самовдосконалення, саморозвитку. Однак самооцінка може бути і 

неоптимальною – занадто завищеною або занадто заниженою [147; 184]. 

Розглядаючи самоконтроль, Г .Никифоров зазначив, що самоконтроль є 

обов’язковою ознакою свідомості та самосвідомості й постає як умова 

адекватного психічного відображення людиною свого внутрішнього світу та 

оточуючої її об’єктивної реальності [147, с. 29]. Е. Ільїн виокремив при 
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цьому поточний, результативний та попередній самоконтроль по 

відношенню до різних етапів самоосвіти [90, с. 197]. 

С. Редлих та О. Козирєва визначили самоконтроль як один із засобів 

формування та розвитку особистості в сучасних соціокультурних умовах. На 

думку дослідників, якщо майбутні вчителі вміють планувати, виконувати і 

контролювати процес своєї діяльності, то їх формування та розвиток 

знаходяться в області самовдосконалення та самоосвіти [178, с. 52]. 

Рефлексію О. Прохоров та А. Чернов розглядали як процес 

відображення суб’єктом змісту власної психіки, самосприйняття змісту 

психічних процесів, властивостей, станів, а також їх регуляції [173, с. 246]. 

На наш погляд, для самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій 

рефлексія може слугувати тим самим мірилом власного сприйняття 

самоосвітньої компетентності. 

Досить складним є питання виявлення рівня комунікативної культури. 

У дослідженнях О. Лєбєдєва, С. Братченко та інших [118, с. 56] в якості 

складових частин пропонується розглядати: 

1) мистецтво усних комунікацій, 

2) теорію та практику навчальних дискусій, 

3) ораторське мистецтво, 

4) мистецтво розв’язання конфлікту, 

5) досвід міжкультурної лінгвістичної комунікації, 

6) окремі аспекти теорії „нейрон-лінгвістичного програмування“. 

Комунікативна готовність виявляє себе на етапі звітування про 

виконання самостійної роботи, що дуже важливо, тому що найчастіше оцінка 

майбутнім учителям технологій виставляється саме на підставі усного або 

письмового звіту. Викладачі часто використовують таку форму самостійної 

роботи, як есе, повідомлення та різні види аналізу. 

Виконаний аналіз діє нам змогу створити шкалу оцінки контрольно-

оцінного критерію самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій наступним чином: 
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Високий рівень контрольно-оцінного критерію самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій – це критичний аналіз та 

системна оцінка обраних форм, методів і результатів самоосвіти, 

раціональний добір контрольно-діагностичних засобів, систематичне 

здійснення самоконтролю на кожному етапі самоосвіти і корекція цілей 

самоосвіти, самостійна розробка подальших напрямів. 

Достатній рівень контрольно-оцінного критерію самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій – це не оптимальність і 

короткочасність у плануванні, систематична, але не завжди раціональна 

організація самоосвіти, епізодичний самоконтроль, використання наявних 

контрольно-діагностичних засобів, безсистемність у здійснені аналізу власної 

самоосвіти, оцінки кінцевих результатів, стихійність внесення коректив у 

власну самоосвіту. 

Низький рівень контрольно-оцінного критерію самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій – це стихійна або взагалі 

відсутня організація самоосвіти, обмежений або відсутній самоконтроль, 

труднощі в застосуванні контрольно-діагностичних засобів, епізодичність 

самозвітування результатів самоосвіти. 

Методи дослідження контрольно-оцінного критерію здійснюються 

через тестування та метод експертних груп (Додаток Д, Ж), виконання 

контрольних завдань творчого характеру. 

Таким чином, розглядаючи структуру самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій як єдність її компонентів, ми виокремили й 

конкретизували комплексні критерії для діагностування рівня її 

сформованості. Під час визначення критеріїв самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій нами було враховано наступні ознаки: 

об’єктивність, адекватність, валідність, комплексність, інтегративність. 

Об’єктивність полягає в тому, що критерії повинні однозначно оцінювати 

реальний стан об’єкту або процесу на даний момент. Адекватність, валідність 

означають, що критерії мають оцінювати саме те, що потрібно досліднику. У 
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нашому випадку необхідно вивчити стан сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій. Комплексність та 

інтегративність пов’язані з тим, що сукупність критеріїв достатньо повно має 

охопити всі досліджувані характеристики явищ та процесів.  

Отже, визначення рівнів сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій дає змогу встановити відповідність між 

наявними можливостями майбутніх учителів технологій здійснювати процес 

самоосвіти й педагогічними засобами його реалізації. Майбутні вчителі 

технологій, оцінюючи рівень власної самоосвітньої компетентності, мають 

можливість свідомо обирати раціональні засоби самодіяльності. 

Респондентами констатувального етапу дослідження були студенти – 

майбутні вчителі технологій, які навчаються за освітньою галуззю 

„Технологіяˮ та є здобувачами рівня бакалавр. Розподіл між 

експериментальними та контрольними групами наведено в Табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Кількісні дані експериментального дослідження 

Назва ВНЗ Факультет Курс 

Загальна 

кількість 

Експериментальн

і групи 

Контрольні 

групи 

груп студ. груп студ. груп студ. 

ДДПУ Технологічний 2,3,4 6 120 3 62 3 58 

БДПУ Фізико-

математичної і 

технологічної 

освіти 

2,3 4 82 2 40 2 42 

НПУ імені 

М.П.Драго-

манова 

Інженерно-

педагогічний 
2,3 6 152 3 77 3 75 

ГНПУ імені 

О.Довженка 

Технологічної і 

професійної 

освіти 

2,3 4 90 2 47 2 43 

Разом 20 444 10 226 10 218 
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Для встановлення загальних уявлень респондентів про самоосвітню 

діяльність, форми і методи її організації у процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів технологій було розроблено анкету (Додаток Е), питання 

якої відповідали напряму дослідження та проведеним теоретичним 

розвідкам. Результати анкетування, після обробки, представлено у вигляді 

відсотків (Табл. 2.2). 

Аналізуючи відповіді респондентів експериментальних та контрольних 

груп на запитання анкети маємо змогу стверджувати наступне: 

– не зважаючи на те, що 85% опитаних респондентів стверджують, 

що розуміють значення самоосвітньої діяльності, однак 59% з них впевнені, 

що самоосвітня діяльність необхідна тільки під час навчання у ВНЗ; 

– 78% опитаних респондентів розуміють необхідність 

самоосвітньої діяльності для професійного зростання, при цьому лише 46% з 

них займаються самоосвітньою діяльністю; 

– половина опитаних використовує самоосвітню діяльність, хоча 

при цьому лише 34% виконує самостійну роботу за власним бажанням; 

– думки щодо організації самоосвітньої діяльності поділились між 

тими, хто впевнено розуміє, що не має навичок такого процесу й тими хто не 

може напевно визначитись з цим питанням; 

– відсутність здатності до рефлексії визнали 82% респондентів, а 

61% не може визначитись з її успішністю; 

– також 65% не змогли визначитись з тим, чи може змінитись їх 

самоосвітня діяльність у разі зміни зовнішніх факторів; 

– 88% респондентів використовує засоби ІКТ для знаходження 

інформації та лише 73% впевнені, що їх вибір засобів ІКТ для самоосвітньої 

діяльності вірний. 
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Таблиця 2.2 

Результати анкетування студентів 

 

Питання анкети 

Загальна кількість анкет 

- 444 

Так 

(%) 

Ні 

(%) 

Не знаю 

(%) 

1. Чи маєте Ви розуміння що таке самоосвітня діяльність? 85 3 12 

2. Чи вважаєте Ви, що самоосвітня діяльність є важливим 

компонентом навчання у ВНЗ для майбутніх учителів 

технологій? 

59 25 16 

3. Чи вбачаєте Ви необхідність у використанні 

самоосвітньої діяльності для професійного зростання? 
78 11 11 

4. Чи здійснюєте Ви самоосвітню діяльність? 46 43 11 

5. Чи використовуєте Ви самоосвітню діяльність у 

випадку, коли ваш рівень знань з тієї чи іншої 

навчальної дисципліни виявляється низьким? 

54 34 12 

6. Чи виконуєте Ви самостійну роботу з навчальних 

дисциплін за власним бажанням? 
34 64 2 

7. Чи вмієте Ви планувати самоосвітню діяльність? 4 51 45 

8. Чи аналізуєте Ви отримані результати навчання за 

власним бажанням? 
9 82 9 

9. Чи вважаєте Ви власну самоосвітню діяльність 

ефективною? 
18 21 61 

10. Чи можете Ви перебудувати самоосвітню діяльність у 

разі зміни зовнішніх факторів? 
28 7 65 

11. Для отримання інформації під час самоосвітньої 

діяльності Ви використовуєте ІКТ? 
88 9 3 

12. Чи існують у Вас труднощі з вибором засобів ІКТ під 

час самоосвітньої діяльності? 
9 73 18 

 

Отже, маємо змогу констатувати низьку мотивацію самоосвітньої 

діяльності та недосконалість методики її організації, недостатність її 

професійної спрямованості. Навчальна діяльність майбутніх учителів не має 
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тісного зв’язку з самоосвітньою діяльністю та не формує самоосвітню 

компетентність. Майбутні вчителі технологій не мають чіткого розуміння з 

яких компонентів складається самоосвітня діяльність і не вбачають 

необхідності у її здійсненні. Знання отримані під час аудиторних занять не 

проектується на самоосвітню діяльність навіть в тому випадку, коли студенти 

виконують завдання самостійної роботи. 

Для визначення рівня самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій відповідно до запропонованих критерій та показників 

використали метод експертної групи, яка складалась з самого студента, 

одногрупника і викладача. За рекомендаціями викладачі обирали 

одногрупників, які мають нейтральне відношення до респондента для того, 

щоб знизити ефект суб’єктивності у визначенні рівня сформованості 

самоосвітньої компетентності. Для заповнення карти рівнів сформованості 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій (Додаток Ж) 

були використані результати тестування здатності до самоосвіти, результати 

карти самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності, результати тесту на 

визначення структури мотивації самоосвітньої діяльності (Додаток В, Д). 

Проаналізувавши отримані результати, зазначимо, що кількість 

майбутніх учителів технологій, відповідно до визначених критеріїв, з 

високим рівнем сформованості мотиваційно-ціннісного компонента 

самоосвітньої компетентності становила КГ–13,3%, ЕГ – 13,7%, високий 

рівень сформованості організаційного компонента мали КГ–15,1%, ЕГ – 

15,5% респондентів, контрольно-рефлексивного – КГ – 12,4%, ЕГ – 13,7% і 

найвищий показник у процесуально-інформаційного компонента – КГ – 

24,8%, ЕГ – 25,2%. Установлено, що достатнім рівнем сформованості 

структурних компонентів самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

володіє половина респондентів, яка взяла участь у експерименті: 

мотиваційно-ціннісний – КГ – 45,4%, ЕГ – 45,6%, організаційний – КГ – 

46,8%, ЕГ – 46,5%, процесуально-інформаційний – КГ – 61,0%, ЕГ – 61,1%, 

контрольно-рефлексивний – КГ – 49,1%, ЕГ – 47,3%. Також виявлено 
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достатньо значну кількість майбутніх учителів технологій, у яких рівень 

сформованості всіх структурних компонентів знаходиться на низькому рівні: 

мотиваційно-ціннісний – КГ – 41,3%, ЕГ – 40,7%, організаційний – КГ – 

38,1%, ЕГ – 38,1%, процесуально-інформаційний – КГ – 14,2%, ЕГ – 13,7%, 

контрольно-рефлексивний – КГ – 38,5%, ЕГ – 38,9% респондентів. 

Результати показали, що високий рівень сформованості самоосвітньої 

компетентності має незначна кількість респондентів – 16,7%, достатній – 

50,3%, низький – 32,9%. 

 

 

Рис. 2.2 Гістограма розподілу рівнів сформованості структурних 

компонентів самоосвітньої компетентності на констатувальному етапі в 

контрольних групах 
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Рис. 2.3 Гістограма розподілу рівнів сформованості структурних 

компонентів самоосвітньої компетентності за рівнями на 

констатувальному етапі 

 

Наступним кроком констатувального етапу було виявлення 

мотиваційного пріоритету майбутніх учителів технологій. Для цього було 

використано тестування за методикою М. Матюхіної (Додаток Б), його аналіз 

показав наступні результати: для 52,1% респондентів результати досягнення 

є тим суттєвим фактором, що здатен стимулювати мотивацію. У 44,6% 

респондентів має значення пізнавальний мотив, а у 43,2% – зовнішні 

мотиваційні. Самоосвітні мотиви виражені у 41,7% респондентів, а 
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комунікативні мотиви виявили 29,6%опитаних. Найнижчі показники у 

емоційного мотиву – 18,7% та мотив власної позиції студента – 12,1%. Таким 

чином, активізація пізнавальних зовнішніх мотивів та мотиву досягнення 

дозволяють не тільки активізувати навчальну діяльність майбутніх учителів 

технологій, а й являються базою, разом з мотивом саморозвитку для 

формування самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій. 

Підсумовуючи отримані результати констатувального етапу 

експерименту маємо зробити висновок про недостатній рівень сформованості 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, окрім 

процесуально-інформаційного компонента (що є результатом інформатизації 

суспільства), та необхідність у: 

– формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій через цілеспрямований та систематичний вплив на процесс 

формування; 

– розробці проблеми і реалізації педагогічних умов формування 

самоосвітньої компетентності у процесі професійної підготовки; 

– формуванні вмотивованої, пізнавально-активної позиції щодо 

самоосвітньої діяльності; 

– теоретичному обґрунтуванні та розробці педагогічних умов 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій; 

– використанні інформаційно-комунікаційних технологій для 

формування самоосвітньої компетентності через найкращі показники 

процесуально-інформаційного компоненту самоосвітньої діяльності; 

– розробці ефективної методики реалізації педагогічних умов 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій та експериментальної 

перевірки її ефективності на практиці. 
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Висновки до другого розділу 

 

Проаналізувавши й дослідивши різноманітні методологічні підходи, 

використано: системний (представлення самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій як цілісного явища, яке містить різнорівневі структурні 

елементи), діяльнісний (представлення процесу педагогічної діяльності 

викладача та майбутніх учителів), інформаційний (відображення інформації 

про окремі об’єкти, діяльність якого може бути визначеною та дидактично 

адаптованою), інформологічний (застосовано для гармонійного використання 

інформаційно-освітнього середовища, пошуку необхідних компонентів 

інформаційної діяльності й аналізу інформаційних процесів самоосвітньої 

діяльності) та компетентнісний (визначення спрямованості освітнього 

процесу на формування та розвиток ключових (базових, основних) і 

предметних компетентностей). 

Діагностику стану сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій було здійснено на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту за допомогою анкетування, методу експертних 

груп (авторська розробка), тестування (за Г. Коджаспіровою). Для цього 

відповідно до визначених компонентів (мотиваційно-ціннісний, 

організаційний, процесуально-інформаційний, контрольно-рефлексивний) 

було визначено критерії (мотиваційний, організаційно-планувальний, 

інформаційно-діяльнісний, контрольно-оцінний) і відповідні кожному 

критерію показники та визначено три рівні оцінювання (високий, достатній, 

низький) сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій. Проведено констатувальний етап педагогічного експерименту, 

який засвідчив, високий рівень інформатичної компетентності й при цьому 

недостатній рівень використання ІКТ у самосвітній діяльності майбутніх 

учителів технологій. Також було виявлено відсутність розуміння процесу та 

навичок пошуку, створення, зберігання та обробки навчальних 
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інформаційних матеріалів і для власної самоосвітньої потреби, і для 

майбутньої професійної діяльності. Виявлено низький рівень мотивації до 

самоосвітньої діяльності. Майбутні вчителі технологій не вміють самостійно 

визначати цілі та мету власної самоосвітньої діяльності, розподіляти час і 

ресурси, необхідні для власної самоосвітньої діяльності, зокрема й 

інформаційні, а загалом – вибудовувати власну навчальну траєкторію. 

Результати досліджень викладені в роботах [239; 244; 245; 247]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ  

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

3.1. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Результати теоретичного дослідження проблеми формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій та аналіз 

результатів констатувального етапу педагогічного експерименту дозволили 

визначити педагогичні умови формування самоосвітньої компетентності: 

– підвищення мотивації майбутніх учителів технологій до 

самоосвітньої діяльності засобами ІКТ; 

– збагачення форм і методів самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій засобами ІКТ; 

– методичне забезпечення організації та проведення самоосвітньої 

діяльності із залученням засобів ІКТ; 

– освоєння майбутніми вчителями технологій алгоритму 

використання ІКТ у самоосвітній діяльності. 

Учителі технологій мають певні особливості у професійній підготовці 

(див. с. 15-17), адже з часом не тільки змінюється оточуючий світ, а 

змінюються й самі технології, з’являються нові, модернізуються вже існуючі, 

а тому учителі технологій мають бути не тільки добре обізнаними в галузі 

технологій під час свого навчання в педагогічному ВНЗ, а продовжувати 

навчання під час усієї своєї професійної діяльності. 

Розглянемо кожну з цих умов у контексті нашого дослідження. 
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Перша умова – підвищення мотивації майбутніх учителів технологій 

до самоосвітньої діяльності. 

У основі будь-якої цілеспрямованої діяльності майбутніх учителів 

технологій лежить мотив. Мотив у психології розглядається як стимул 

діяльності майбутніх учителів, те, заради чого ця діяльність здійснюється. 

Психологи [90; 186 та інші] сходяться на думці, що мотив – це внутрішнє 

усвідомлене спонукання, яке відображає готовність майбутніх учителів 

технологій до активності, а до активності у свою чергу спонукає усвідомлена 

потреба. Таким чином, мотив визначається як властивість, як спонукання і як 

потреба. На думку Є. Ільїна, мотив – це складне психологічне інтегральне 

утворення, що спонукає особистість до свідомих дій та вчинків і служить для 

них підставою [89, с. 126]. 

Дослідниками [64; 159; 209; 220 та інші] мотив розглядається як 

внутрішнє спонукання майбутніх учителів технологій до постановки мети та 

до дій, вчинків, спрямованих на досягнення цієї мети, що пов’язана із 

задоволенням потреб. В якості мотивів постають потяги та бажання, 

уявлення та ідеї, почуття та переживання, ідеали та переконання, що 

виражають різні духовні та матеріальні потреби майбутніх учителів 

технологій. Мотив є кінцевим продуктом мотивації. На дії та вчинки 

майбутніх учителів технологій значною мірою впливає мотивація поведінки, 

сукупність мотивів та внутрішнє спонукання. 

У педагогічному словнику мотивація трактується як сукупнісь мотивів, 

потреб, інтересів або стимулів, збудників людської поведінки та діяльності 

[155, с. 328]. Філософський енциклопедичний словник визначає мотивацію як 

процес спонукання людини до здійснення тих чи інших дій та вчинків, часто 

являє собою складний акт, вимагає аналізу та оцінки альтернатив, вибору та 

прийняття рішення [250, с. 597]. 

На думку багатьох дослідників [64; 159; 209; 220 та інші], мотивація – 

це процес психічної регуляції, що впливає на напрям діяльності майбутніх 

учителів технологій та кількість енергії, яка мобілізується ним для виконання 
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освітньої діяльності. Саме мотивація допомагає майбутнім учителям 

технологій виявити наполегливість, з якою майбутні вчителі технологій 

здійснюють вибрані дії, долають перешкоди на шляху до обраної мети. У 

ролі мотивації постають потреби та інтереси, потяги та емоції, установки та 

ідеали [185, с. 596]. Тож зазначимо, що позитивна мотивація майбутніх 

учителів технологій пов’язана з бажанням оволодіти обраною професією, 

вона з’являється як необхідність та інтерес до знань, орієнтація на пошук 

шляхів їх набуття в тому числі шляхом самоосвіти. Отримані під час 

самоосвіти знання дають змогу майбутнім учителям технологій змінити свій 

життєвий досвід. 

В основі спрямованості майбутніх учителів технологій, яка б виявила 

прагнення майбутніх учителів технологій до самоосвіти, лежать їх потреби в 

навчанні, прагненні отримати більше знань, поставити перед собою мету та 

досягти її. Характерна ознака особистісних потреб – це їх фактична 

ненасиченість, тому не можна задовольнити потребу в самоосвіті раз і 

назавжди, бо вона постійно має підкріплюватися. Мотиви самоосвіти 

майбутніх учителів технологій викликаються низкою потреб: 

– потребою майбутніх учителів технологій в оволодінні важливою 

та затребуваною професією; 

– потребою майбутніх учителів технологій в діяльності 

(самостійній, творчій тощо.); 

– потребою майбутніх учителів технологій в зміні власної 

особистості, власних потреб, власних вимог, цілей, намірів тощо. 

Щоб ці потреби стали внутрішніми збудниками діяльності майбутніх 

учителів технологій, необхідно сформулювати мотиви самоосвіти, які 

спонукають до цілеспрямованого та самостійного оволодіння знаннями, 

організації пізнавальної діяльності за особистою ініціативою. 

Пізнавальний інтерес майбутніх учителів технологій активізує не 

тільки пізнавальні процеси, він також стимулює пошук нових цілей і 

способів досягнення результату, розвиває бажання в самопізнанні, сприяє 
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поглибленню та розширенню знань в спеціальних галузях. Якщо в 

самоосвітній діяльності майбутніх учителів технологій відсутній 

пізнавальний інтерес, то самоосвіта майбутніх учителів технологій стає 

малоефективною, прагнення до неї втрачається. У цих умовах самоосвіта 

майбутніх учителів технологій можлива тільки тоді, коли процес їхньої 

пізнавальної діяльності продовжується під впливом внутрішніх мотивів, при 

цьому відпадає необхідність у педагогічному стимулюванні. Збільшуючи в 

пізнавальній діяльності частку самостійності, майбутні вчителі технологій 

поступово переводять свою самоосвітню діяльність з керованої системи в 

самокеровану. Успішність цього залежить від знання мотивів самоосвіти 

майбутніх учителів технологій та їх специфіки. Без знання мотивів 

неможливо правильно зрозуміти спрямованість особистості майбутніх 

учителів технологій. 

Потреби й мотиви є основою спрямованості майбутніх учителів 

технологій, на підґрунті якої формуються цілі. Як правило, мотив діяльності 

майбутніх учителів технологій має нерозривний зв’язок з метою, 

усвідомленням чітко визначеного плану освітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій на весь період навчання в навчальному закладі, 

цілеспрямованій побудові перед завдань. Активні спонукальні мотиви, 

інтерес і прагнення, прояв вольових зусиль визначають ступінь свідомості та 

організованості майбутніх учителів технологій. Розвиток мотивації 

можливий шляхом цільових орієнтацій освітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій. Мета являє собою „формування образу майбутнього 

результату дій (у процесі спілкування або самостійно) і прийняття цього 

образу в якості основи для практичних або розумових дій“ [230, с. 17]. 

У самоосвіті майбутніх учителів технологій система цілей і мотивів 

визначає ступінь їхньої активності та наполегливості, швидкість і якість 

досягнення ними результату, вибір взаємодії з суб’єктами навчального 

процесу. У процесі навчання майбутніх учителів технологій навчальна 
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діяльність характеризується двома типами мотивів – пізнавальним мотивом і 

мотивом досягнення. 

Пізнавальний мотив – основа навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх учителів технологій, що виникає та розвивається за взаємодії 

професорсько-викладацького складу та майбутніх учителів технологій. 

Пізнавальний мотив забезпечує успішну теоретичну підготовку майбутніх 

учителів технологій, отримання ними необхідного обсягу теоретичних знань, 

оволодіння вміннями та навичками практичної діяльності. Чітко 

сформульовані цілі та завдання самостійної роботи майбутніх учителів 

технологій, її грамотне планування та організація, достатній обсяг часу, 

якісний зміст навчально-практичного матеріалу та високий рівень 

методичного забезпечення формують у майбутніх учителів технологій 

внутрішню впевненість у досягненні високих результатів, прагнення 

відповідати заданому рівню. У зв’язку з цим особливого значення набуває 

другий тип мотиву – досягнення успіху. 

Відомо, що структура мотивації самоосвіти містить внутрішню та 

зовнішню мотивації [119; 139 та інші]. При цьому внутрішня мотивація 

навчання є найбільш природною і веде до найкращих результатів в процесі 

навчання. Відповідно, структуру мотивації майбутніх учителів технологій 

також можемо поділити на внутрішню та зовнішню. До внутрішніх мотивів 

навчання відносять зазвичай власні пізнавальні інтереси, безпосередню 

зацікавленість майбутніх учителів у реалізації процесу та досягненні 

результату навчання. У той же час очевидним є те, що реальний навчальний 

процес значною мірою активізується моментами, які є зовнішніми 

мотивуючими факторами, для яких мета навчального процесу постає як 

простий засіб або умова їх досягнення. Серед них орієнтація на оцінку та 

інші форми заохочення та покарання, престижно-лідерські та інші моменти, 

що не стосуються до самого процесу навчання, фактори зацікавленості. 

Внутрішній мотив – це стан радості та задоволення від процесу виконання 

самостійної освітньої діяльності. Внутрішні мотиви носять особистісно 
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значущий характер, обумовлений пізнавальною потребою та задоволенням 

від процесу пізнання та набуття нових знань. Для внутрішньої мотивації 

характерні прояви високої пізнавальної активності, насамперед, у процесі 

самостійного вивчення навчального матеріалу. У процесі самостійного 

пізнання майбутні вчителі отримують емоційне задоволення. Зовнішня 

мотивація обумовлюється зовнішніми стимулами. Зовнішні стимули 

майбутніх учителів постійно вносяться викладацьким складом; вони 

змінюють мотивацію самоосвіти, підвищують пізнавальну активність. До 

таких стимулів відносять такі, як залучення додаткової літератури з 

досліджуваної дисципліни; показ новітніх досягнень в галузі науки та 

техніки; практична робота на навчальних тренажерах; показ значущості 

досліджуваного матеріалу та його перспективи тощо. 

Викладач має постійно здійснювати стимулювання навчальної 

діяльності майбутніх учителів, спонукаючи їх до свідомих дій, мотивувати на 

активну підготовку до самоосвіти. У формуванні мотивації майбутніх 

учителів до самоосвіти особливе значення мають різні завдання, що 

розвивають у майбутніх учителів уміння та навички самостійного пошуку, 

розв’язання різноманітних проблем і завдань, самооцінки і самоперевірки 

результатів освітньої діяльності [164, с. 47]. Отже, щоб досягти формування 

мотивації майбутніх учителів технологій необхідно гармонійне поєднання 

класичної та електронної форм навчання; використання технології 

колективного навчання; використання нових інформаційних технологій. 

Нові інформаційні технології базуються, перш за все, на інформаційно-

комунікаційних технологіях, які, у свою чергу, мають апаратну, програмну, 

комунікаційну та контентну складові частини. Різні технології обробки 

текстової, графічної, числової, табличної, аудіо– та відеоінформації дають 

змогу створювати електронні освітні ресурси принципово іншої якості, 

головною відмінністю яких є динамічність та інтерактивність. Так, для 

формування мотиваційної складової самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій доречним буде використання мультимедійних 
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технологій як у процесі аудиторних занять, так і під час створення 

додаткових матеріалів у самоосвітньої діяльності. Відкритість освіти 

базується, перш за все, на широкій комунікації, яка виконується завдяки 

мережевим технологіям. Використання хмарних технологій дає змогу 

уникати більшості технічних та ліцензійних проблем. Таким чином, 

використання зазначених інформаційно-комунікаційних технологій відіграє 

роль мотиваційного чинника до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій як у пізнавальній діяльності, так і у власній навчально-пошуковій 

роботі. 

Друга умова – збагачення форм і методів самоосвітньої діяльності 

майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Одним із найважливіших засобів формування всебічно розвинених 

майбутніх учителів технологій як компетентних спеціалістів, здатних до 

належного виконання професійних обов’язків, підвищення свого 

кваліфікаційного рівня відповідно до вимог життя, є освіта, як організована 

система пізнання, розвитку мислення та творчості майбутніх учителів 

технологій. 

До цього часу науковцями та дослідниками було проведено багато 

досліджень, у яких приділялась увага використанню інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальному процесі (В. Беспалько [17], 

В. Биков [19], М. Жалдак [74], Н. Морзе [144], В. Співаковський [215]). 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає нам можливість визначити 

проблему використання комп’ютерних технологій в освітній діяльності 

майбутніх учителів технологій як новий інноваційний підхід в навчанні. 

Висвітлення проблем, пов’язаних з використанням сучасних інформаційних 

та комп’ютерних технологій в навчальному процесі, започатковано та 

розвинуто у фундаментальних роботах Б. Гершунського [51], Ю. Машбиця 

[133], Є. Полат [166] та інших. У своїх працях як вітчизняні, так і зарубіжні 

вчені відобразили думки стосовно науково-педагогічних засад та розробок з 
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упровадження новітніх інформаційних технологій в освіті, розглянути цілі, 

теоретичні та методологічні основи, психолого-педагогічні проблеми й 

можливості застосування нових інформаційних технологій в процесі 

навчання (М. Жалдак [74], В. Лапінський [18], В. Монахов [15], Н. Морзе 

[144], Л. Панченко [152], Є. Полат [166], О. Спірін [217] та інші). Питаннями 

розробки та застосування засобів навчання на основі комп’ютерної техніки та 

створення методичної підтримки їх використання займалися вчені М. Жалдак 

[74], В. Лапінський [18], Н. Морзе [144], І. Роберт [179] та інші. Деяким з них 

(В. Биков [19], М. Жалдак [74], Н. Морзе [143], О. Спірін [217]) вдалося 

зробити величезний прорив у цьому напряму, і завдяки цьому ми бачимо, що 

на сьогодні в педагогічному ВНЗ практично немає спеціальностей, у 

здобуванні яких не використовувалася б комп’ютерна техніка та 

інформаційно-комунікаційне обладнання й технології. Практично всі галузі 

освіти зазнали змін у своєму змісті й структурі і постійно намагаються 

пристосуватися до сучасних і швидкоплинних умов розвитку суспільства. В 

останні роки дуже багато вищих навчальних закладів було обладнано, або 

переобладнано, сучасними комп’ютерними аудиторіями, які б відповідали чи 

були максимально наближені до стандартів, висунутих Європейським 

фондом освіти [289]. Завдяки цьому значно зросла ефективність застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті майбутніх учителів 

технологій і була змінена одна з провідних ідей використання ІКТ в 

педагогічній освіті, що наголошує на обов’язковому створенні умов для 

найефективнішого використання обладнаних аудиторій та ІКТ в навчально-

виховному процесі педагогічного ВНЗ з метою формування в майбутніх 

учителів технологій готовності до запровадження інновацій та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній та подальшій 

професійній діяльності, підвищуючи рівень життєвої компетентності, 

власного соціального розвитку та сприяючи формуванню інформатичної 

культури особистості майбутніх учителів технологій. 
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Інноваційна діяльність майбутніх учителів технологій є складною та 

багатоплановою практикою. Вона охоплює процес взаємодії індивідів, 

спрямований на розвиток, перетворення об’єкта, переведення його в якісно 

новий стан; системну діяльність зі створення, освоєння та застосування 

нових засобів. Це особливий вид творчої діяльності, що об’єднує 

різноманітні операції та дії, спрямовані на набуття нових знань, технологій, 

систем [68, с. 248]. Таке навчання орієнтоване на формування готовності 

особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до 

творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до 

співробітництва з іншими особистостями [68, с. 9]. 

Аналізуючи ефективність системи освіти у вищих навчальних закладах 

Н. Печенюк [162] дійшов висновку, що традиційні методи навчання у вищій 

школі не дають задовільних результатів і не завжди стимулюють 

самостійність і творчість майбутніх учителів, що є необхідним фактором 

підготовки фахівця. У той час, як основна мета традиційної системи 

педагогічної освіти полягає зазвичай в озброєнні майбутніх учителів 

знаннями з певних наук, необхідних для професійної діяльності, інноваційна 

– ставить за мету розвиток творчої особистості майбутніх учителів, 

вироблення в них самостійного підходу до будь-якої наукової, соціальної, 

технічної чи життєвої проблеми, формування вміння глибоко розуміти й 

аналізувати ці проблеми [66, с. 19]. 

Основою викладання у вищому педагогічному навчальному закладі за 

інноваційною моделлю освіти стає методологічний принцип 

компетентністного підходу в реалізації якого навчає не лише викладач – 

майбутні вчителі технологій навчаються самостійно в процесі власної 

діяльності. Роль викладача доповнюється роллю організатора навчальної 

діяльності майбутніх учителів технологій і передбачає таку організацію 

навчання, за якої майбутні вчителі технологій із пасивних учасників 

навчання перетворюються на основного об’єкта навчальної діяльності. 
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Завдяки такій організації навчального процесу майбутні вчителів технологій 

самостійно обирають та досліджують інформацію. 

Таким чином, за інноваційного підходу до організації самостійної 

роботи майбутніх учителів технологій відбувається перехід освіти від моделі, 

центром якої є викладач, до моделі самостійного здобуття знань, що 

сфокусована на майбутніх учителях технологій, розвитку їх потенційних 

можливостей і задатків. Традиційний підхід до організації самостійної 

роботи майбутніх учителів технологій орієнтований на засвоєння 

визначеного набору знань, а інноваційний – на отримання майбутніми 

учителями технологій додаткових можливостей на підставі того, що вони 

отримали базовий набір знань та вмінь самостійно навчатись. 

Традиційна система організації самостійної роботи майбутніх учителів 

технологій базується на дослідженні причинно-наслідкових зв’язків, тобто, 

на розвитку здібностей виявляти причини та передбачати наслідки. 

Інноваційний підхід спирається на самостійну творчість майбутніх учителів 

технологій, розвиток уявлення, створення кінцевого результату. Відповідно, 

традиційні методи та прийоми організації самостійної роботи майбутніх 

учителів технологій спрямовані на формування базових знань, умінь та 

навичок, що є необхідною складовою переходу до інноваційної системи 

організації самостійної роботи. 

Відмінність традиційного та інноваційного освітніх підходів до змісту 

навчання майбутніх учителів технологій полягає в тому, що в інноваційному 

підході акцент робиться не на змістові, а на процесі його передачі, тобто 

мова йде про методику та технологію навчання майбутніх учителів 

технологій. Саме тому за традиційної організації самостійної роботи 

майбутніх учителів технологій вирішальну роль відіграють аудиторні 

заняття, а інноваційні підходи передбачають не тільки більшу 

різноманітність методів навчання майбутніх учителів технологій, а й те, що 

саме ці методи уособлюють навчальний процес майбутніх учителів 

технологій. 
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Інноваційна система організації самостійної роботи майбутніх учителів 

технологій передбачає гнучкий підхід до реалізації навчальних планів – 

модульний принцип побудови курсу, коли майбутні вчителі технологій в 

дозволених межах мають можливість обирати дисципліни, та створювати 

власну траєкторію навчання. Внесення змін і доповнень залежно від ходу 

виконання навчального плану дає змогу не лише постійно адаптувати 

навчальні плани до вимог часу, а й сприяє залученню майбутніх учителів 

технологій до процесу планування власної навчальної діяльності. 

Інноваційний підхід передбачає зміну ролі викладача в організації 

самостійної роботи майбутніх учителів технологій від активного джерела 

знань в традиційній системі навчання до активного організатора й 

наставника. Його завдання полягає в такій організації навчального процесу, 

щоб майбутні вчителі технологій за допомогою викладача були головними 

творцями процесу навчання, брали активну участь у самостійній пізнавальній 

діяльності. При цьому обов’язково відбувається діалог між викладачем та 

майбутніми учителями технологій. 

Отже, розглядаючи форми самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 

технологій в ракурсі нашого дослідження формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій, виділимо індивідуальну та колективну форми 

самоосвіти, кожна з яких передбачає активне використання ІКТ. До видів 

індивідуальної самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій 

віднесемо, перш за все, пошук та опрацювання наукової та навчальної 

інформації, що передбачає використання пошукових систем, електронних 

бібліотек та каталогів, роботу з періодичними виданнями та різноманітними 

науково-методичними web-ресурсами. До колективних видів самоосвітньої 

діяльності майбутніх учителів технологій віднесемо навчання на 

дистанційних та відкритих масових он-лайн курсах, участь у тематичних 

форумах, групах соціальних мереж тощо. 
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Таким чином, широке використання мережевих технологій не тільки 

розширює та прискорює доступ до наукових та навчальних матеріалів, а й 

дає зможливість бути активним учасником його створення. Краудсорсинг, 

який неможливий без використання мережевих технологій, являє собою не 

тільки новий спосіб створення загальних знань, але є навчальним 

майданчиком самоосвітньої діяльності, створюючи при цьому нові її форми. 

Третя умова – методичне забезпечення організації та проведення 

самоосвітньої діяльності з залучення засобів ІКТ. 

Одним із ефективних засобів використання комп’ютера в організації 

самостійної роботи майбутніх учителів технологій є його можливість 

керувати навчальним процесом за рахунок здійснення поточного та 

проміжного контролю знань. Тестування майбутніх учителів технологій дає 

змогу не тільки створювати інтерактивні системи виявлення недоліків у 

знаннях на прикладі електронних підручників але й аналізувати динаміку 

навчального процесу. Вищенаведене не стосується перевірки творчих 

завдань, тим не менш, дає достатньо повну картину рівня набутих 

компетентностей майбутніх учителів технологій в тому чи іншому питанні. 

Комп’ютерні технології є тим інструментом, що в повній мірі дає змогу 

забезпечувати індивідуальне навчання майбутніх учителів технологій і є 

найбільш корисним для організації самостійної роботи майбутніх учителів 

технологій. Інформаційні ресурси працюють цілодобово, а отже, для 

виконання завдань майбутні вчителі технологій мають необмежені часові 

межі, у зручний для них час вони можуть повторно переглянути матеріал, 

який необхідно повторити, провести самоконтроль тощо. Усі ці дії 

підвищують рівень самостійності майбутніх учителів технологій, а також 

забезпечують здійснення індивідуалізації самостійної роботи майбутніх 

учителів технологій. 

Починаючи з середини ХХ століття інформаційні технології змінюють 

світогляд усього соціуму, не залишилась без уваги і система освіти, хоча 

проникнення інформаційних технологій було не таким стрімким, як в сферу 
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бізнесу та науки, тим не менш, саме інформаційні технології найбільше 

впливають на освітні процеси сьогодення. Фахівці зазначають, що 

використання інформаційно-комунікаційних технологій – не тільки данина 

часу, а ще й зручний інструмент навчання. І тому постає питання створення 

комфортних умов навчання майбутніх учителів технологій за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, створення їхнього освітнього 

середовища. 

Аналіз досліджень в галузі інформатизації освіти свідчить, що існує 

цілий ряд трактувань, які визначають специфіку нового освітнього 

середовища. Віртуальне середовище навчання було розглянуто в роботах 

М. Вайндорф-Сисоєва [37], інформаційно-предметне середовище визначено в 

роботах І. Роберт [179], предметне навчальне середовище визначене в 

роботах А. Ахаян [8], ІКТ-насичене середовище та високотехнологічне 

середовище – у роботах Ю. Песоцького [159], інформаційно-комунікаційне 

освітнє середовище в роботах Л. Петухової [161] та інші. Інформаційне 

середовище, створене засобами нових інформаційних технологій, 

Е. Семенюк [199] вважав складовою частиною середовища навчання, 

результативною складовою інформаційних і комунікаційних потоків, на 

перетині яких знаходиться людина. 

Ми погоджуємося з висновками Л. Петухової та О. Співаковського, що 

інформаційно-освітнє середовище підвищує мотивацію майбутніх учителів 

до споживання контенту, створюючи нову дидактичну модель відносин між 

майбутніми учителями, викладачем та середовищем, їх взаємодія забезпечує 

формування конкурентоспроможного фахівця [160]. Сучасне інформаційне 

суспільство характеризується постійним зростанням обсягу інформації, 

втратою викладачем монополії на знання, та, відповідно, головної ролі в 

навчанні. 

Сучасні вимоги до майбутніх учителів технологій в галузі освіти 

зумовлені активним оволодінням інформаційно-комунікаційними 

технологіями та розуміння їх ролі й місця в навчальній діяльності. Окрім 
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вільного користування інформаційно-комунікаційними технологіями, 

викладач має знати їх переваги та недоліки; крім того, для створення 

повноцінного інформаційно-освітнього середовища на викладача 

покладається нова роль – роль куратора змісту навчального матеріалу. 

Остання є, без сумніву, корисною для створення модуля самостійної роботи з 

навчальної дисципліни [284]. 

Аналізуючи компетентності куратора змісту, тобто вміння 

опрацьовувати інформаційний матеріал засобами ІКТ із так званої загальної 

карти навичок куратора змісту, В. Кухаренко виділяє з них наступні [117]: 

– Створення смислів: здатність визначати глибокий сенс і значення 

об’єктів вивчення, цікавість, почуття подиву; зрозуміти щось і поділиться з 

іншими. 

– Абстрактне мислення: здатність переводити великі обсяги даних 

в абстрактні поняття та розуміти їх у ході міркувань; інформаційна 

грамотність – аналіз і організація даних для розуміння. 

– Нова медіаграмотність: здатність критично оцінювати й 

розвивати зміст, використовувати нові форми медіа. 

– Трансдисциплінарність: грамотність і здатність розуміти 

концепції кількох дисциплінші 

– Когнітивне управління навантаженням: здатність розрізняти й 

фільтрувати інформацію за важливістю та розуміти можливості посилення 

когнітивних функцій з використанням різних інструментів і методів. 

– Соціальний інтелект: можливість підключення до інших 

спільнот; можливісті стимулювати реакції та бажану взаємодію. 

– Адаптивне мислення – наслідок процесу супроводу етапів 

синтезу та оцінки. 

– Проектне мислення: здатність розвивати завдання та робочі 

процеси для отримання бажаного результату, що базується на принципах 

проектування (методологія, генерація ідей, нові рішення, вдосконалення). 
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– Кроскультурна компетентність: здатність працювати в різних 

культурних середовищах. 

– Віртуальне співробітництво: здатність продуктивно працювати в 

якості члена віртуальної команди. 

Наведені компетентності дають змогу майбутнім учителям технологій 

повноцінною мірою використовувати відкриту інформацію для створення 

навчально-методичних матеріалів, застосовуючи для цього інформаційно-

комунікаційні технології. Крім того, наведені компетентності є необхідним 

чинником успішного використання ІКТ у самоосвітній діяльності майбутніх 

учителів технологій, що пов’язана із пошуком, опрацюванням та 

структуруванням інформації для власного навчання. 

Компетенція куратора змісту надає нової ролі викладачу під час 

створення модулів самостійної роботи майбутніх учителів технологій. 

Сьогодні викладач постає вже не в ролі традиційного розповсюджувача 

інформації, а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги майбутніх 

учителів технологій. Це викликає позитивні моменти: майбутні вчителі 

технологій активно беруть участь у процесі навчання, навчаються самостійно 

мислити, пропонувати своє бачення проблем та шляхи їх подолання, 

прогнозувати та моделювати окремі ситуації. Створення умов, сприятливих 

формуванню самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, 

стає можливим тоді, коли викладач на основі професійної педагогічної 

рефлексії, що є чинником його самоосвіти, готовий до розуміння та 

сприйняття змін, ініційованих інформатизацією освіти. Таким чином, 

діяльність викладача спрямована не тільки на навчання майбутніх учителів 

технологій, а й на навчання самого викладача – рефлексія та самоосвіта 

визначають успішність його самореалізації в професійній діяльності, а 

успішне фахове самовдосконалення є запорукою професійної успішності 

майбутніх учителів технологій. 

Четверта умова – освоєння майбутніми вчителями технологій 

алгоритму використання ІКТ у самоосвітній діяльності. 
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Як для викладачів, так і для майбутніх учителів технологій самоосвітня 

діяльність в інноваційній навчальній діяльності посідає одну з ключових 

позицій. А тому викладач має не тільки повинен створювати умови 

індивідуалізації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій, а й 

створювати умови для власної самоосвітньої діяльності, використовуючи для 

цього в якості інструменту інформаційно-комунікаційні технології. 

Такі вчені, як Л. Виготський, К. Ушинський, В. Сухомлинський, у своїх 

працях зазначали, що однією з найважливіших особистісних і професійних 

рис учителів є прагнення до самовдосконалення, самореалізації свого „Я“ у 

творчій педагогічній діяльності. Як відомо, презентація власного „Я“ 

найбільш повно починає проявлятися у віці 17-25 років; саме до цієї вікової 

групи належить студентство [16; 235]. 

Особливостями періоду студентського віку є наявність схильності до 

абстрактного теоретизування, захоплення науковими проектами, прагнення 

розраховувати тільки на власні сили, мати емоційну рухливість, бажання 

працювати самостійно [161]. Треба зауважити, що певна частина майбутніх 

учителів починає працювати ще під час навчання в ВУЗі, однак поєднання 

роботи з навчанням майбутніх учителів технологій на денній формі створює 

ще одне протиріччя – надзвичайний дефіцит часу, що позначається або на 

якості знань, або на соціальному житті, а в кінцевому результаті призводить 

до зниження інтенсивності інтелектуального та емоційного життя майбутніх 

учителів технологій. 

Наступне протиріччя полягає в тому, що в майбутніх учителів не 

вистачає часу на переробку постійно зростаючого потоку інформації. 

Знаннями ж стає тільки та інформація, що перероблена та засвоєна 

майбутніми учителями технологій. Отже, широта інформації часто вступає в 

протиріччя з глибиною її осмислення. У цьому протиріччі рушійною силою є 

володіння викладачем методами куратора змісту. Тільки за таких умов 

можливе зменшення інформаційного навантаження та побудова його змісту в 
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цілісну картину знань стосовного того чи іншого предмету або навіть 

світогляду майбутніх учителів технологій. 

Майбутні вчителі технологій відрізняються за індивідуальними 

інтелектуальними здібностями, прагненням та мотивацією до навчання, 

бажанням до оволодіння новими знаннями. Тому важливо здійснювати 

багаторівневу диференціацію як у процесі засвоєння теоретичного матеріалу, 

так і, у формуванні майбутніми учителями технологій вмінь застосовувати 

отримані знання та вміння на практиці. Це потребує діагностики рівня 

готовності майбутніх учителів технологій вивчення основних навчальних 

дисциплін; цьому сприяє наявність сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, використання яких дає змогу організувати різнорівневу 

індивідуальну самостійну роботу майбутніх учителів технологій і 

об’єктивний контроль за результатами роботи майбутніх учителів 

технологій. 

Для формування учителів технологій сучасного рівня необхідно 

сформувати їх здатність розвиватися в будь-якому напряму діяльності. 

Одним із засобів досягнення поставленої мети може слугувати сформована 

здатність майбутніх учителів технологій створювати та використовувати 

персональні навчальні плани. Створення персонального навчального плану 

передусім необхідне, якщо існує потреба в самостійному оволодінні 

матеріалом за обраним напрямом. У роботі Стефана Далі  наведено такі 

основні етапи створення персонального навчального плану [277]: 

Перший етап – визначення мети та результатів навчання, причому мета 

має бути досить чіткою та обґрунтованою. 

Другий етап – визначення термінів закінчення навчання та обсягу часу, 

який можна виділити на це (періодичність навчання відіграє велику роль у 

досягненні поставленої мети, адже розвиває не тільки організованість у 

навчальному процесі, а й уміння оцінювати необхідний об’єм інформації, що 

слід опрацювати). 
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Третій етап – визначення з навчальними матеріалами. Наприклад, на 

сервісі YouTube доступні відеоматеріали в стилі „Як це зробити…“, цей 

матеріал потребує дуже тривалого переглдяу, і тому, слід виконати пошук 

вже готових списків матеріалів. Це можуть бути класичні навчальні плани 

навчальних предметів, списки рекомендованої літератури, списки відео та 

аудіо матеріалів тощо. 

Четвертий етап – створення навколо себе так званого навчального 

оточення (оточуючі нас люди можуть бути дуже корисними у процесі 

вивчення того чи іншого матеріалу, їхні досвід, знання, можливі доробки в 

питанні, яке цікавить, будуть дуже корисними. Такі контакти не обов’язково 

мають бути очними. Створені соціальні мережі можуть бути дуже корисними 

на цьому етапі, адже велика кількість людей, об’єднаних спільною думкою, 

спроможна виробити досить універсальні рекомендації з того чи іншого 

питання). 

П’ятий етап – пошук довіреної та близької людини, з якою можна 

ділитись отриманими результатами – така людина необхідна й для того, щоб 

підштовхнути у разі потреби та по можливості надихати на нові досягнення. 

Шостий етап – пошук наставника, який би прискіпливо перевіряв 

досягнення, оцінював їх якість і визначав напрям пошуку. 

Сьомий етап – самостійне навчання в створеному навчальному 

оточенні. 

Наведений перелік етапів створення персонального навчального плану 

не прив’язаний до класичної аудиторної системи навчання. Орієнтованість 

персонального навчального плану майбутніх учителів технологій на 

використання інформаційно-комунікаційних технологій зумовлена тим, що 

необхідність отримання нових знань, які не входять до переліку навчального 

плану спеціальності, може з’явитися в будь-який час. Але для цього 

обов’язковими умовами є доступність великої кількості контенту певного 

напряму та вироблена в майбутніх учителях технологій здатність і 

можливість його використання. Велика кількість класичної, технічної та 
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спеціальної літератури для майбутніх учителів технологій уже переведена в 

цифровий формат. Створена велика кількість аудіо– та відеоматеріалів як 

навчального, так і спеціального призначення. Напрацьована велика кількість 

відкритих масових навчальних курсів для майбутніх учителів технологій з 

будь-якого напряму, але для використання всього цього навчального 

матеріалу майбутнім учителям технологій необхідно не тільки вільно 

володіти сучасними інформаційними технологіями, а й уміти самостійно 

навчатися. А отже, з використання великої кількості структурованої 

інформації для самоосвіти майбутніх учителів технологій, на наш погляд, 

буде корисним сформована здатність майбутніх учителів технологій 

створювати та використовувати персональні навчальні плани. 

Навички зі створення та використання майбутніми учителями 

технологій персональних навчальних планів можуть бути сформовані під час 

виконання самостійної роботи з предметів професійного (навчального) 

циклу. Створення навчально-методичних комплексів дисциплін, із 

застосуванням в них персональних навчальних планів дасть можливість 

більш детально розглянути переваги та можливі недоліки їх використання 

вже на практиці під час навчання майбутніх учителів технологій, сформує в 

майбутніх учителів технологій навички самоорганізації не тільки при 

виконанні самостійної роботи, а й під час організації навчання взагалі. Крім 

того, використання персональних навчальних планів уможливить активізацію 

пізнавальну діяльність майбутніх учителів технологій. Для майбутніх 

учителів технологій це особливо актуально через постійне вдосконалення та 

створення нових промислових, харчових, швейних, інформаційних та інших 

технологій в будь-яких галузях з урахуванням стрімких суспільно-

технологічних змін та вимог до вчителів технологій. А отже, саме вчителі 

технологій мають бути готові до оновлення не тільки розділів навчального 

плану шкільних предметів, а й концепції викладання навчальних предметів у 

цілому. Тому опанування майбутнми вчителями технологій самоосвіти є 

одним із приорітетних завдань з формування сучасного світогляду майбутніх 
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учителів технологій. Використання технологій мережевого та локального 

тестування, технологій планування та проектування самоосвітньої діяльності, 

технологій автоматизованого та систематичного пошуку й сортування 

інформації (агрегування), технологій дистанційного та масового навчання 

впливають на організацію самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 

технологій та інтенсифікують її активність. 

Підсумовуючи вищезазначене слід виокремити ІКТ, що більш придатні 

для формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій. 

У навчальній діяльності насамперед слід використовувати технології з 

візуальною спрямованістю. Так, мультимедійні технології дадуть змогу не 

тільки різноаспектно відобразити предмет вивчення чи дослідження, а й 

сприятимуть активізації пізнавальної діяльності як елементу зовнішньої 

мотивації. Тому мультимедійні технології слід обов’язково використовувати, 

по-перше, на лекційних та семінарських заняттях, а по-друге, – для створення 

електронних підручників, посібників та наочних матеріалів для самоосвітньої 

діяльності. Яскравим прикладом використання мультимедійних технологій є 

відеолекції провідних фахівців в системах масової відкритої он-лайн освіти. 

Започатковані лекції у вигляді відкритих відеоматеріалів мають на меті 

ознайомити слухачів з базовими поняттями, структурами та функціями 

об’єкта вивчення, тим самим стимулюючи слухачів курсів до самоосвітньої 

діяльності. 

Навчальні матеріали, створені за принципом поєднання блоків 

гіперпосиланнями, створюють цілісну інформаційну картину об’єкта, що 

вивчається. А тому доречно використовувати електронні підручники та 

посібники, освітні ресурси комп’ютерних мереж, електронні бібліотеки тощо 

для наповнення змісту самоосвітньої діяльності навчальним матеріалом. 

Для самоосвітньої діяльності характерна мобільність, вона може 

виконуватись будь-де та будь-коли. Таку мобільність забезпечують хмарні 

технології, які за своєю природою характеризуються, крім мобільності, 
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доступністю, стабільністю та мінімальними вимогами до пристрою клієнта. 

Самоосвітня діяльність, таким чином, буде спиратись, крім використання 

хмарних додатків (електронна пошта, файлові сховища, хмарні офіси тощо), 

на використання систем дистанційного навчання, тестування, моделювання 

тощо. 

Грунтуючись на дослідженнях [194, c. 84] виділимо наступні переваги 

хмарних технологій: 

– постійний доступ до інформації та ресурсів; 

– наявність базових сервісів обробки текстової, табличної, 

графічної інформації; 

– мінімальні вимоги до клієнтської апаратної частини; 

– незалежність від платформи клієнтської частини; 

– можливість роботи з мобільними платформами; 

– ліцензійна чистота використання програмного забезпечення. 

Наведені переваги, в свою чергу, визначають форми і методи 

використання хмарних технологій [194, с. 105]: 

– електронне навчання; 

– цифрові бібліотеки; 

– ресурси для досліджень; 

– хостинг; 

– web-портали, інформаційні системи.  

Визначимо три етапи формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій: 

– організаційно-підготовчий, 

– змістовно-процесуальний, 

– рефлексивно-оцінювальний. 

Основне завдання першого (організаційно-підготовчого) етапу 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій полягає у визначенні 
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стану сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій, формування потреби в самоосвітній діяльності майбутніх 

учителів технологій. Виконання означеного етапу здійснювалося під час 

таких форм організації діяльності майбутніх учителів технологій: лекційні, 

семінарські, індивідуальні та самостійні заняття. Серед методів, які 

використовувалися на цьому етапі, слід зазначити тестування, опитування, 

бесіди. Результатом підготовчого етапу є сформований мотиваційно-

ціннісний компонент самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій, що підтверджується мотиваційним критерієм. 

Під час другого (змістовно-процесуального) етапу формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій основним завданням є засвоєння 

майбутніми учителями технологій сукупності знань, умінь і навичок 

самоосвітньої діяльності з використанням засобів ІКТ. Слід зазначити, що на 

цьому етапі, як і на попередньому, виконувалось дослідження рівня 

сформованості самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій. Таке 

дослідження дало змогу корегувати не тільки самоосвітню діяльність 

майбутніх учителів технологій, а й знаходити більш оптимальні методи для 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 

Для розв’язання поставлених завдань організовувалися такі види 

діяльності майбутніх учителів технологій за допомогою ІКТ, як: 

– оволодіння основними прийомами роботи з навчально-методичною 

інформацією; 

– виконання самостійних і творчих робіт з професійно-орієнтованих 

дисциплін; 

– пошук, обробка, збереження та передача навчальної та науково-

технічної інформації. 

Основними методами досягнення завдань етапу обрано пояснення, 

вправи, кейс-метод, заохочення, демонстрація, виконання творчих завдань, 

проблемно-пошукові методи, метод проектів. Результатом формувального 
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етапу стали сформовані процесуально-інформаційний та організаційний 

компоненти самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, що 

визначено інформаційно-діяльнісним та організаційним критеріями. 

Основним завданням третього (рефлексивно-оцінювального) етапу 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій виступає формування 

здатності до рефлексії та до постійного професійного самовдосконалення 

майбутніх учителів технологій. Зміст діяльності майбутніх учителів 

технологій на цьому етапі полягає 

– у закріпленні навичок самоосвіти з використанням засобів ІКТ; 

– вдосконаленні вміння аналізувати, оцінювати, корегувати та 

прогнозувати результати самоосвіти; 

– створенні власної траєкторії освіти; 

– участі в дистанційних навчальних курсах та масових відкритих 

он-лайн курсах. 

Як і на попередніх етапах, виконання завдань здійснювалося під час 

лекційних, семінарських, індивідуальних та самостійних занять майбутніх 

учителів технологій. При цьому використовувалися методи: оцінка, 

самооцінка, тестування, аналіз, метод проектів, виконання творчих робіт. У 

результаті виконання рефлексивно-оцінювального етапу в майбутніх 

учителів технологій передбачалося формування контрольно-рефлексивного 

компоненту самоосвітньої компетентності, рівень якого визначався за 

допомогою контрольно-оцінного критерію. 

Слід зазначити, що цей етап, як і попередній, передбачав здійснення 

майбутніми учителями технологій самоконтролю та корекції власного 

процесу самоосвіти. Таке дослідження дало змогу не тільки виявити слабкі 

місця, але й більш ефективно побудувати самоосвітню діяльність майбутніх 

учителів технологій. Означений процес потребував вироблення в майбутніх 

учителях технологій особливих умінь здійснювати аналіз 
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– постановки цілей майбутніми учителями технологій, 

перетворення їх у конкретні завдання; 

– відповідності змісту самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 

технологій поставленим завданням; 

– причин та наслідків помилок і труднощів у процесі реалізації 

самоосвіти майбутніх учителів технологій; 

– власної діяльності майбутніх учителів технологій відповідно до 

розроблених критеріїв і траєкторії навчання. 

Визначені в результаті нашого дослідження: педагогічні умови 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, 

етапи, підходи, педагогічні технології, методи реалізації педагогічних умов 

та особливості використання ІКТ в освітній діяльності майбутніх учителів 

дали нам змогу подати вище зазначені результати у вигляді структурно-

функціональної моделі формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

У процесі моделювання було задіяно чотири складові частини: суб’єкт 

– ініціатор моделювання або користувач його результатів; об’єкт-оригінал – 

предмет моделювання, тобто існуюча система підготовки майбутніх учителів 

технологій в напрямі самоосвітньої діяльності; модель – образ, відображення 

об’єкта; середовище, в якому знаходяться та взаємодіють всі наведені 

складові частини, тобто суб’єкт, об’єкт та модель. 

У О. Богатирьова [24] модель визначається як штучно створений об’єкт 

у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм або формул, який, 

будучи подібним до досліджуваного об’єкта (або явища), відображає та 

відтворює в більш простому та узагальненому вигляді структуру, 

властивості, взаємозв’язки та відносини між елементами цього об’єкта.  

Будь-яка модель – це деяка абстракція, ланка у ланцюзі пізнання, – від 

досвіду до абстракції, до розуміння відкритих явищ і знову до практики, до 

використання отриманих знань. Процес моделювання містить такі етапи як 
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утворення моделі, програмування, проведення експерименту з моделллю, 

обробка та інтерпретація результатів [137, с. 10]. 

Умовно моделі поділяють на три види: фізичні (мають природу, схожу 

з оригіналом); матеріально-математичні (їх фізична природа відрізняється від 

прототипу, але можливий математичний опис поведінки оригіналу); логіко-

семіотичні (конструюються зі спеціальних знаків, символів і структурних 

схем). Між названими типами моделей немає чітко проведених меж. 

Педагогічні моделі належать до другої та третьої груп перерахованих видів 

[123, с. 74]. 

Існують різні форми моделей. Аналіз літератури [24; 136; 137; 158] 

свідчить, що до їх різновидів відносяться цифрові, пізнавальні, прагматичні, 

аналітичні, імітаційні, навчальні, дослідні, науково-технічні, ігрові, 

імітаційні, структурні, функціональні, експериментальні, структурно-

функціональні, організаційні, нормативні моделі тощо.  

На думку О. Мєщанінова [138, с. 18], відображення зав’язків між 

компонентами моделі, з яких вона складається, відтворює структуру системи 

моделювання, а отже, є структурною моделлю. Сукупність необхідних та 

достатніх для досягнення цілі відношень між елементами, при цьому 

називають структурою системи моделювання.  

У нашому дослідженні формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій не є статичним процесом, оскільки на 

кожному етапі відбуваються певні зміни в знаннях, уміннях та навичках 

майбутніх учителів технологій. Досліджуваний процес формування є 

динамічним, а отже запропонована нами модель є динамічною. Відповідно до 

дослідження О. Мєщанінова [138, с. 19] процеси, які відбуваються в системах 

та навколишньому середовищі і стабільно реалізують фіксовані цілі, 

називаються функціонуванням, а відповідна їм модель – функціональною.  

Процес формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій є відкритою системою з багатьма компонентами, що своїми 

взаємозв’язками вибудовуються у вигляді структури і виконують зазначену 
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функціональну роль у досягненні поставленої мети. На основі проведеного 

аналізу та відповідно до завдань дослідження нами було розроблено 

структурно-функціональну модель, що розглядається як цілісна система. 

Оскільки формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій є процесом, то для його унаочнення цього процесу нами 

було побудовано структурно-функціональну модель формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій як спосіб організації практичних 

дій, результатів та формувальних чинників досягнення поставленої мети.  

Схематично модель представлено у вигляді блоків, що відображають 

сукупність закономірних і функціонально пов’язаних компонентів, що 

створюють певну цілісну систему. Всі компоненти побудованої структурно-

функціональної моделі розкривають внутрішню структуру процесу 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, 

розташовуються послідовно, взаємно доповнюють і взаємозалежать одне від 

одного за рахунок функціонального призначення, відображаючи при цьому 

цілісний процес формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

У побудові структурно-функціональної моделі формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій було враховано вимоги до 

моделей, що забезпечують її функціонування. Для того, щоб побудована 

структурно-функціональна модель була узгоджена з інформаційно-освітнім 

середовищем, у якому вона функціонуватиме, необхідне виконання першої 

умови – так званої умови інгерентності [40, с. 117]. У нашому випадку 

середовище, в якому функціонуватиме структурно-функціональна модель 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій, взаємодіє з наступними 

середовищами: 

– суспільство; 
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– держава; 

– технології; 

– ринок праці. 

Іншим аспектом інгерентності структурно-функціональної моделі 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами ІКТ є взаємозв’язок між середовищами моделі та наявність 

інтерфейсів взаємодії з системою. У побудованій структурно-функціональній 

моделі інтерфейс взаємодії забезпечують соціальні умови, а середовищем 

структурно-функціональної моделі є інформаційно-освітне середовище, яке 

базується на інформаційно-комунікаційних технологіях. 

Друга умова функціонування структурно-функціональної моделі 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій полягає в її простоті 

через те, що педагогічні процеси є багатоскладовою структурою, й урахувати 

всі можливі чинники впливу неможливо. Крім того, принцип моделювання 

полягає в збереженні головних характеристик об’єктів та їх взаємодії. Отже, 

виконання умови простоти структурно-функціональної моделі формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій полягає у визначенні чітких кроків 

її функціонування. 

Третя умова функціонування структурно-функціональної моделі 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій полягає в можливості 

досягнення поставленої мети відповідно до зазначених критеріїв. 

Адекватність структурно-функціональної моделі означає, що вона достатньо 

повна, точна та вірогідна. За такої умови альтернативні моделі не можуть 

існувати. 

Аналіз наукової та педагогічної літератури з проблем педагогічного 

моделювання [19; 24; 108; 222; 137; 138 та ні.], наведені умови побудови 

моделей, обраний нами тип моделі формування самоосвітньої 
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компетентності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ та спосіб її 

представлення, розглянуті структури представлені дослідниками, 

порівняльний аналіз, узагальнення, класифікація та систематизація наукових 

джерел та зауважень науковців, дали нам змогу виокремити та запропонувати 

структурно-функціональну модель формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій. Структурно-функціональна модель формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій складається з таких блоків, як: 

педагогічні та соціальні умови; критерії та показники оцінювання; засоби 

ІКТ, що використовуються в процесі формування самоосвітньої 

компетентності. Запропоновані блоки є складовими блоку етапів формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Мета: Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

  
Педагогічні умови 

- підвищення мотивації 

майбутніх учителів технологій 

до самоосвітньої діяльності 

засобами ІКТ; 

- збагачення форм і методів 

самоосвітньої діяльності 

майбутніх учителів технологій 

засобами ІКТ; 

- методичне забезпечення 

організації та проведення 

самоосвітньої діяльності із 

залученням засобів ІКТ; 

- освоєння майбутніми 

вчителями технологій 

алгоритму використання ІКТ у 

самоосвітній діяльності 

 

ІКТ 

- апаратні (комп’ютер, мобільні 

пристрої, периферія, мережі 

передачі даних); 

- програмні (програми 

загального призначення); 

- комунікаційні (хмарні 

технології, дистанційне 

навчання, відкриті он-лайн 

курси); 

- електронні освітні ресурси 

(енциклопедії, бази знань, 

наукові журнали, електронні 

бібліотеки, комп’ютерні 

програми тощо) 
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Визначення стану рівня сформованості 

самоосвітньої компетентності. Активізація 

мотивації для формування потреби в 

самоосвітній діяльності майбутніх учителів 

технологій. 

Форми: аудиторні, індивідуальні та самостійні 

заняття. 

Методи: тестування, опитування, бесіди. 
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Засвоєння майбутніми вчителями технологій 

знань умінь та навичок самоосвітньої діяльності 

через комплекс завдань із самостійної роботи, 

використання методу проектів, заохочення, 

проблемно-пошукових методів, сукупностей 

знань, умінь і навичок самоосвітньої діяльності. 

Форми: лекційні, семінарські, лабораторні 

заняття, індивідуальна та самостійна робота. 

Методи: пояснення, вправи, заохочення, 

демонстрація, виконання творчих завдань, 

проблемно-пошукові методи, метод проектів. 
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Формування здатності до рефлексії, постійного 

самовдосконалення, здатність до зміни 

діяльності та отримання нових знань, умінь та 

навичок. 

Форми: лекційні, семінарські, індивідуальні та 

самостійні заняття. 

Методи: оцінка, самооцінка, анкетування, аналіз, 

метод проектів, виконання творчих робіт. 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

о
-

р
еф

л
ек

си
в

н
и

й
 

 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій
н

о
-о

св
іт

н
є 

с
ер

ед
о
в

и
щ

е 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соціальні умови 

- замовлення 

суспільства на 

висококваліфікованог

о фахівця, що здатний 

постійно 

вдосконалювати свої 

знання, вміння і 

навички; 

- заохочення до 

підвищення 

кваліфікації з боку 

суспільства; 

- постійне створення 

нових технологій, 

вдосконалення та 

модернізація 

існуючих. 

 

Критерії 

- мотиваційний; 

- організаційно-

планувальний; 

- інформаційно-

діяльнісний; 

- контрольно-оцінний. 

 

 
Результат: сформованість самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

Рис. 3.1. Структурно-функціональна модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій засобами ІКТ 



Одна зі складових частин запропонованої структурно-функціональної 

моделі формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій – соціальні 

умови. Соціальне замовлення на висококваліфікованого фахівця – це 

сукупність цілей та завдань, виконання яких очікується від того чи іншого 

суб’єкта діяльності, залученого до системи суспільного розподілу праці. 

Соціальне замовлення виступає як цілісна система вимог, де виділено вимоги 

до майбутніх учителів технологій, що обумовлюють вимоги до педагогічної 

системи. До носіїв соціального замовлення належать освітні стандарти за 

спеціальностями та напрямами підготовки; кваліфікаційні вимоги до майбутніх 

учителів технологій; законодавчі державні та відомчі документи. 

Не менш значущими є заохочення до підвищення кваліфікації з боку 

суспільства. Такі дії можна розділити на два види. Матеріальне заохочення та 

соціальне заохочення. Матеріальне заохочення реалізується у вигляді 

присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям технологій та, відповідно, 

коригування оплати їх праці. Також, соціальне заохочення полягає в піднятті 

ролі вчителів в суспільстві. 

Таким чином, проаналізувавши науково-методичну літературу та 

педагогічний досвід підготовки майбутніх учителів технологій було розроблено 

та теоретично обгрунтовано педагогічні умови формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-

комунікаційних технологій, що дозволили визначити цільові, процесуальні та 

результативні складові процесу формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій засобами ІКТ. Також, визначені педагогічні 

умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій, етапи, підходи, педагогічні технології, методи реалізації 

педагогічних умов та особливості використання ІКТ в освітній діяльності 

майбутніх учителів було подано у вигляді структурно-функціональної моделі 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Використання зазначених 
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педагогічних умов має розв’язати поставлені завдання дослідження за рахунок 

їх експериментального впровадження в процес професійної підготовки 

майбутніх учителів технологій та перевірити їх ефективність на практиці. 

 

3.2. Експериментальна перевірка ефективності впровадження 

педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій 

 

Сьогодення інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 

діяльності складається, передусім, із використання мультимедійних 

можливостей комп’ютерної техніки, організації дистанційного навчання та 

розповсюдження оцифрованої навчальної літератури та посібників. Оскільки 

можливості інформаційних технологій дуже різноманітні, то дослідники 

використання ІКТ в освіті намагаються максимально розширити сфери 

використання сучасних інформаційних технологій. До переліку досліджуваних 

можливостей використання відносять такі напрями як: 1) мобільне навчання 

[200; 278; 283; 286; 287], 2) змішане (комбіноване, гібридне) навчання [214; 223; 

267], 3) перевернуте навчання [42; 288], 4) хмарні технології в навчанні [144; 

195; 266; 281;] тощо. Не менш впливовим на освітній простір є напрям за 

номером 5) використання соціальних мереж в навчанні [19; 60; 154; 249]. 

Теоретичні дослідження, що були виконані нами в контексті проблеми 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій обумовили визначення 

педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

Ефективна реалізація педагогічних умов можлива шляхом створення низки 

вправ, завдань та творчих робіт, які мають на меті не тільки формування знань, 

умінь та навичок з певної навчальної дисципліни, а також завдання формування 

навичок самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій. Розглянемо 
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більш детально створені навчально-методичні комплекси професійно-

зорієнтованих дисциплін майбутніх учителів технологій. 

Отже, в першу чергу розглянемо проблему підготовки викладачів 

педагогічних ВНЗ до використання інформаційно-комунікаційних технологій з 

точки зору ефективного використання їх дидактичних переваг під час навчання 

майбутніх учителів, зокрема майбутніх учителів технологій. Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 

майбутніх учителів технологій має певні обмеження, що пов’язані зі 

специфікою спеціальності – уміння вибору та обробки сировинних матеріалів. 

Проте, існує ціла низка переваг використання цих технологій під час навчання 

майбутніх учителів технологій у педагогічному вищому навчальному закладі. А 

саме – це створення інформаційного середовища навчання майбутніх учителів 

технологій, індивідуалізація їх навчального процесу, необмеженість кількості 

повторень навчального матеріалу та вправ для самоконтролю майбутніх 

учителів технологій.  

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволив виділити в структурі 

готовності викладачів до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій наступні компоненти: психологічний, теоретичний та практичний. 

Розглянемо більш детально кожен з зазначених компонентів. Отже, особисті 

психологічні якості викладача можуть бути як мотивацією до використання ІКТ 

в професійній діяльності, так і навпаки – стримуючим фактором. Прагнення до 

використання ІКТ в професійній діяльності викладачів посилюються, перш за 

все, дидактичними перевагами сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. А такі стримуючі фактори як: відсутність особистого спілкування, 

відсутність можливості швидкого реагування викладача на будь-які дії або 

бездіяльність майбутніх учителів технологій чи запрограмовані дії навчальних 

програм, що використовуються під час навчання та виконання самостійних 

завдань, тільки посилюють небажання використовувати ІКТ в освітній 

діяльності. Для зменшення виникнення стримуючих факторів використання 

викладачами ІКТ в навчальній діяльності майбутніх учителів слід, навчити 
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викладачів доцільно та якомога гармонійніше поєднувати традиційні та 

комп’ютерні технології навчання при підготовці майбутніх учителів. А тому, 

для подолання психологічних стримуючих факторів для викладачів була 

запропонована низка навчальних матеріалів, що розкривають приклади 

позитивного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні 

майбутніх учителів, зокрема майбутніх учителів технологій. 

Інформаційно-комунікаційні технології постійно оновлюються 

створюючи більш широкі можливості для їх застосування, а тому, сучасний 

викладач, повинен постійно оновлювати систему своїх знань з основ ІКТ і 

відповідно методик їх застосування в освітньо-професійній діяльності. 

Здатність опрацьовувати інформацію для використання її в освітній та 

самоосвітній діяльності виділяється в окрему категорію – куратор змісту, що з 

одного боку дає певні переваги, а з іншого виводить значення інформаційного 

супроводу навчальної діяльності на новий рівень. Отже, підготовка до 

проведення експериментального дослідження передбачала також використання 

оглядових матеріалів з сучасних засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій та форм і методів їх використання в університетській освіті. 

Гармонійне поєднання класичних та комп’ютерних форм навчання є 

ключовим у використанні ІКТ в освітній діяльності майбутніх учителів 

технологій. Навички такого поєднання можливо отримати займаючись 

самоосвітньою діяльністю, використовуючи ІКТ не тільки для пошуку та 

зберігання інформації, а й для її опрацювання та аналізу. Головною метою 

підготовки викладачів до використання засобів ІКТ було глибоке усвідомлення 

ними важливості допоміжної ролі засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній діяльності майбутніх учителів, що бере на себе 

одноманітні, організаційні та інформаційні операції та при якій головними 

діючими особами організаційно-навчального процесу залишаються майбутні 

учителі технологій та викладачі. 

З огляду на недосконалість існуючих навчальних дисциплін, пов’язаних з 

інформатичною грамотністю майбутніх учителів технологій, нами було 
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вдосконалено навчальну дисципліну „Сучасні комп’ютерні комунікації“, що 

має на меті надати отримання майбутніми вчителями технологій теоретично 

обґрунтованих знання з основ інформаційної взаємодії між відкритими 

обчислювальними системами; практичне освоєнння умінь з передачі інформації 

та спільного використання ресурсів; цілеспрямовано сформованих навичок 

використання комп’ютерних комунікацій у професійній діяльності. З огляду на 

мету навчальної дисципліни „Сучасні комп’ютерні комунікації“ нами було 

розроблено авторську редакцію навчальної програми, основна ідея якої полягає 

в підготовці майбутніх учителів технологій до професійної діяльності засобами 

ІКТ та формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій. Програма складається з наступних змістовних модулів (див. 

Додаток А1): 

– фізичні та логічні основи взаємодії відкритих систем; 

– комп’ютерні мережі, сервіси та служби мереж; 

– системи пошуку, агрегації та збереження інформації; 

– хмарні технології; 

– системи дистанційного навчання. 

Для навчальної дисципліни „Сучасні комп’ютерні комунікації“ в якості 

організаційної форми навчання було обрано змішану систему навчання з 

урахуванням наступних міркувань. По-перше, змішана форма навчання 

майбутніх учителів технологій є організаційною платформою навчального 

процесу, що ґрунтується на використанні ІКТ, будь-то система дистанційного 

навчання, хмарні технології, електронно-освітній ресурс, що в нашій 

навчальній дисципліні є об’єктом пізнання. По-друге, змішана система 

навчання дає змогу організувати самоосвітню діяльність майбутніх учителів 

технологій в природний спосіб, виділяючи для неї конкретні напрями. По-третє, 

змішана система навчання майбутніх учителів технологій демонструє переваги 

ІКТ у роботі з інформацією в інформаційно-освітньому середовищі. Наведені 
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аргументи свідчать про нерозривний зв’язок змішаної форми навчання та 

використання ІКТ в освіті. 

Організаційна основа змішаної системи навчання майбутніх учителів 

технологій базувалася на одночасному використанні дистанційної системи 

навчання, де було використано програмний засіб Moodle на сервері ДВНЗ 

„ДДПУ“ (http://ddpu.edu.ua:8080/moodle/) та соціальної мережі Google+ група 

„Сучасні комп’ютерні комунікації“ для розміщення посилань на навчальні 

матеріали (https://plus.google.com/communities/103528549213014117431/) (див. 

рис.3.1). Як у першому, так і в другому варіанті навчальні матеріали 

розміщувались у хмарному середовищі Google Диск (http://drive.google.com). 

 

 

Рис. 3.2 Група в мережі Google+ „Сучасні комп’ютерні комунікації“ 

 

Лекційні заняття проводились винятково з використанням проекційного 

обладнання, яким за допомогою мультимедійних технологій виконувався 

https://plus.google.com/communities/103528549213014117431/
http://drive.google.com/
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демонстраційний супровід лекційного матеріалу. У нашому дослідженні 

мультимедійні засоби, що використовувались під час лекційних занять, крім 

свого прямого демонстраційного призначення, виконують додаткову 

мотиваційну роль використання ІКТ в освітній діяльності майбутніх учителів 

технологій.  

Окремо слід схарактеризувати демонстрацію навчального матеріалу через 

існуючі мережеві ресурси, що використовувались під час проведення лекцій. 

Зазначена форма має як переваги, так і недоліки, які слід визначити окремо. До 

переваг слід віднести реальність демонстрованих ресурсів, що є особливо 

важливим через динамічність Інтернет-ресурсів. Додатковою перевагою є те, 

що майбутні вчителі технологій орієнтуються в швидкості роботи Інтернет-

ресурсів та правилах і особливостях роботи з ними. До недоліків слід віднести 

не гарантованість роботи Інтернет-ресурсів та доступу до них. У цьому випадку 

викладачу слід мати запасний „статичний“ варіант для демонстрації: будь-то 

скріншоти ресурсів або їх локальний аналог. 

Презентації, відео– та аудіоматеріали, що були використані в лекційній 

роботі, виконані виключно самими викладачами, при цьому обов’язково 

наголошувалось на авторстві демонстраційних матеріалів, що надихало 

майбутніх учителів технологій створювати подібний навчальний матеріал як 

під час лабораторних занять, так і під час виконання самостійних завдань. 

Лабораторні заняття означеної навчальної дисципліни мали на меті 

практичне використання комп’ютерних мереж та комунікаційних технологій, 

що давало майбутнім учителям технологій приклад засобу організації 

інформаційно-комунікаційного навчального середовища, що поєднує в собі 

мультимедійні можливості комп’ютерної техніки, забезпечуючи при цьому 

мобільність та можливість організації спільної роботи. 

Лабораторні роботи було розміщено, як зазначалось вище, у групі 

„Сучасні комп’ютерні комунікації“ соціальної мережі Google+ та відповідному 

розділі системи дистанційного навчання ДВНЗ „ДДПУ“. Завдання 

лабораторних робіт для першого змістовного модуля „Фізичні та логічні основи 
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взаємодії відкритих систем“ передбачали ознайомлення з системами передачі 

інформації, складовими частинами мереж, обладнанням локальних мереж та 

принципами взаємодії відкритих систем на фізичному рівні. 

Завдання другого змістовного модуля „Комп’ютерні мережі, сервіси та 

служби мереж“ передбачали ознайомлення із сервісами та службами 

комп’ютерних мереж, формування навичок використання можливостей 

комп’ютерних мереж для збереження, передачі та публікації інформації. 

Розглядались системи взаємодії між користувачами та системи спільного 

використання ресурсів. 

У третьому змістовному модулі „Системи пошуку, агрегації та 

збереження інформації“ лабораторні роботи формували навички роботи із 

загальнодоступними системами пошуку та більш специфічними системами 

збору (агрегації) інформації та її збереженням як у хмарних сервісах, так і в 

локальних системах. Слід зазначити, що системи агрегації інформації мають у 

своєму арсеналі не тільки механізми пошуку та фільтрації інформації, а й 

публікації її в мережі. До таких систем відносять, наприклад, системи 

електронних газет (http://scoop.it). 

Завдання четвертого змістовного модуля „Хмарні технології“ 

передбачали створення власного навчального середовища засобами хмарних 

технологій. Особливістю цього завдання було не тільки використання хмарних 

технологій в повному обсязі доступних можливостей під час навчання 

майбутніх учителів технологій, а й використання результатів попередніх 

завдань лабораторних робіт. Основними видами діяльності майбутніх учителів 

технологій у цьому змістовному модулі було використання хмарних додатків із 

збереженням та обробкою текстової, графічної, табличної інформації, 

створення форм та розміщення інформації в мережі. При цьому 

використовувались можливості спільної роботи та колективного виконання 

завдань. 

Таким чином, завдання четвертого модуля навчальної дисципліни 

„Сучасні комп’ютерні комунікації“ наочно демонструє можливості та переваги 
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хмарних технологій та їх використання в освітній діяльності майбутніх 

учителів технологій. Створення текстових документів, електронних таблиць, 

презентацій, графічних зображень, планування подій, розсилка інформації та 

тривале збереження інформації дає змогу створювати інформаційне наповнення 

для інформаційно-освітнього середовища. Запропонована навчальна діяльність 

майбутніх учителів технологій розвиває не тільки навички використання 

хмарних технологій в освітньому процесі, а й формує навички їх самостійного 

використання як для власної потреби майбутніх учителів технологій, так і для 

створення інформаційно-навчального контенту. 

Для об’єднання вивчених модулів в єдину навчальну структуру 

майбутнім учителям технологій запропоновано створити власний дистанційний 

курс навчання відповідно до обраної теми курсу „Технології“. Програмним 

забезпеченням п’ятого модуля слугує система дистанційної освіти Moodle 

(http://moodle.org). Принципи роботи з нею докладно розглянуто в методичних 

рекомендаціях та посібниках А. Анісімова [5], В. Бикова [228], В. Кухаренка 

[228] та інші Виконуючи роль автора курсу та одночасно слухачів курсів своїх 

одногрупників, майбутні вчителі технологій не тільки отримали навички 

використання дистанційних систем в навчальній діяльності, а й, що більш 

важливішо для нашого дослідження, сформували навички самостійної розробки 

навчального курсу. Крім того, використовуючи технологію колективного 

навчання, виконуючи роль слухачів і обговорюючи потім переваги та недоліки 

кожного створеного курсу, майбутні вчителі технологій набули досвіду 

враховування чужих помилок, вносення коректив до свого власного курсу, 

реагуючи на активність учасників курсу, їх зауваження та рекомендації. 

До лабораторних робіт п’ятого змістовного модуля в системі Moodle нами 

було віднесено вивчення, крім загальних уявлень про систему, наступних 

структурних елементів дистанційних курсів: Тест, Завдання, Чат, Семінар. 

Запропонований набір дав змогу автору курсу – в даному випадку майбутнім 

учителям технологій, організовувати як дистанційний курс, так і підтримку 

навчального предмету при змішаній формі навчання. Крім того, важливим для 



164 

нашого дослідження є те, що за допомогою цих елементів майбутні вчителі 

технологій можуть виконувати оформлення результатів власних досліджень у 

вигляді елементів дистанційних навчальних курсів. 

Для дистанційного навчального курсу всі матеріали мають бути не тільки 

представлені в цифровому вигляді, а й структуровані, а до цього моменту 

знайдені, проаналізовані та апробовані не тільки на відсутність помилок, а й на 

педагогічну доцільність їх використання. Це означає що, досвід виконання 

лабораторних робіт останнього, п’ятого, модуля по-перше, був неможливий без 

використання ІКТ, а по-друге, неможливий без навичок самоосвітньої 

діяльності майбутніх учителів технологій. Саме самоосвітня діяльність 

майбутніх учителів технологій стимулюється та підтримується постійне 

використання ІКТ. Таке поєднання стало корисним також і у процесі виконання 

самостійної роботи майбутніми вчителями технологій навчальної дисципліни 

„Сучасні комп’ютерні комунікації“. 

До завдань самостійної роботи для майбутніх учителів технологій з 

навчальної дисципліни „Сучасні комп’ютерні комунікації“ нами були віднесені, 

по-перше, ті технології та програмні засоби, що не увійшли до лабораторних 

робіт, а по-друге, – технології, які вже більш-менш знайомі майбутнім учителям 

технологій і застосовувалися в їх повсякденному житті. Так, для першого 

змістовного модуля було обрано завдання аналізу апаратної частини 

підключення домашніх обчислювальних систем до комп’ютерних мереж. 

Очікуваним результатом цього завдання стало не тільки знання фізичних 

принципів взаємодії відкритих систем, а й додаткової інформації про існуючи 

пристрої та способи їх взаємодії. Знаходячи інформацію про домашні пристрої 

та способи їх підключення майбутні вчителі технологій знайомились із їх 

технічними характеристиками, можливостями та правилами експлуатації. 

Додатковим завданням із самостійної роботи було проведення аналізу 

ефективності існуючої системи підключення до провайдера Інтернет. При 

цьому в методичних рекомендаціях не було наведено прикладу його 

використання та рекомендованого програмного забезпечення. Відповідно до 
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технології розвивального навчання така постановка завдання через процес 

пошуку нових знань сприяла отриманню досвіду самоосвітньої діяльності. 

Спираючись на технологію розвитку критичного мислення, це завдання 

спонукало до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом та, як 

наслідок, до формування аналітичного мислення майбутніх учителів 

технологій. 

Завдання для самостійної роботи майбутніх учителів технологій другого 

змістовного модуля передбачали використання систем он-лайн спілкування, у 

тому числі й за допомогою аудіо– та відеозв’язку, створення власного блогу 

навчальної спрямованості. Такі завдання розвивали не тільки комунікативні 

здібності майбутніх учителів технологій, а й самостійне планування та 

реалізацію навчального проекту з пасивним зворотнім зв’язком. Завдання зі 

створення власного блогу на платформі blogspot.com майбутніми вчителями 

технологій мало на меті не тільки формування здатності до використання 

систем створення інформаційних сповіщень з незначним зворотнім зв’язком, 

але й досвід логічного та стислого висловлення інформаційного матеріалу, який 

може використовуватись за навчальним призначенням. Через використання 

створеного електронного освітнього ресурсу, без додаткового завдання щодо 

його обговорення серед однокурсників було створено передумови розвитку 

комунікативних якостей особистості, що, у свою чергу, відповідно до 

технології колективного способу навчання є обов’язковим чинником засвоєння 

знань, умінь та навичок. 

Завдання для самостійної роботи третього змістовного модуля 

передбачили використання системи збору посилань та інформаційного 

матеріалу через сервіси пошуку загального призначення. Крім того, до 

опрацювання були рекомендовані можливості тематичних груп соціальних 

мереж, форумів. Результатом означеної самостійної діяльності майбутніх 

учителів технологій став пошук та реєстрація на спеціалізованих освітніх 

ресурсах, обмін методичним досвідом та формування навичок спілкування з 

майбутніми колегами. До завдань нових інформаційних технологій також 
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відносять розвиток творчого потенціалу та здібностей до комунікативних дій. 

Запропоновані майбутнім учителям технологій завдання з самостійної роботи 

третього змістовного модуля були спрямовані, перш за все, на формування 

знань та вмінь отримувати нові знання шляхом налагоджування творчих 

стосунків, критичного аналізу та узагальнення існуючого досвіду. 

Завдання до самостійних робіт майбутніх учителів технологій четвертого 

змістовного модуля передбачали використання додаткових можливостей 

хмарних технологій, що не було змістовою частиною лабораторних робіт 

аудиторних занять. До таких можливостей нами були віднесено Календар від 

Google (http://google.com/calendar), Picasa (http://picasa.google.com/), Мапи від 

Google (www.google.com.ua/maps/) тощо. 

Використання відеохостингу Youtube за своїми технічними 

характеристиками та призначенням дало змогу створити власний 

інформаційний навчальний відеоканал. Використання відеоматеріалів з метою 

перевернутого навчання або як додаткового матеріалу власного виробництва 

корисних матеріалів відеохостингу стало не тільки мультимедійною складовою 

інформаційного наповнення навчального курсу, а й наочною демонстрацією 

результатів самостійної діяльності для майбутніх учителів технологій. Мапи від 

Google, на наш погляд, були доречно використані в якості наочних 

демонстрацій з безпеки життєдіяльності. На таких мапах майбутні вчителі 

технологій не тільки виділяли небезпечні об’єкти і шляхи евакуації, а й 

вираховували відстані та, відповідно, час евакуації. 

Традиційні можливості додатку Picasa надали майбутнім учителям 

тенологій різноманітні інструменти створення та редагування графічної 

інформації. Таким чином, було створено колажі, схеми, графіки тощо. 

Планування навчального часу та часу на самоосвітню діяльність 

майбутніх учителів технологій уможливив додаток Календар Google. Саме за 

допомогою цього додатка нами рекомендовано створювати графік 

самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій. Більш того, за 

допомогою цього додатку майбутніми учителями технологій створювалися 

http://www.google.com.ua/maps/
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запрошення до навчальних та виховних заходів, нагадування про виконання 

завдань, вправ тощо. 

Кожен із цих сервісів у використанні в навчальній діяльності майбутніх 

учителів технологій активізував пізнавальну діяльність, спрямовану на 

оволодіння можливостями хмарних технологій в навчанні. 

Завдання до самостійних робіт п’ятого змістовного модуля передбачали 

використання таких елементів системи дистанційної освіти як Wiki, Форум, 

Обстеження, Семінар, Глосарій, База даних. Незважаючи на те, що ці елементи 

не були частиною лабораторних робіт, вони стали досить корисними у процесі 

побудови повноцінної, виваженої системи компонентів дистанційних курсів. 

Наведені елементи системи дистанційної освіти мали специфічне використання, 

однак вони продемонстрували можливості дистанційної системи навчання, 

стали чудовими об’єктами самостійних досліджень елементів систем 

електронного навчання. 

Другим напрямом самостійної роботи п’ятого змістовного модуля стало 

створення пробного дистанційного курсу в системі Universiality 

(http://universiality.com/). Таке завдання змогли виконати тільки ті майбутні 

вчителі технологій, які виконували всі лабораторні роботи, особливо роботи 

п’ятого змістовного модуля „Системи дистанційного навчання“ та самостійні 

завдання попередніх модулів. Особливість запропонованого ресурсу полягала в 

тому, що, створивши якісний навчальний курс, його автор міг зробити спробу 

отримувати прибутки від навчальної діяльності вже під час свого навчання. 

Грунтуючись на навчальну дисципліну „Сучасні комп’ютерні 

комунікації“, нами було розроблено авторську навчальну програму „Сучасні 

інформаційні технології в навчанні“ (див. Додаток А2). Метою вивчення 

навчальної дисципліни стало надання майбутнім учителям технологій 

теоретично обґрунтованих знань та практичне формування вмінь використання 

сучасних інформаційних технологій в навчальній діяльності; підготовка до 

самостійної діяльності та самовдосконалення. Основними завданнями вивчення 

дисципліни стало формування в майбутніх учителів технологій базових знань з 
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основ сучасних інформаційних технологій, огляд сучасного стану використання 

інформаційних технологій в навчальній діяльності, отримання навичок 

наповнення базуючись на сучасних інформаційних технологіях інформаційно-

освітнього середовища, формування навичок самоосвітньої діяльності з 

використаннями сучасних інформаційних технологій. 

 

 

Рис. 3.3 Система дистанційного навчання Moodle 

 

Навчальний матеріал дисципліни „Сучасні інформаційні технології в 

навчанні“ було розподілено на два змістовних модулі: 1) сучасні інформаційні 

технології та 2) використання сучасних інформаційних технологій в навчанні 

майбутніх учителів технологій. 
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Перший змістовний модуль навчальної дисципліни мав на меті 

розв’язання завдання ознайомлення з сучасними інформаційними технологіями 

та інформаційними процесами. Акцент у цьому модулі було зроблено на 

мережевому кросплатформеному варіанті інформаційно-комунікаційних 

технологій. Такий вибір був невипадковим і базувався на аналізі сучасних 

тенденцій глобалізації інформаційних технологій та їх обґрунтованому 

впровадженню в освітній простір. 

Другий змістовний модуль мав на меті формування навичок 

використання сучасних інформаційних технологій в освітню діяльність 

майбутніх учителів технологій. У нашому дослідженні формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій було наведено форми та методи 

використання ІКТ в освіті, крім того, було розглянуто переваги та недоліки 

використання комп’ютерних технологій. Отже, виконане нами дослідження 

дало можливість розробити обґрунтовану стратегію навчання сучасних 

інформаційних технологій майбутніх учителів технологій з акцентуванням 

уваги їх використання в якості інструмента самоосвітньої діяльності та, як 

результат, самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 

В означених завданнях другого змістовного модуля ми пропонували до 

розгляду, перш за все, системи пошуку, збереження та публікації інформації в 

комп’ютерних мережах. Обрана тема має важливе значення як у 

загальноосвітній діяльності, так і самоосвітній діяльності через те, що 

інформація буде корисною тільки тоді, коли вона є доступною. Пошук 

інформації в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет є загальною проблемою. 

Наявність на будь-якому Інтернет-ресурсі необхідної інформації не дає жодних 

гарантій того, що її можна знайти. Для розв’язання цієї проблеми нами 

використовувалися пошукові системи загального призначення (Google, Яндекс, 

Bing, Baidu), системи кластеризації результатів (Нігма), тематичні каталоги. 



170 

Отримані знання з ІКТ майбутні вчителі технологій мали 

використовувати для організації та проведення навчання. Перш за все, ми 

пропонували використання хмарних технологій як сучасного інструменту 

наповнення інформаційно-освітнього середовища навчання. Крім того, до 

розгляду майбутнім учителям технологій було пропоновано системи організації 

дистанційної освіти, при цьому приділено увагу не тільки технічному аспекті їх 

використання, а й дедактичній складовій як у класичній дистанційній формі 

навчання, так і в змішаній формі навчання. 

Самостійна робота майбутніх учителів технологій з навчальної 

дисципліни „Сучасні інформаційні технології в навчанні“ складалася з тем і 

завдань, які не розглядались в лекційному матеріалі або розглядались 

поверхово. Головна увага в першому змістовному модулі приділялася 

систематизації знань майбутніх учителів технологій щодо сучасних ІКТ та 

структурування вже набутих знань як під час освітньої, так і під час 

самоосвітньої діяльності. При цьому розглядалися питання представлення 

інформації в цифровому вигляді та способи її кодування; формати 

представлення числової, текстової, графічної інформації. Мобільні системи та 

додатки, що стали майже кожному звичними атрибутами користування не 

тільки входять до переліку ІКТ, а й потребують певного перегляду з точки зору 

освіти – мобільне навчання. Он-лайн та офф-лайн засоби спілкування не тільки 

комунікаційний канал і цікаве джерело інформації, а й додаткова можливість 

використання ІКТ в самоосвітній діяльності майбутніх учителів технологій. До 

джерел інформації нами було віднесено файлові та відеосховища, електронні 

бібліотеки та електронні енциклопедії. 
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Рис.3.4 Група в мережі Google+ „Сучасні інформаційні технології в 

навчанні“ 

 

Самостійна робота майбутніх учителів технологій другого змістовного 

модуля мала на меті формування в майбутніх учителів технологій навичок 

створення навчального контенту та його використання в дистанційних курсах. 

При цьому було зроблено акцент на тому, що виключно дистанційна форма 

навчання, не знаходить широкого застосування, тим не менш, змішана 

(гібридна) форма навчання є чудовим прикладом електронного навчання. До 

завдань самостійної роботи майбутніх учителів технологій другого змістовного 

модуля нами було віднесено системи розташування інформаційних ресурсів, 

системи управління контентом загального призначення, хмарні технології в 

навчанні, системи дистанційної освіти. 
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Аналіз виявленої проблеми формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій, розроблені педагогічні умови формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, виділені форми 

та методи ефективної реалізації педагогічних умов формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій дали нам змогу реалізувати експериментальну 

перевірку нашого дослідження. 

Формувальний етап педагогічного експерименту дослідження 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій мав на меті засвоєння 

майбутніми вчителями технологій сукупності знань, умінь і навичок 

самоосвітньої діяльності. Запропоновані нами форми і методи використання 

ІКТ в якості інструменту самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 

технологій передбачають їх використання для пошуку, збору, обробки, 

зберігання та розповсюдження навчальних матеріалів будь-то для виконання 

вправ, творчих завдань, дистанційних методів навчання, проблемно-наукових 

методів чи методу проектів. Використовуючи технології на лекційних заняттях 

в якості інструменту мультимедійної демонстрації навчального матеріалу, на 

практичних та лабораторних заняттях – в якості інструменту пошуку, обробки 

та обчислень нами було досягнуто наступні цілі: по-перше, це демонстрація 

можливостей ІКТ в навчальній діяльності майбутніх учителів технологій в 

якості мультимедійного інструменту демонстрацій; по-друге, ІКТ – це 

інструмент пошуку інформації як навчального, так і довідкового характеру; по-

третє, ІКТ – це інструмент моделювання ситуацій, явищ та об’єктів для 

навчальних та дослідницьких цілей; по-четверте, ІКТ – це інструмент спільної 

навчальної діяльності майбутніх учителів технологій. 

Використання в класичній аудиторній формі навчання елементів 

дистанційного навчання, особливо з метою організації самостійної та 
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індивідуальної роботи майбутніх учителів технологій, дало нам можливість на 

формувальному етапі педагогічного експерименту не тільки організувати 

самостійну та індивідуальну роботу засобами цих технологій, а й наповнити її 

необхідними матеріалами, промоделювати етапи самоосвітньої діяльності 

майбутніх учителів технологій, використовуючи так званий метод оберненого 

навчання. 

Особливе місце у формувальному етапі педагогічного експерименту 

посіло виконання творчих проектів із використанням засобів ІКТ. Таке 

завдання носило характер підсумкового звіту вивченого матеріалу і визначало 

не тільки рівень професійної компетентності майбутніх учителів технологій, а й 

рівень самоосвітньої компетентності. Крім того, за рівнем та стилем 

оформлення, використаними засобами реалізації ми визначили як рівень 

оволодіння майбутніми вчителями технологій засобами ІКТ, так і розуміння 

етапів розв’язання поставлених перед ними завдань. Тематика завдань 

самостійної роботи заохочувала майбутніх учителів технологій до 

використання засобів ІКТ, які не вивчались на аудиторних заняттях або взагалі 

не згадувались. 

Формувальний етап педагогічного експерименту мав на меті формування 

здатностей до рефлексії – одного з компонентів самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій, постійного професійного самовдосконалення та 

самооцінювання навчальної діяльності використовуючи тестування, аналіз, 

навчання в співробітництві. Використовуючи метод проектів, змішану та 

обернену форми навчання, нами було зімітовано майбутню професійну 

діяльність майбутніх учителів технологій та створено систему педагогічної 

діагностики процесу формування самоосвітньої компетентності. Наведені 

методи роботи використовувались на лекційних та лабораторних заняттях, на 

яких базувались як індивідуальні, так і самостійні заняття. Тестування, що були 

проведені під час рефлексивно-оцінювального етапу, мали на меті не виявлення 
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рівня знань з того чи іншого напряму, а виявлення рівня сформованої мотивації 

до самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій та їх 

самовдосконалення. 

Таким чином, формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій було організовано шляхом впровадження в процес 

професійної підготовки майбутніх учителів технологій педагогічних умов: 

– підвищення мотивації майбутніх учителів технологій до 

самоосвітньої діяльності засобами ІКТ; 

– збагачення форм і методів самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій засобами ІКТ; 

– методичне забезпечення організації та проведення самоосвітньої 

діяльності із залученням засобів ІКТ; 

– освоєння майбутніми вчителями технологій алгоритму 

використання ІКТ у самоосвітній діяльності. 

Запропоновані форми і методи ефективної їх реалізації підлягають 

перевірці за допомогою контрольної діагностики за встановленими критеріями і 

обраними методиками констатувального етапу педагогічного експерименту та 

порівняння отриманих результатів. 

 

3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної перевірки 

 

Контрольний етап педагогічного експерименту полягав у перевірці рівня 

сформованості самоосвітньої компетентності, через діагностику педагогічного 

процесу, використовуючи визначену в другому розділі методику діагностики. 

Тому, діагностика педагогічного процесу відіграє важливу роль, а саме: 

виявлення вмотивованості до самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 

технологій; оцінювання обсягу знань майбутніх учителів технологій щодо 

самоосвітньої діяльності; перевірка здатності та готовності використання ІКТ в 
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самоосвітній діяльності майбутніх учителів технологій. Отримані результати 

психолого-педагогічної діагностики (тестування, виконання творчих проектів, 

метод експертних груп) рівня сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій дають змогу зробити характерні висновки про 

покращення якісних показників рівня сформованості в експериментальних 

групах у порівнянні з контрольними (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Рівень сформованості компонентів самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій  

(контрольний етап) 

Рівень 

 

Компоненти 

Високий Достатній Низький 

КГ,% ЕГ,% КГ,% ЕГ,% КГ,% ЕГ,% 

мотиваційно-

ціннісний 
14,2 15,5 46,3 46,3 39,4 30,1 

організаційний 15,6 17,3 47,7 47,7 36,7 27,9 

процесуально-

інформаційний 
26,6 28,8 63,8 63,8 9,6 5,8 

контрольно-

рефлексивний 
13,3 18,1 49,5 49,5 37,2 28,3 

Узагальнений 17,4 19,9 51,8 57,1 30,7 23,0 

 

Згідно узагальнених результатів контрольного етапу експерименту 

відносно сукупності всіх визначених компонентів структури самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій отримали, що високий рівень 

сформованості самоосвітньої компетентності в контрольних групах склав 

17,4%, а в експериментальних – 19,9%.; достатній рівень в контрольних групах 

склав 51,8%, а в експериментальних – 57,1%; низький рівень сформованості 
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самоосвітньої компетентності в контрольних групах рівний 30,7%, а в 

експериментальних групах – 23,0% 

Визначення динаміки результатів в контрольних та експериментальних 

групах виконаємо шляхом порівняння результатів констатувального та 

контрольного етапів педагогічного експерименту (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 

Порівняльні результати констатувального та контрольного етапів 

Рівень 

 

Компоненти 

 Високий Достатній Низький 

 КГ, % ЕГ, % КГ, % ЕГ, % КГ, % ЕГ, % 

мотиваційно-

ціннісний 

Конст. 13,3 13,7 45,4 45,6 41,3 40,7 

Контр. 14,2 15,6 46,3 54,4 39,4 30,1 

Різн. +0,9 +1,9 +0,9 +8,8 -1,9 -10,6 

організаційний 

Конст. 15,1 15,5 46,8 46,5 38,1 38,1 

Контр. 15,6 17,3 47,7 54,9 36,7 27,9 

Різн. +0,5 +1,8 +0,9 +8,4 -1,4 -10,2 

процесуально-

інформаційний 

Конст. 24,8 25,2 61,0 61,1 14,2 13,7 

Контр. 26,6 28,8 63,8 65,5 9,6 5,8 

Різн. +1,8 +3,6 +2,8 +4,4 -4,6 -7,9 

контрольно-

рефлексивний 

Конст. 12,4 13,7 49,1 47,3 38,5 38,9 

Контр. 13,3 18,1 49,5 53,5 37,2 28,3 

Різн. +0,9 +4,4 +0,4 +6,2 -1,3 -10,6 

Узагальнений 

Конст. 16,4 17,0 50,6 50,1 33,0 32,9 

Контр. 17,4 19,9 51,8 57,1 30,8 23,0 

Різн. +1,0 +2,9 +1,2 +7,0 -2,2 -9,9 
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Відповідно до отриманих даних, результати в контрольних групах 

свідчать про покращення рівня сформованості  самоосвітньої компетентності на 

+1,0% на високому рівні, на +1,2% на достатньому рівні та відповідно 

зафіксовано зменшення на -2,3% на низькому рівні. Отримання даного 

результату в контрольних групах ми пов’язуємо із впливом навчального 

процесу на формування самоосвітньої компетентності майбутніх вчителів 

технологій. Графічне зображення отриманих даних представлено на рис.3.5. 

 

 

Рис. 3.5. Узагальнені данні проведення педагогічного експерименту для 

контрольних груп 
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Результати сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій у експериментальних групах свідчать про позитивні якісні 

зміни показників рівня сформованості самоосвітньої компетентності. Так, 

високий рівень сформованості самоосвітньої компетентності збільшився на 

+2,9%, достатній збільшився на +7,0%, а низький зменшився на -9,9%. Графічне 

зображення отриманих результатів представлено на рис.3.6. 

 

Рис. 3.6. Узагальнені данні проведення педагогічного експерименту для 

експериментальних груп. 

 

Порівнюючи результати в контрольних та експериментальних групах на 

констатувальному та контрольному етапах експерименту (Рис. 3.7) суттєва 
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відмінність спостерігається лише в експериментальних групах на контрольному 

етапі експерименту. Даний результат підкреслює наявність позитивного ефекту 

впровадження педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій 

 

Рис. 3.7. Порівняння результатів сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій контрольних і 

експериментальних груп на констатувальному та контрольному етапах 

педагогічного експерименту 
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 Отримані данні було перевірено за допомогою методів математичної 

статистики. Розподіл груп майбутніх учителів технологій на експериментальні 

та контрольні групи був випадковим, а отже результати констатувального етапу 

педагогічного експерименту свідчать, що розподіл майбутніх учителів за 

рівнем сформованості в контрольних та експериментальних групах 

відрізняються. Перевірено гіпотезу про належність рівнів сформованості 

самоосвітньої компетентності в контрольних та експериментальних групах на 

констатувальному етапі експерименту до одного типу розподілу. Для перевірки 

гіпотези про належність результатів контрольних та експериментальних груп до 

одного розподілу проведено порівняння виважених дисперсій за критерієм 

Фішера обчисливши дисперсії за формулою: 

 

Виконано порівняння за рівнями сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій при рівних ступенях свободи 

. При граничному табличному значенні F-критерію – 

. Результати обчислення дисперсії для контрольних та 

експериментальних груп представлено в табл. 3.4, табл. 3.5. 

Таблиця 3.4 

Розрахунок дисперсії для контрольних та експериментальних груп 

 
   

 
0,16399 0,333333 0,02868 

 
0,50573 0,333333 0,02972 

 
0,33027 0,333333 0,00001 

  

 

0,01947 
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Таблиця 3.5 

Розрахунок дисперсії для експериментальних груп 

 
   

 
0,17035 0,333333 0,07969 

 
0,50110 0,333333 0,08444 

 
0,32853 0,333333 0,00007 

  

 

 

0,01824 

 

Оскільки відношення , то з ймовірністю 

 маємо можливість стверджувати, що досліджувані послідовності 

відносяться до одного розподілу, а отже, взаємопов’язані та характеризують 

рівномірний розподіл груп майбутніх учителів технологій на контрольні та 

експериментальні відповідно для участі у педагогічному експерименті. 

Оскільки загальна кількість майбутніх учителів технологій, які прийняли 

участь у експериментальному дослідженні, достатньо велика (226 майбутніх 

учителів в експериментальних групах і 218 в контрольних), то маємо змогу 

використовувати статистичні методи для перевірки отриманих даних за 

критерієм Пірсона. Висунемо наступні гіпотези: 

Н0: Розподіли рівнів сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій контрольних та експериментальних груп на 

констатуювальному експерименті не відрізняються між собою. 

Н1: Розподіли рівнів сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій контрольних та експериментальних груп 

відрізняються між собою. 

Для використання критерію Пірсона було обчислено зведені значення 

(див. табл. 3.6) 
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Таблиця 3.6 

Зведені результати констатувального та контрольного етапів 

педагогічного експерименту 

Етапи 

педагогічного 

експерименту 

КГ ЕГ Разом 

В
и

со
к
и

й
 

Д
о

ст
ат

н
ій

 

Н
и

зь
к
и

й
 

В
и

со
к
и

й
 

Д
о

ст
ат

н
ій

 

Н
и

зь
к
и

й
 

В
и

со
к
и

й
 

Д
о

ст
ат

н
ій

 

Н
и

зь
к
и

й
 

В
сь

о
го

 

Констатувальний 36 110 72 39 113 74 75 223 146 444 

Контрольний 38 113 67 45 129 52 83 242 119 444 

 

Для використання отриманих значень було обчислено коефіцієнт 

розподілу для контрольних груп  і для експериментальних груп 

. Розрахунок теоретичної частоти виконано з врахуванням 

коефіцієнту розподілу. Результати обчислень представлено в таблиці 3.7.  

Таблиця 3.7 

Розрахунок критерію для порівняння рівності розподілів рівнів 

сформованості самоосвітньої компетенції на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту 

Рівень 

Емпірична 

частота 

 

Теоретична 

Частота 

 

  

 

Високий 
36 36,82 -0,82 0,6795 0,0184 

39 38,18 0,82 0,6795 0,0177 

Достатній 
110 109,49 0,51 0,2590 0,0023 

113 113,51 -0,51 0,2590 0,0022 

Низький 
72 71,68 0,32 0,0994 0,0013 

74 74,32 -0,32 0,0994 0,0013 

Разом 444 
 

0,00 
 

0,0436 
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За таблицею критичних значень розподілу Пірсона за ступенями свободи 

 знайдено критичні значення  при достовірності 

. 

Генеральні сукупності будуть відноситись до різних розподілів, якщо 

отримане значення  буде перевищувати критичне значення з відповідного 

розподілу Пірсона. У нашому випадку ( ) генеральні сукупності 

відносяться до одного й того самого розподілу, а отже, приймається гіпотеза Н0 

при котрій доходимо висновку про рівні умови на початку формувального 

етапу педагогічного експерименту. 

Аналізуючи якісні показники в контрольних та експериментальних 

групах на констатувальному та контрольному етапах експерименту застосуємо 

критерій кутового перетворення Фішера –  прийнявши за критичне значення 

величину  що відповідає достовірності . Теоретичне значення 

обчислимо за формулою 

 

    (3.2) 

 

де – кути, що відповідають часткам і обчислюються за формулою  

 

 (  – частка); 

 

 – кількість спостережень. Результати обчислень для контрольних 

та експериментальних груп на констатувальному етапі експерименту 

представлено в таблиці 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Розрахунок кутового перетворення Фішера на констатувальному 

етапі експерименту 

 

% студентів 

на високому 

та 

достатньому 

рівнях 

Кутове 

перетворення 

Емпіричне 

значення 

критерію 

Фішера 

Відмінності 

між КГ і ЕГ 

до 

експерименту 

Критерії КГ ЕГ КГ ЕГ 

  

мотиваційний 58,7 59,3 1,17 1,19 0,126 не значущі 

організаційно-

планувальний 

61,9 62,0 1,24 1,24 0,021 не значущі 

інформаційно-

діяльнісний 

85,8 86,3 1,72 1,73 0,105 не значущі 

контрольно-оцінний 61,5 61,0 1,23 1,22 0,105 не значущі 

узагальнений 67,0 67,2 1,34 1,34 0,037 не значущі 

 

Результати порівняння з критичним значенням 1,64 свідчать про 

незначущість відмінностей між контрольними та експериментальними групами 

на констатувальному етапі експерименту. 

Результати обчислення кутового перетворення Фішера для контрольних 

та експериментальних груп на контрольному етапі експерименту представлено 

в таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Розрахунок кутового перетворення Фішера на констатувальному 

етапі експерименту 

 % студентів 

на високому 

та 

достатньому 

рівнях 

Кутове 

перетворення 

Емпіричне 

значення 

критерію 

Фішера 

Відмінності 

між КГ і ЕГ 

до 

експерименту 

Критерії КГ ЕГ КГ ЕГ 
  

мотиваційний 60,5 70,0 1,21 1,40 2,001 значущі 

організаційно-

планувальний 
63,3 72,2 1,27 1,44 1,875 значущі 

інформаційно-

діяльнісний 
90,4 94,3 1,81 1,89 0,822 не значущі 

контрольно-оцінний 62,8 71,6 1,26 1,43 1,854 значущі 

Узагальнений 69,3 77,0 1,39 1,54 1,648 значущі 

 

Результати порівняння з критичним значенням 1,64 свідчать про 

незначущість відмінностей між контрольними та експериментальними групами 

в інформаційно діяльнісному критерію на контрольному етапі експерименту. І 

навпаки, значущість відмінностей між контрольними та експериментальними 

групами по мотиваційному, організаційно-планувальному та контрольно-

оцінному критерію. Узагальнений показник виявив свою значущість, а отже 

відмінність між контрольними та експериментальними групами на 

контрольному етапі експерименту статистично підтверждена. 

Отже, статистична перевірка підтвердила, що впровадження в навчальний 

процес визначених педагогічних умов формування самоосвітньої 

компетентності позитивно впливає на підвищення рівня сформованості 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій. 
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Висновки до третього розділу 

 

Відповідно до структури самоосвітньої компетентності та етапів 

(організаційно-підготовчий, змістовно-процесуальний, рефлексивно-оцінний), 

її формування, а також з урахуванням дидактичних можливостей ІКТ визначено 

педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій: 

– підвищення мотивації майбутніх учителів технологій до 

самоосвітньої діяльності засобами ІКТ; 

– збагачення форм і методів самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій засобами ІКТ; 

– методичне забезпечення організації та проведення самоосвітньої 

діяльності із залученням засобів ІКТ; 

– освоєння майбутніми вчителями технологій алгоритму 

використання ІКТ у самоосвітній діяльності. 

Сутність першої педагогічної умови полягає у формуванні в майбутніх 

учителів технологій потреби в самоосвіті, прагненні збільшення обсягу та 

поглибленні знань, постановці власної мети та її досягненні, необхідності в 

самостійній та творчій діяльності, зміні власних потреб, власних вимог, цілей, 

намірів тощо. Реалізація зазначеної педагогічної умови відбувалась за рахунок 

систематичного спрямування майбутніх учителів технологій на усвідомлення 

змісту самоосвітньої діяльності та формування мотивів щодо її набуття на етапі 

професійної підготовки. При цьому систематичне та гармонійне використання 

ІКТ у навчальній діяльності майбутніх учителів технологій сприяє процесу 

задоволення різноманітних пізнавальних та професійних інтересів, оволодіння 

знаннями й навичками в різних площинах професійної діяльності, визначення 

власних професійних уподобань, інтенсифікації інформаційно-пошукової 

діяльності. 
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Друга педагогічна умова передбачає насичення навчального процесу 

майбутніх учителів технологій формами й методами використання ІКТ у 

самоосвітній діяльності. Спираючись на дослідження вчених, які розробляли 

проблему впровадження ІКТ в освітній процес, у ракурсі дослідження виділено 

індивідуальну та колективну форми самоосвіти, кожна з яких передбачає 

активне використання ІКТ. Індивідуальна самоосвітня діяльність – це, перш за 

все, пошук та опрацювання наукової та навчальної інформації комп’ютерних 

мереж, що передбачає використання пошукових систем, електронних бібліотек 

і каталогів, робота з періодичними виданнями та різноманітними науково-

методичними web-ресурсами, виконання проектів тощо. Колективна – це 

навчання на дистанційних та відкритих масових он-лайн курсах, участь у 

тематичних форумах, групах соціальних мереж, виконання колективних 

проектів тощо. Це визначило реалізацію другої педагогічної умови за рахунок 

уведення до навчальних дисциплін елементів електронного навчання: 

соціальних мереж, дистанційних курсів, мультимедійних презентацій, 

тематичних груп та форумів, навчально-методичних освітніх ресурсів, сервісів 

хмарних технологій тощо. 

Відповідно до вимог третьої педагогічної умови обґрунтовано, що 

комп’ютерні технології є тим інструментом методичного забезпечення, який 

повною мірою дозволяє створювати індивідуальне навчання майбутніх учителів 

технологій. Інформаційні ресурси комп’ютерних мереж, системи тестування, 

електронні підручники та посібники можна використовувати цілодобово, а 

отже, для виконання завдань майбутні вчителі технологій мають необмежені 

часові межі та в зручний для них час вони можуть повторно переглянути 

матеріал, який необхідно вивчити або засвоїти, та провести контроль, 

самоконтроль, аналіз, порівняння тощо. 

Означена під час констатувального етапу педагогічного експерименту 

проблема відсутності знань та навичок використання ІКТ у самоосвітній 
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діяльності визначила четверту педагогічну умову, що ґрунтується на 

гармонійному та ефективному використанні ІКТ для набуття алгоритмічних 

навичок самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій під час 

навчання. Доведено переваги активного використання ІКТ у навчальній 

діяльності майбутніх учителів технологій, що стимулюють і забезпечують 

взаємодію з однокурсниками, викладачами та іншими суб’єктами комунікації в 

інформаційно-освітньому середовищі; підкреслюють індивідуалізацію 

навчання, пов’язану з вільним доступом до інформаційних ресурсів; формують 

у майбутніх учителів технологій алгоритмічні навички самоосвітньої діяльності 

із залученням засобів ІКТ. 

Експериментальна перевірка педагогічної ефективності запропонованих 

педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій, форм 

та методів їх реалізації здійснювалася в ході педагогічного експерименту, який 

містив формувальний і контрольний етапи. 

Формувальний етап педагогічного експерименту дослідження, який 

проводився під час навчання, на основі визначених педагогічних умов, форм та 

методів їх реалізації передбачав засвоєння майбутніми вчителями технологій 

сукупностей знань, умінь і навичок самоосвітньої діяльності.  

Упровадження виконувалося в рамках навчальної дисципліни „Сучасні 

комп’ютерні комунікації”, до якої було розроблено навчально-методичний 

комплекс, що включає: робочі та навчальні програми, методичні посібники: 

„Хмарні технології”, „Комп’ютерні мережі та технології”, групу в соціальній 

мережі Google+ та відповідний дистанційний курс на сайті ДВНЗ „ДДПУ”. 

Особливості викладання навчальної дисципліни „Сучасні комп’ютерні 

комунікації” полягають у вивченні сучасних інформаційних технологій на 

практиці – виконання самостійних творчих завдань. Використовуючи ІКТ на 

лекційних заняттях в якості інструменту мультимедійної демонстрації 
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навчального матеріалу, на практичних та лабораторних заняттях в якості 

інструменту пошуку, обробки та обчислень, досягнуто такі цілі: по-перше, це 

демонстрація можливостей ІКТ у навчальній діяльності майбутніх учителів 

технологій у якості мультимедійного інструменту наочності; по-друге, ІКТ – це 

інструмент пошуку інформації і навчального, і довідкового характеру; по-третє, 

ІКТ – це інструмент моделювання ситуацій, явищ та об’єктів для навчальних та 

дослідницьких цілей; по-четверте, ІКТ – це інструмент спільної навчальної 

діяльності майбутніх учителів технологій. 

На основі визначених педагогічних умов, форм і методів їх реалізації 

розроблено авторську навчальну дисципліну „Сучасні інформаційні технології 

в навчанні” та відповідне навчально-методичне забезпечення. Основна мета 

розробленої навчальної дисципліни полягає у формуванні самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів під час вивчення інформаційних 

технологій, що базуються на обчислювальних системах та комунікаціях.  

Контрольний етап педагогічного експерименту полягав у перевірці рівня 

сформованості самоосвітньої компетентності, через діагностику педагогічного 

процесу, використовуючи визначену в другому розділі методику діагностики. 

Отримані результати характеризують позитивну динаміку рівня сформованості 

в експериментальних групах. Незважаючи на високі показники процесуально-

інформаційного компонента на початку експерименту, кінцеве значення 

високого рівня також збільшилось. Крім того, відзначимо прогнозовану 

позитивну динаміку й в контрольних групах через те, що протягом 

експерименту майбутні вчителі як експериментальних, так і контрольних груп 

не були виключені з навчального процесу, а тому їхній рівень формувався під 

впливом решти навчальних дисциплін семестру. 

Отримані в результаті експериментальної перевірки данні говорять про 

підвищення рівня сформованості самоосвітньої компетентності в 

експериментальних групах. Для підтвердження гіпотези про належність 
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розподілів у контрольних та експериментальних групах до одного розподілу під 

час констатувального та контрольного етапів педагогічного експерименту 

використано критерій Пірсона. Відповідно до отриманих даних з вірогідністю 

95% отримали підтвердження, що до початку експерименту розподіл між 

контрольними та експериментальними групами належав до однієї генеральної 

сукупності; після експерименту розподіл рівнів сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій у контрольних і 

експериментальних групах – до різних типів розподілів. Останнє говорить про 

невипадкове підвищення рівня самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій і відповідно про ефективність розроблених педагогічних 

умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, 

а також форм і методів їх реалізації засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Результати досліджень викладені в роботах [39; 237; 238; 240; 241; 246]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено практичне розвʼязання 

означеної наукової проблеми, що полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці визначених педагогічних умов формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Актуальність означеної проблеми зумовлена необхідністю змін форм і 

методів навчання в системі вищої професійної освіти, новими вимогами, що 

чітко свідчать про потребу у компетентних, високомобільних, самоорганізованих 

та ініціативних фахівцях, які відповідають вимогам соціального замовлення 

суспільства, можуть бути конкурентоспроможними і найбільш затребуваними. 

Результати виконаного дослідження дають змогу зробити такі загальні 

висновки: 

1. На підставі проведеного аналізу наукової літератури з’ясовано, що 

сучасна технологізація та інформатизація суспільства, економічна й 

гуманітарна глобалізація визначають вирішальну роль творчого компонента 

професійної діяльності фахівця на рівні розвитку держави. Виявлено, що 

специфіка змісту освітньої галузі „Технологія” полягає в розвитку 

технологічної та інформаційної культури; здійсненні навчання на прикладі 

найбільш поширених і доступних форм господарювання; постійному оновленні 

знань у напрямі різноманітних технік та технологій. У результаті встановлено, 

що особливості професійної діяльності вчителів технологій відповідно до 

змісту освітньої галузі „Технологія” полягають в оволодінні технологічною 

культурою, інформаційно-комунікаційними й проектно-технологічними 

компетентностями; технологіями продуктивного навчання, формуванні 

цілісного уявлення про організацію виробничої діяльності щодо створення 

доступних видів товарів і послуг; формуванні технічного мислення.  
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Аналіз психологічної, педагогічної та філософської літератури дав 

можливість визначити поняття самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій, яке ми трактуємо як свідому педагогічну діяльність 

майбутніх учителів технологій, яка сприяє формуванню розуміння 

необхідності в постійному оновленні власних професійних компетенцій, що 

відповідають пріоритетним напрямам інформаційно-технічного прогресу в 

галузях промислового та сільськогосподарського виробництва й сфери послуг 

та є основою здатності до професійного самовдосконалення. Визначено, що 

структура самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

складається з мотиваційно-ціннісного (містить різні види мотивів майбутніх 

учителів технологій до набуття самоосвітньої компетентності), організаційного 

(сукупність знань та навичок організації власної самоосвітньої діяльності), 

процесуально-інформаційного (включає вміння та навички з використання 

наявних знань та застосування сучасних засобів ІКТ для практичного 

розв’язання завдань у процесі виконання професійної та самоосвітньої 

діяльності) та контрольно-рефлексивного (здатність майбутніх учителів 

технологій адекватно оцінювати власні досягнення в галузі самоосвіти) 

компонентів.  

2. На підставі аналізу науково-педагогічної літератури з проблем 

упровадження та використання ІКТ у навчальному процесі проаналізовано 

дидактичні переваги ІКТ, які пов’язані з мультимедійними, комунікаційними, 

обчислювальними можливостями та спираються на просторово-часові 

характеристики. Доведено необхідність застосування ІКТ при навчанні та 

формуванні самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій, у 

якому ІКТ постають у якості одного з основних джерел підготовки 

кваліфікованих педагогічних працівників нової генерації й включають усі 

доступні форми технологізації та інформатизації, при використанні яких 

забезпечується реалізація та отримання знань і вмінь, різноманітних за 
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формами й методами. Виявлено дидактичні переваги ІКТ: нівелювання 

просторових і часових обмежень, розширення меж подання інформації, 

спрощення доступу до навчальної інформації, відбір доступних матеріалів, 

участь у віртуальних дискусіях, розширення спектра навчальних завдань, 

сприяння автономізації роботи тощо. Охарактеризовано засоби ІКТ, які 

найбільше сприяють формуванню самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій, до яких належать: електронні освітні ресурси (електронні 

бібліотеки, бази знань, електронні наукові журнали, навчальні комп’ютерні 

програми, інтерактивні підручники тощо); системи навчання (дистанційні 

освітні курси, відкриті масові он-лайн курси, он-лайн тестування тощо); хмарні 

технології (файлові та відеосховища, хмарні офісні додатки, системи публікації 

та агрегації інформації тощо). 

3. На констатувальному етапі педагогічного експерименту здійснено 

діагностику стану сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів технологій за допомогою анкетування, методу експертних груп 

(авторська розробка), тестування (за Г. Коджаспіровою). Для забезпечення 

ефективної діагностики визначено критерії: мотиваційний (наявність і характер 

внутрішньої потреби в самоосвіті, ціннісних орієнтацій і позитивних мотивів, 

емоційно-вольового механізму); організаційно-планувальний (уміння визначати 

мету самоосвіти, планувати та організовувати її); інформаційно-діяльнісний 

(володіння інформаційно-пошуковими, інформаційно-аналітичними та 

технологічними вміннями); контрольно-оцінний (уміння контролювати та 

аналізувати власну самоосвіту, детермінувати її подальші цілі), кожен з яких 

мав практичну перевірку у вигляді тестів та анкет, які наведені в додатках, а 

також у вигляді завдань творчого характеру та самостійної роботи наведених 

навчальних дисциплінші Відповідно до критеріїв визначено показники 

оцінювання сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

технологій за трьома рівнями (високий, достатній, низький) через анкетування, 
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тестування та метод експертних груп. За результатами діагностики стану 

сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

установлено, що високий рівень сформованості самоосвітньої компетентності 

мають 16,7% респондентів, достатній – 50,3%, низький – 32,9%. 

4. Виявлено педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій засобами ІКТ: підвищення мотивації майбутніх 

учителів технологій до самоосвітньої діяльності засобами ІКТ; збагачення форм 

і методів самоосвітньої діяльності майбутніх учителів технологій засобами ІКТ; 

методичне забезпечення організації та проведення самоосвітньої діяльності із 

залученням засобів ІКТ; освоєння майбутніми вчителями алгоритмічних 

навичок самоосвітньої діяльності. Теоретичне обґрунтування педагогічних 

умов дозволило визначити форми й методи їх ефективної реалізації. На основі 

методичних рекомендацій щодо організації самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів технологій удосконалено програму навчальної дисципліни: „Сучасні 

комп’ютерні комунікації” та впроваджено навчально-методичний комплекс 

авторської навчальної дисципліни „Сучасні інформаційні технології в 

навчанні”, який містить навчальні посібники: „Хмарні технології” і 

„Комп’ютерні мережі та технології”, зорієнтовані на навчання майбутніх 

учителів технологій та організації самоосвітньої діяльності. 

5. Експериментальна перевірка розроблених умов показала їхню 

педагогічну ефективність. Реалізація визначених педагогічних умов 

здійснювалася в навчально-виховному процесі підготовки майбутніх учителів 

технологій. На основі порівняння результатів, отриманих в експериментальних 

і контрольних групах, їх кількісного та якісного аналізу з’ясовано, що 

застосування розроблених умов зумовило суттєві та статистично значущі зміни 

в рівнях сформованості і за кожним критерієм підготовки майбутніх учителів 

технологій, і загалом. В експериментальних групах, на відміну від контрольних, 

на статистично значущому рівні зменшилася кількість майбутніх учителів із 
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низьким рівнем сформованості самоосвітньої компетентності, водночас зросла 

кількість майбутніх учителів із достатнім і високим рівнями. Отримана 

статистична значущість результатів експериментального дослідження 

підтверджена за допомогою використання методів математичної статистики. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання проблеми 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Подальший науковий 

пошук доцільно здійснювати в напрямі розробки цілісної програми формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій у національній 

освітній сфері. 
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Опис навчальної дисципліни 

Курс: Підготовка 

магістрів 

Напрям, спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS: 2 

0101 педагогічні науки.  

Варіативна 

Рік підготовки: 1 

Модулів: 3 (аудиторна 

робота, індивідуальна 

робота, самостійна 

робота) 

Семестр: 9,10 

Лекції (теор. підг.): 

16 годин 

Змістових модулів: 2 
7.01010301 технологічна 

освіта. 

Семінари: 0 годин 

Лабораторні – 22 годин 

Загальна кількість 

годин: 72 

Самостійна робота та інд. 

робота : 18 годин 

Тижневих годин: 3 
Освітньо кваліфікаційний 

рівень: спеціаліст 
Вид контролю: залік 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування в майбутніх вчителів системи спеціальних знань і 

навичок оволодіння сучасними мережевими технологіями та їх практичним 

використанням для пошуку, обробки і аналізу даних спрямованих на 

використання в учбовому процесі. 

Завдання: теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з 

таких питань: 

– Мережеві технології і їх місце в сучасному суспільстві. 

– Комунікаційні технології локальних мереж. 

– Глобальні комп’ютерні мережі, їх призначення та особливості 

функціонування. 

– Апаратні та програмні засоби глобальних комп’ютерних мереж, їх 

класифікація та коротка характеристика. 

– Сервіси та служби глобальних комп’ютерних мереж, їх типи 

особливості використання. 

– Пошук інформаційних ресурсів Internet. 
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– Сучасні методи викладання предмету з використанням 

комп’ютерних технологій. 

– Засади дистанційного навчання. Успіхи та недоліки дистанційного 

навчання. 

– Методи публікації документів у комп’ютерній мережі. 

– Технологія створення Web-документів з використанням сучасних 

інструментальних програмних засобів. 

У наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні принципи сучасних інформаційних технологій. 

вміти: використовувати отримані знання для використання 

інформаційних технологій в освіті. 

Програма навчальної дисципліни 

Для досягнення мети курс повинен в першу чергу розв’язувати завдання:  

– формування знань про архітектуру комп’ютера; 

– формування знань про структуру комп’ютера; 

– формування вмінь використання системного програмного 

забезпечення комп’ютера; 

– забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами основними 

засобами і методами сучасної інформаційної технології, їх теоретичної і 

технічної бази, можливими напрямами використання;  

– сформувати в студентів достатні знання, вміння і навички, 

необхідні для ефективного використання засобів НІТ у своїй майбутній 

професійній діяльності;  

– сформувати в студентів початки основ інформаційної 

культури майбутнього вчителя.  

При вивченні курсу передбачаються лекції і лабораторні заняття. У 

лекційному курсі передбачається розкрити мету і завдання вивчення курсу 

„Будови ПК“, розкрити основні поняття і методи предмету, їх теоретичне та 

прикладне значення. Окремі питання можуть бути запропоновані студентам для 

самостійного опрацювання. На лабораторних заняттях передбачається 
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закріплення теоретичних положень, розв’язування конкретних задач, що 

виникають як і в самій інформатиці, так і при її застосуваннях. Особливість 

даної програми є її орієнтація на широке використання засобів новітніх 

інформаційних технологій при проведенні лабораторних занять, що дає 

можливість значно інтенсифікувати навчальну діяльність студентів і 

викладачів, розширити коло розв’язування задач і питань, що вивчаються. 

Зміст навчального матеріалу 

Змістовний модуль 1. Комп’ютерні мережі. 

ТЕМА 1. Комунікаційні технології локальних комп’ютерних мереж 

1. Апаратне та програмне забезпечення комунікаційних 

технологій 

Предмет, завдання і структура курсу. Рекомендована література. 

Засоби передачі інформації. Архітектура локальної комп’ютерної мережі. 

Типові комунікаційні технології локальної мережі: електронна пошта; 

факсимільний зв’язок; планування робочого часу; телеконференції. 

Прикладне програмне забезпечення комунікаційних технологій: категорії, 

призначення та особливості використання. Огляд найбільш розповсюджених 

мережевих комунікаційних програм (електронна пошта, програми-

планувальники, інтегровані пакети зв’язку та координації робіт, електронні 

дошки об’яв, програми інтерактивних конференцій). Стисла характеристика 

комунікаційних програм: концепції побудови, принципи функціонування, 

функції. 

1.2. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж 

Призначення, функції та особливості роботи програми Microsoft 

Exchange. Встановлення, запуск та налагодження параметрів програми 

Microsoft Exchange. Основні поняття: поштове відділення, поштова скринька, 

адресна книга, особиста папка, конфігурація користувача. 

Основи інтерфейсу програми Microsoft Exchange: структура прикладного 

вікна, головне меню, панелі інструментів. Налагодження та керування 

об’єктами програми Microsoft Exchange. 
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Налагодження параметрів і об’єктів програми Microsoft Exchange 

відповідно до потреб користувача, та керування ними. Налагодження адресної 

книги та параметрів адресації. Налагодження та створення особистих папок, 

встановлення параметрів доставки. 

Налагодження параметрів прийому та відправлення повідомлень. 

Налагодження, створення конфігурацій користувача та керування ними. 

Технологія роботи з електронною поштою Microsoft Mail у середовищі 

програми Microsoft Exchange. Підготовка, передача та збереження нового 

повідомлення. Формати передачі повідомлень. 

Налагодження параметрів вікна підготовки повідомлень відповідно до 

потреб користувача. Керування адресною книгою: занесення нових абонентів в 

особисту адресну книгу, формування списків розсилки, пошук адресатів. 

Доставка, читання, збереження, видалення та друкування повідомлень. 

Підготовка відповіді на отримане повідомлення. 

Технологія формування повідомлення з використанням прикладних 

програм інтегрованого пакету Microsoft Office ( Word, Excel, Access, Power 

Point) і передача його засобами Microsoft Outlook Express. 

Огляд можливостей використання програми Microsoft Fax та 

особливостей її використання. Огляд можливостей програми Microsoft Network 

та особливостей її використання. 

Адміністрування поштових відділень засобами програми Microsoft 

Exchange. 

1. Програма-планувальник робочого часу Microsoft Outlook  

Призначення, функції та особливості роботи програми Microsoft Outlook. 

Запуск програми та налагодження режиму роботи. Основні поняття програми 

Microsoft Outlook: щоденник, контакти, задача, подія, записна книга. 

Основи інтерфейсу програми Microsoft Outlook : структура прикладного 

вікна, головне меню, панелі інструментів. Налагодження параметрів та 

керування об’єктами прикладного вікна програми Microsoft Outlook у 

відповідно до потреб користувача. 
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Технологія планування робочого часу у вікні „Календар“ : створення 

розкладу зустрічей, його редагування та видалення зустрічі. Налагодження 

оповіщення про зустріч, вибір учасників зустрічі та передача повідомлення про 

зустріч. Передача повідомлень про зустріч та прийом відповідей учасників 

зустрічі. 

Технологія створення та керування списком контактів у вікні „Контакти“: 

внесення нової особи в список; редагування та видалення персональних даних 

зі списку; сортування та групування контактних осіб; налагодження таблиці 

відображення персональних осіб; друкування персональних даних . 

Технологія планування і керування проектами та задачами у вікні 

„Задача”: додавання нового проекту; додавання нової задачі в проект; 

редагування та видалення задач; фільтрація задач відповідно до заданих 

критеріїв. Погодження задач та зустрічей в плануванні робочого часу. 

Технологія планування та керування подіями у вікні „Щоденник“: 

формування нової події, видалення події; налагодження оповіщення про подію. 

Технологія роботи з електронною поштою у вікні „Вхідні“. 

Технологія керування файлами у вікні „Провідник“ програми Microsoft 

Outlook. 

Технологія налагодження загальних параметрів програми Microsoft 

Outlook і авторизації доступу в середовищі Microsoft Outlook: встановлення 

пароля, прав доступу, довірених осіб. 

Тема 2. Інформаційні ресурси та технології Internet. Апаратні та програмні 

засоби глобальних комп’ютерних мереж, методи адресації. 

Апаратні засоби розширення локальних мереж та підключення їх до 

глобальної мережі: типи, особливості використання і критерії вибору. Модеми: 

призначення, принципи функціонування, типи, класифікація та стисла 

характеристика, особливості використання. 

Програмні засоби розширення та підключення локальних мереж до 

глобальної мережі. Мости: призначення, принципи функціонування, типи, 

класифікація та стисла характеристика, особливості використання. Шлюзи: 
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призначення, принципи функціонування, типи, класифікація та стисла 

характеристика, особливості використання. Маршрутизатори: призначення, 

принципи функціонування, їх типи, класифікація та коротка характеристика, 

особливості використання. 

Функціональні можливості Windows XP Professional для роботи в 

глобальних мережах. Програма Internet Information Server - основа 

функціонування локальної мережі в глобальній мережі Internet. 

Технологія клієнт/сервер: принципи реалізації та технологія роботи з 

мережевими ресурсами в середовищі Windows XP Professional. Інтерфейс 

користувача на робочих станціях у мережах на платформі клієнт/сервер. 

Функціональні можливості адміністрування робочих станцій Microsoft Windows 

XP Professional. Технологія керування користувачами на робочих станціях 

Microsoft Windows XP Professional. Технологія керування продуктивністю 

мережі на робочих станціях Microsoft Windows Professional. Технологія 

керування та аудит доступу до ресурсів на робочих станціях Microsoft Windows 

Professional. 

Internet-технології: призначення, принципи та особливості використання. 

Структура, програмні та технічні засоби створення та функціонування Internet-

мереж. 

2.2. Основи побудови та функціонування глобальної комп’ютерної 

мережі Internet 

Загальна характеристика та історія розвитку глобальної комп’ютерної 

мережі Internet. Засоби доступу та підключення до Internet. Internet - етикет та 

його особливості. Архітектура та принципи функціонування Internet. 

Протоколи TCP/IP - основа функціонування Internet. Основні компоненти 

протоколу TCP/IP та їх ієрархічна архітектура. Стисла характеристика та 

призначення протоколів TCP/IP. Прикладні сервіси протоколу TCP/IP. 

Система адресації в Internet: числові та символічні адреси Internet. 

Принципи ідентифікації комп’ютерів в Internet із використанням IP-адреси. 

Принципи ідентифікації та використання доменних імен в Internet. DNS - 
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служба доменних імен комп’ютерів. Принципи, технологія та особливості 

функціонування служби DNS. 

Інформаційні послуги та ресурси Internet: World Wide Web, FTP 

електронна пошта, групи новин, IRC. Призначення, стисла характеристика та 

особливості використання. 

Тема 3. Концепції побудови всесвітньої павутини World Wide Web 

Історія створення, структура та принципи функціонування всесвітньої 

павутини World Wide Web. Основні концепції побудови: програми браузери, 

гіпертекст і гіпермедія, мова HTML, гіпертекстові зв’язки, система адресації 

URL, протокол роботи HTTP, домашні сторінки. 

Система адресації Internet-ресурсів та Internet-даних із використанням 

універсального покажчика ресурсів (Uniform Resource Locator). Призначення та 

структура URL- адреси. 

Призначення та принципи функціонування протоколу роботи з 

гіпертекстовими документами HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

Програми забезпечення доступу, перегляду та пошуку інформаційних 

ресурсів у Internet. Типи та порівняльна характеристика найбільш 

розповсюджених програм доступу та перегляду інформаційних ресурсів 

Internet: програми Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox. Типи та 

порівняльна характеристика найбільш розповсюджених програм пошуку 

інформаційних ресурсів Internet: AltaVista, Yahoo, Lycos, Rambler, Yandex та 

інші. 

Тема 4. Програми для роботи в Інтернеті. 

1. Програми перегляду гіпертекстових документів – браузери. 

Основи інтерфейсу програми Microsoft Internet Explorer: запуск; 

структура елементів прикладного вікна програми; домашня сторінка програми 

Microsoft Internet Explorer та її структура. Запуск програм пошуку 

інформаційних ресурсів Internet. 

Типові операції роботи з гіпертекстовими документами: переміщення між 

документами; перегляд мультимедіа файлів; робота з файлами на локальному 
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диску; використання ефектової навігації; створення списку найулюбленіших 

сторінок. Технологія роботи із Web-сторінками: перехід до іншої сторінки, 

пошук необхідної, повернення до раніш переглянутої, запис у файл на диску, 

завершення сеансу роботи. 

Функціональні можливості програми Microsoft Internet Explorer для 

роботи з іншими видами сервісів Internet: FTP, Gopher, Usernet, Е— mail, Telnet, 

IRC. 

2. Електронна пошта та засоби спілкування в Internet. 

Принципи організації та функціонування електронної пошти Internet, 

Е-маіl - адресація. Протоколи РОРЗ, IMAP та SMTP. Електронна пошта з 

Web базуванням. Основи інтерфейсу, структура елементів прикладного вікна та 

порядок роботи з поштовою програмою MS Outlook Express. Огляд інших 

популярних поштових програм: The Bat!, Eudora, Pegasus. 

Засоби спілкування в Internet у режимі online. Особливості, призначення 

та відмінності online – режимів CHAT та ICQ. Можливості програми MS 

NetMeeting по проведенню ділових зустрічей через Internet. Програми online-

спілкування: mIRC, ICQ, Cu See Me та інші 

Засоби голосового спілкування в Internet, введення в Internet-телефонію. 

Можливості програм Internet-телефонії: VDOPhone, IpPhone та інші 

Тема 5. Інструментальні засоби пошуку інформаційних ресурсів 

Internet. Питання безпеки та захисту інформації під час роботи в Internet 

Класифікація програм пошуку інформаційних ресурсів Internet. 

Особливості використання таких програм. Типовий алгоритм пошуку 

інформації та механізм роботи пошукових систем. 

Функціональні можливості та особливості використання пошукової 

системи AltaVista, Yahoo, Yandex. Типи пошуку, типи запитів та технологія їх 

формування. 

Пошук інформаційних ресурсів у „українському“ та „російському“ 

Internet: МЕТА, ElVisti, Rambler, Aport та інші Огляд українських ресурсів 

Internet. 



237 

Огляд основних методів та сценаріїв атак на комп’ютер користувача, 

який працює в Internet. Методи захисту локальних мереж від несанкціонованого 

доступу за допомогою proxy-серверів та систем firewall. Системи кодування 

даних та рівні безпеки, прийняті в браузері MS Internet Explorer. 

Методи боротьби із спамом. 

Основні поняття та концепції криптографії. Використання 

криптографічних систем при захисті інформації в Internet. Симетричні та 

асиметричні криптографічні системи. Поняття шифрування даних с подвійним 

ключем. Технологія шифрування та цифрового підпису електронних 

документів за допомогою пакету PGP. Сертифікація суспільних ключів, центри 

сертифікації, правила вибору. 

Норми та правила поведінки під час роботи в Internet (мережевий етикет). 

Змістовний модуль 2. Інформаційні технології в освіті. 

Тема 1. Організація дистанційного навчання. Ресурси Internet про 

дистанційне навчання.  

1.1. Використання сервісів та служб глобальних комп’ютерних мереж 

в освіті. Засоби дистанційної освіти.  

Поняття дистанційного навчання. Історія застосування комп’ютерних 

технологій в освіті. Сучасні теоретичні та практичні засади використання 

комунікаційних можливостей комп’ютерної техніки в дистанційній освіті. 

Переваги та недоліки дистанційної освіти. Поняття людського фактору.  

 1.2. Ресурси дистанційної освіти. Ресурси Інтернету про дистанційну 

освіту. 

Ресурси дистанційного навчання. Приклад дистанційного навчання 

засобами Intuit.ru (Інститут дистанційного навчання), Specialist.ru (Центр 

дистанційного навчання при Фізико-технічному університеті ім. Баумана) 

тощо. 

Ресурси Інтернету про дистанційну освіту. 

Тема 2. Основи публікації документів в комп’ютерній мережі. 

Створення www-документів.  Концепції побудови WWW-документів  
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Всесвітня розподілена база даних гіпертекстових документів Internet - 

World Wide Web(WWW), її призначення та механізм функціонування. Склад та 

структура інформації, яка може бути включена в документи системи WWW. 

Концепції побудови, структура та технологія створення Web-сторінок. 

Програмне забезпечення для створення Web-сторінок: мова HTML, 

програми-редактори, програми-конвертори. Характеристика існуючих 

програмних засобів створення Web-сторінок. 

Мова HTML – основа створення гіпертекстових документів. Основні 

поняття та особливості HTML, команди, семантика та синтаксис мови, правила 

запису та структура документів. 

 

Тема 3. Технології Internet, підтримувані пакетом Microsoft Office. 

Програмне забезпечення Internet, яке міститься в складі інтегрованого 

пакету Microsoft Office. Особливості та обмеження використання. 

Технологія формування Web-сторінок засобами Word. Технологія 

формування Web-сторінок засобами Power Point. Технологія формування Web-

сторінок засобами Excel. 

 

Тема 4. Інструментальні засоби створення та публікації Web-

документів 

Огляд існуючих інструментальних засобів створення та публікації Web-

документів, їх призначення, функціональні можливості, особливості 

використання та критерії вибору. 

Структура та функціональні можливості пакету Microsoft FrontPage. 

Технологія створення, редагування та форматування Web-сторінок; робота зі 

списками, створення гіперпосилань, створення графічних об’єктів. Фрейми як 

елемент оформлення web-сторінок: призначення, технологія створення та 

редагування. 
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Створення та підтримка Web-сайту засобами пакету Microsoft FrontPage. 

Використання шаблонів і засобів автоматизації для створення Web-сайту. 

Публікація Web-сайту. 

Структура залікового кредиту курсу 

Тема Кількість годин, відведених на:  

Лекції Семінарські 

та практичні 

заняття 

Самості

йну 

роботу 

Індивідуа

льну 

роботу 

Змістовний модуль І. Інформаційні технології в освіті. Комп’ютерні 

мережі.  

Тема 1. Комунікаційні технології 

локальних комп’ютерних мереж 

2  2 

Н
ав

ч
ал

ьн
и

й
 п

р
о
ек

т 

ТЕМА 2. Інформаційні ресурси та 

технології Internet. 

2 2 2 

ТЕМА 3. Концепції побудови 

всесвітньої павутини World Wide 

Web 

2 2 2 

ТЕМА 4. Електронна пошта та 

засоби спілкування в Internet. 

2 2 2 

ТЕМА 5. Інструментальні засоби 

пошуку інформаційних ресурсів 

Internet. Питання безпеки та захисту 

інформації під час роботи в Internet 

2 2 2 

Змістовний модуль II. Інформаційні технології в освіті. Ресурси Internet про 

дистанційне навчання. Засоби створення та публікації Web-документів. 

ТЕМА 1. Організація дистанційного 

навчання. Ре-сурси Internet про 

дистанційне навчання. 

2 4 4 
Н

ав
ч

ал
ьн

и
й

 п
р

о
ек

т ТЕМА 2.Основи публікації 

документів в комп’юте-рній мережі. 

Створення www-документів.  

Концепції побудови WWW-

документів 

2 4 4 

ТЕМА 3. Технології Internet, 

підтримувані пакетом Microsoft 

Office. 

2 4 4 

ТЕМА 4. Інструментальні засоби 

створення та публікації Web-

документів. Елементи web-дизайну 

2 6 4 

Усього годин 18 30 26 16 
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Теми лабораторних занять 

Змістовний модуль І. Інформаційні технології в освіті 

ТЕМА 1. Апаратне та програмне забезпечення для роботи в мережі. 

Налагодження підключення до мережі Internet. – 2 години. 

ТЕМА 2. Електронна пошта. Налагодження поштового клієнта. Відправка 

та одержання  кореспонденції за допомогою Outlook Express. Телеконференції, 

групи новин. Участь у форумах. – 2 години. 

ТЕМА 3. Спілкування в реальному часі. Чат. Робота з ICQ. – 2 години. 

ТЕМА 4. Пошук інформації в мережі Internet. Застосування пошукових 

служб. – 2 години. 

Змістовний модуль 2. Інформаційні технології в освіті. 

Організація дистанційного навчання. Ресурси Internet про дистанційне 

навчання.  

ТЕМА 1. Ресурси дистанційної освіти в Україні та за кордоном. – 2 

години. 

ТЕМА 2. Наповнення методичними матеріалами системами дистанційної 

освіти на прикладі CMS “Moodle” – 2 години. 

ТЕМА 3. Програмне забезпечення для створення Web-сторінок – 2 

години. 

ТЕМА 4. Концепції побудови, структура та технологія створення Web-

сторінок. – 2 години. 

ТЕМА 5. Технологія формування Web-сторінок засобами Word. 

Технологія формування Web-сторінок засобами Power Point. Технологія 

формування Web-сторінок засобами Excel. – 4 години. 

ТЕМА 6. Створення та підтримка Web-сайту засобами пакету Microsoft 

FrontPage. Публікація Web-сайту. – 6 годин. 

– Завдання для самостійної роботи 

Змістовний модуль І. Інформаційні технології в освіті 
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ТЕМА 1. Топологія комп’ютерних мереж. Технологія “клієнт-сервер”. 

Поняття серверу та робочої станції. Протоколи користувача для роботи в 

комп’ютерній мережі. – 2 години. 

ТЕМА 2. Апаратне та програмне забезпечення для роботи в мережі. 

Налагодження підключення до мережі Internet. Захист від комп’ютерних 

вірусів. Основні функції оглядача інтернету Internet Explorer. – 2 години. 

ТЕМА 3. Електронна пошта. Налагодження поштового клієнта. Правила 

оформлення кореспонденції. Відправка та одержання  кореспонденції за 

допомогою Outlook Express.  Правила поведінки при листуванні електронною 

поштою. Телеконференції, групи новин. Участь у форумах. – 2 години. 

ТЕМА 4. Спілкування в реальному часі. Чат. Робота з ICQ.  Правила 

етикету в мережі. – 2 години. 

ТЕМА 5. Пошук інформації в мережі Internet. Навчальні ресурси Internet. 

Застосування пошукових сайтів. – 2 години. 

 

Змістовний модуль 2. Інформаційні технології в освіті. 

Організація дистанційного навчання. Ресурси Internet про дистанційне 

навчання.  

ТЕМА 1. Ресурси дистанційної освіти в Україні та за кордоном. – 2 

години. 

ТЕМА 2. Ресурси про дистанційну освіту. Наповнення методичними 

матеріалами системами дистанційної освіти на прикладі CMS “Moodle” – 2 

години. 

ТЕМА 3. Програмне забезпечення для створення Web-сторінок: мова 

HTML, програми-редактори, програми-конвертори. – 2 години. 

ТЕМА 4. Склад та структура інформації, яка може бути включена в 

документи системи WWW. Концепції побудови, структура та технологія 

створення Web-сторінок. – 2 години. 
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ТЕМА 5. Технологія формування Web-сторінок засобами Word. 

Технологія формування Web-сторінок засобами Power Point. Технологія 

формування Web-сторінок засобами Excel. – 4 години. 

ТЕМА 6. Створення та підтримка Web-сайту засобами пакету Microsoft 

FrontPage. Використання шаблонів і засобів автоматизації для створення Web-

сайту. Публікація Web-сайту. – 4 годин. 

ФОРМА КОНТРОЛЮ: залік 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: Лекції з елементами діалогу та широким 

використанням засобів новітніх інформаційних технологій при проведенні 

занять, синтезу інтегрованих ідей в інформатиці, розв’язання задач практичного 

характеру. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне опитування, захист виконаних 

лабораторних робіт, захист контрольних робіт, тестування. 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Модуль 1 Модуль 2 

Самостійна 

робота 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

Змістовний модуль 

1 

Змістовний модуль 

2 

 

40 

 

35 

 

100 

Т1 Т2 Т3 T4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Шкала оцінювання: 

90-100 балів – відмінно (A) 

75-89 балів – добре (BC) 

60-74 балів – задовільно (DE) 

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання 

(FX) 

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F) 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  

– Опорні конспекти лекцій. 
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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни „Сучасні інформаційні технології в 

навчанні“ складена відповідно до освітньої програми та навчального плану 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти „бакалавр“ за напрямом підготовки 

(спеціальністю) 6.010103 Технологічна освіта (Інформатика) 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні інформаційні 

технології та методи і форми їх використання в навчальній діяльності 

студентів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, інформатика, інформаційні 

технології, теорія навчання 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Сучасні інформаційні технології. 

2. Використання сучасних інформаційних технологій в навчальній 

діяльності. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни „Сучасні інформаційні 

технології в навчанні“ є надання студенту теоретично обґрунтовані знання та 

наочно сформовані вміння використання сучасних інформаційних технологій в 

навчальній діяльності, підготовка до самоосвітньої діяльності та 

самовдосконалення. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни „Сучасні 

інформаційні технології в навчанні“ є формування базових знань з основ 

сучасних інформаційних технологій, огляд сучасного стану використання 
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інформаційних технологій в освітній діяльності, створення на основі 

інформаційних технологій власного інформаційно-освітнього середовища, 

формування навичок самоосвітньої діяльності із використанням інформаційних 

технологій. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни в здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні:  

пізнавальна, комунікативна, інформаційна, творча, соціальна, ціннісно-

смислова, загальнокультурна, соціально-трудова. 

спеціальні:  

навчально-пізнавальна, особистісного самовдосконалення, самоосвітня. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 240 годин / 4 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Сучасні інформаційні технології 

 

Поняття інформації, інформаційні потоки. Інформаційні системи, 

автоматизовані інформаційні системи. Процес обробки інформації за 

допомогою комп’ютерних технологій. Представлення та типи інформації в 

комп’ютерних системах. Поняття інформаційних технологій та сучасних 

інформаційних технологій. Форми та методи використання комп’ютерних 

технологій в інформаційній діяльності. Розподілені системи та системи 

глобальної обробки інформації. Комп’ютерні мережі. Сервіси та служби 

комп’ютерних мереж. Хмарні технології.  

 

Змістовий модуль 2.  
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Використання сучасних інформаційних технологій в навчальній 

діяльності 

 

Спеціалізовані та загальні пошукові системи комп’ютерних мереж. 

Системи пошуку та збереження контенту. Використання хмарних технологій 

в навчанні: електронна пошта, файлові сховища, системи створення та 

обробки документів, блоги, сайти. Використання соціальних мереж в 

навчальній діяльності. Масові відкриті он-лайн курси. Системи дистанційної 

освіти. 

 

3. Рекомендована література 

 

– Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – 

К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. 

– Рагулин П. Г. Информационные технологии [Электронный 

учебник] / П. Г. Рагулин – Владивосток: ТИДОТ Дальневост. Ун-та, 2004. – 

208 с. – Режим доступу: 

http://window.edu.ru/resource/007/41007/files/dvgu128.pdf. – Назва з екрана. 

– Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посібник / 

Л. М. Дибкова. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. 

– Гуржій А. М. Інформатика та інформаційні технології [Текст]: 

підручник / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. – Х.: Компанія 

СМІТ, 2003. – 352 с. Режим доступу: 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13212/1/Informatics.pdf. – 

Назва з екрана. 

– Інформаційні системи та технології / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, 

Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. – К.: МАУП, 2004. 

http://window.edu.ru/resource/007/41007/files/dvgu128.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13212/1/Informatics.pdf
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– Комп’ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посіб. / 

А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., стер. – К. : 

Знання, 2012. – 463 с. 

– Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. 

посібник / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохінші – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с. 

– Сучасні інформаційні засоби навчання : навч. посібник / 

П. К. Гороль, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. В. Шестопалюк. – К. : 

Освіта України, 2007. – 536 с. 

– Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные технологии в 

образовании. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 

– Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні 

технології в навчальному процесі : Навчальний посібник / Кадемія М. Ю., 

Шахіна І. Ю. / – Вінниця, ТОВ „Планер“. – 2011. – 220 с. Режим доступу: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_741_96203634.pdf. – Назва з екрана. 

 

 4. Форма підсумкового контролю результатів навчання 

Залік, Іспит 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Поточне оцінювання, захист виконаних лабораторних робіт, захист 

контрольних робіт, тестування.

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_741_96203634.pdf
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_____________________________ 

„______“______________2015 р. 
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_СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ_ 

(шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти __бакалавр________________ 

                                                            (назва рівня вищої 

освіти) 

напряму підготовки   ___6.010103 Технологічна освіта__________ 

                                                              (шифр і назва спеціальності) 

спеціалізації    ________інформатика____________________ 

                                                           (назва спеціалізації) 

 

 

 

 

 

Слов’янськ – 2015 р. 
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Розробник: Федоренко О.Г., асистент кафедри алгебри 

 

Робоча навчальна програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри 

алгебри Протокол №11  від „04“червня 2015 р. 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, __4__ 

Галузь знань 

0101 Педагогічна 

освіта 

(шифр і назва) 

 

Напрям підготовки  

010103 Технологічна 

освіта 

(шифр і назва) 

денна форма навчання  

Нормативна 

Рік підготовки: 1 

Семестр: 2 

Модулів: ___3____ 
Лекції: 20 

Спеціалізація 

_інформатика_ 

(назва) 

Лабораторні: 44 

Змістових модулів: 

___2___ 

Самостійна робота: 56 Загальна кількість годин: 

240 

Тижневих годин: _____ 

Рівень вищої освіти: 

_бакалавр__ 

(назва) 

Вид контролю: залік 

 

Мета та завд ання навчальної дисципліни 

3.1. Метою вивчення навчальної дисципліни „Сучасні інформаційні 

технології в освіті“ є надання студенту теоретично обґрунтовані знання та 

наочно сформовані вміння використання сучасних інформаційних технологій в 

навчальній діяльності, підготовка до самоосвітньої діяльності та 

самовдосконалення. 
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3.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Сучасні інформаційні 

технології в освіті“ є формування базових знань з основ сучасних 

інформаційних технологій, огляд сучасного стану використання інформаційних 

технологій в освітній діяльності, створення на основі інформаційних технологій 

власного інформаційно-освітнього середовища, формування навичок 

самоосвітньої діяльності із використанням інформаційних технологій. 

3.3. За результатами вивчення дисципліни в здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

пізнавальна, комунікативна, інформаційна, творча, соціальна, ціннісно-

смислова, загальнокультурна, соціально-трудова. 

спеціальні: 

навчально-пізнавальна, особистісного самовдосконалення, самоосвітня. 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

у
сь

о
го

 

зокрема 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

р
о
б

о
ти

 

С
ам

о
ст

ій

н
у

 р
о
б

о
ту

 

Змістовий модуль 1. Сучасні інформаційні технології 

ТЕМА 1. Інформація, інформаційні процеси 6 2 2 2 

ТЕМА 2. Комп’ютерні системи та технології 12 2 4 6 

ТЕМА 3. Комп’ютерні мережі, сервіси та служби 22 4 8 10 

ТЕМА 4. Хмарні технології 26 4 10 12 

Разом за змістовим модулем 1 66 12 24 30 
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Змістовий модуль 2. Використання сучасних інформаційних технологій в 

освітній діяльності 

ТЕМА 5. Системи пошуку, збереження та публікації 

інформації в комп’ютерних мережах 
14 2 6 6 

ТЕМА 6. Використання хмарних технологій в 

навчанні 
24 4 8 12 

ТЕМА 7. Системи дистанційної освіти 16 2 6 8 

Разом за змістовим модулем 2 54 8 20 26 

Усього годин 120 20 44 56 

 

 

– Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

–  Інформація, інформаційні процеси. 2 

–  Комп’ютерні системи та технології 2 

–  Відкриті обчислювальні системи. Передача інформації 2 

–  Сервіси та служби комп’ютерних мереж 2 

–  Хмарні технології 2 

–  Сервіси хмарних технологій 2 

–  Системи пошуку, збереження та публікації інформації в 

комп’ютерних мережах 

2 

–  Використання хмарних технологій в навчанні 2 

–  Використання соціальних мереж в навчанні 2 

–  Системи дистанційної освіти 2 

Разом 20 

 

4.2. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль

кість 

годи

н 

–  Представлення інформації. Інформаційні процеси. 2 

–  Програмне забезпечення інформаційних систем 2 

–  Інформаційно-комунікаційні технології 2 

–  Локальні та глобальні комп’ютерні мережі 2 

–  Спільні ресурси комп’ютерних мереж 2 

–  Служби комп’ютерних мереж 2 

–  Сервіси комп’ютерних мереж 2 

–  Хмарні технології: електронна пошта 2 
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–  Хмарні технології: файлові сховища 2 

–  Хмарні технології: хмарні додатки 2 

–  Хмарні технології: сайти 2 

–  Хмарні технології: блоги 2 

–  Агрегація навчальної інформації 2 

–  Електронні засоби інформації 2 

–  Управління навчальним контентом 2 

–  Хмарні технології: текстові документи 2 

–  Хмарні технології: таблична інформація 2 

–  Хмарні технології: презентації 2 

–  Хмарні технології: форми 2 

–  Системи дистанційної освіти: програмні засоби 2 

–  Системи дистанційної освіти: організація навчання 2 

–  Системи дистанційної освіти: навчальні курси 2 

Разом 44 

 

4.3. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

–  Оцифровка інформації, способи кодування 2 

–  Мобільні обчислювальні системи 6 

–  Засоби он-лайн спілкування 4 

–  Засоби оф-лайн спілкування 4 

–  Мобільні додатки спілкування 2 

–  Файлові сховища 4 

–  Відео сховища 4 

–  Електронні енциклопедії 4 

–  Хостинг 2 

–  Системи керування контентном 4 

–  Створення навчальних матеріалів в хмарному 

середовищі 

6 

–  Створення навчальних матеріалів для електронного 

навчання 

6 

–  Змішана (гібридна) форма навчання 2 

–  Підтримка навчального курсу системою дистанційної 

освіти 

6 

Разом 56 

 

Методи навчання 
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Лекції з елементами діалогу та широким використанням засобів новітніх 

інформаційних технологій. Лабораторні роботи з використанням змішаної 

форми навчання. Розв’язання задач практичного характеру. 

 

Методи поточного та підсумкового контролю 

Тестування, захист результатів лабораторних робіт, взаємне оцінювання 

створених навчальних курсів, підсумковий залік 

Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Для поточного контролю: 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за темами 

за результатами поточного контролю 

 

Тема Лекції Лабораторні 

 Заняття 

Самостійна 

робота 

Мах Міn Мах Міn Мах Міn 

Т1. Інформація, інформаційні 

процеси 
0,5 0 2 1 2 1 

Т2. Комп’ютерні системи та 

технології 
0,5 0 2 1 2 1 

Т3. Комп’ютерні мережі, сервіси та 

служби 
1 0 8 1 4 1 

Т4. Хмарні технології 1 0 6 1 4 1 

Т5. Системи пошуку, збереження та 

публікації інформації в 

комп’ютерних мережах 

0,5 0 2 1 2 1 

Т6. Використання хмарних 

технологій в освіті 
1 0 8 1 4 1 

Т7. Системи дистанційної освіти 0,5 0 7 1 2 1 

Разом 5 0 35 7 20 7 

 

Для підсумкового контролю у формі заліку: 

Модуль 1 Модуль 2 
Модуль 

3 

Остаточ

ний бал 
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Аудиторна робота 
Самостій

на робота 

Залікова 

оцінка 

100 

ЗМ І ЗМ ІІ 

20 
40 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

2,5 2,5 9 7 2,5 9 7,5 

60 балів 

 

Методичне забезпечення 

– Методичний посібник „Хмарні технології“ для студентів 

педагогічних спеціальностей / укл. О. Г. Федоренко. – Словянськ: ДДПУ, 2015, 

– 15 с. 

– Методичний посібник „Комп’ютерні мережі та технології“ (для 

студентів педагогічних спеціальностей) / укл. О.Г. Федоренко. – Слов’янськ: 

2015, – 56 с. 

–  Опорні конспекти лекцій. 

 

Рекомендована література 

Основна 

– Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря. – 

К.: Видавничий центр „Академія“, 2002. 

– Рагулин П.Г. Информационные технологии [Электронный учебник] 

/ П. Г. Рагулин – Владивосток: ТИДОТ Дальневост. Ун-та, 2004. – 208 с. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/007/41007/files/dvgu128.pdf/. 

– Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навч. посібник / 

Л. М. Дибкова. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. 

– Гуржій А. М. Інформатика та інформаційні технології [Текст]: 

підручник / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. – Х.: Компанія 

СМІТ, 2003. – 352 с. – Режим доступу: 

http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13212/1/Informatics.pdf. 

http://window.edu.ru/resource/007/41007/files/dvgu128.pdf/
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13212/1/Informatics.pdf
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– Інформаційні системи та технології / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, 

Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк. — К.: МАУП, 2004 

– Комп’ютерна техніка та інформаційні технології : навч. посіб. / А.В. 

Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 

2012. – 463 с. 

– Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. 

посібник / В. В. Самсонов, А. Л. Єрохінші – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с. 

– Сучасні інформаційні засоби навчання : навч. посібник / 

П. К. Гороль, Р. С. Гуревич, Л. Л. Коношевський, О. В. Шестопалюк. – К. : 

Освіта України, 2007. – 536 с. 

– Норенков И. П Информационные технологии в образовании / 

И. П. Норенков, А. М. Зимин. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 

– Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в 

навчальному процесі : Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна  / – 

Вінниця, ТОВ „Планер“. – 2011. – 220 с. Режим доступу: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_741_96203634.pdf. 

Інформаційні ресурси 

– Електронний курс супроводу навчального предмету „Сучасні 

інформаційні технології в навчанні“ на сервері ДВНЗ „ДДПУ“. Режим доступу: 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/. 

– Електронний курс супроводу навчального предмету „Сучасні 

інформаційні технології в навчанні“ в соціальній мережі Google+. Режим 

доступу: https://plus.google.com/communities/112853947691158057639. 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_741_96203634.pdf
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/
https://plus.google.com/communities/112853947691158057639
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Додаток Б 

 

Тест на визначення структури мотивації самоосвітньої діяльності 

 

Інструкція. Оціни, наскільки значимі для тебе причини, за якими ти 

вчишся у ВНЗ: 

0 балів - майже не має значення; 

1 бал - частково значимо; 

2 бали - помітно значимо; 

3 бали - дуже значимо. 

 

1. Щоб я добре вчив навчальну дисципліну, мені повинен подобатися 

викладач. 

2. Мені дуже подобається вчитися, розширювати свої знання про світ. 

3. Спілкуватися з друзями, з компанією у ВНЗ набагато цікавіше, ніж сидіти 

на заняттях, вчитися. 

4. Для мене зовсім важливо отримати гарну оцінку. 

5. Все, що я роблю, я роблю добре - це моя позиція. 

6. Знання допомагають розвинути розум, кмітливість, кмітливість. 

7. Якщо ти студент, то зобов’язаний вчитися добре. 

8. Якщо на занятті панує обстановка недоброзичливості, надмірної 

суворості, у мене пропадає всяке бажання вчитися. 

9. Я відчуваю інтерес тільки до окремих предметів. 

10. Вважаю, що успіх у навчанні - важлива основа для поваги і визнання 

серед однокурсників. 

11. Доводиться вчитися, щоб уникнути обридлих моралей і розносів з боку 

батьків і викладачів. 

12. Я відчуваю почуття задоволення, піднесення, коли сам вирішу важку 

задачу, добре вивчу правило, напишу реферат і т.д. 

13. Хочу знати якомога більше, щоб стати цікавим, культурною людиною. 

14. Добре вчитися, не пропускати заняття – моя громадянська обов’язок на 

даному етапі мого життя. 

15. На занятті не люблю базікати і відволікатися, тому що для мене дуже 

важливо зрозуміти пояснення викладача, правильно відповісти на його 

питання. 

16. Мені дуже подобається, якщо на занятті організують спільну роботу в 

парі, команді. 

17. Я дуже чутливий до похвали викладача, батьків за мої успіхи. 

18. Вчуся добре, так як завжди прагну бути в числі кращих. 
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19. Я багато читаю книжок, крім підручників (з історії, спорту, природі і т. 

д.). 

20. Навчання в моєму віці - найголовніша справа. 

21. У вишу весело, цікавіше, ніж удома. 

 

Ключ обробки та інтерпретація 

 

Мотиви  Номери 

відповідей 

Пізнавальні  9 2 15 

Комунікативні  3 10 16 

Емоційні  1 8 21 

Саморозвитку  6 13 19 

Власна позиція студента 7 14 20 

Досягнення 5 12 18 

Зовнішні (заохочення, покарання) 4 11 17 
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Додаток В 

Психологічний тест „Здатність до самоосвіти“ 

 
1. За що Вас цінують Ваші друзі? 

– За те, що Ви відданий і вірний друг. 

– Сильний і готовий у важку хвилину постояти за друзів. 

– Ерудований, цікавий співрозмовник. 

2. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика Вам 

найбільше підходить? 

– Цілеспрямований. 

– Працьовитий. 

– Чуйний. 

3. Як Ви ставитеся до ідеї ведення особистого щоденника, до планування своєї 

роботи на рік, місяць, найближчий тиждень, день? 

– Думаю, що найчастіше це марна трата часу. 

– Я намагався це робити, але не регулярно. 

– Позитивно, так як я давно це роблю. 

4. Що Вам найбільше заважає професійно самовдосконалюватися, краще 

вчитися? 

– Немає достатньо часу. 

– Немає підходящої літератури і умов, 

– Не завжди вистачає сили волі та наполегливості. 

5. Які типові причини Ваших помилок і промахів? 

– Неуважний. 

– Переоцінюю свої здібності. 

– Не можу відповісти. 

6. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика Вам 

найбільше підходить? 

– Наполегливий. 

– Посидючий. 

– Доброзичливий. 

7. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика Вам 

найбільше підходить? 

– Рішучий. 

– Допитливий. 

– Справедливий. 

8. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика Вам 

найбільше підходить? 

– Генератор ідей. 

– Критик. 

– Організатор. 

9. На основі порівняльної самооцінки виберіть, які якості у Вас розвинені 

більшою мірою? 

– Сила волі. 

– Пам’ять. 

– Обов’язковість. 

10. Що найчастіше Ви робите, коли у Вас з’являється вільний час? 

– Займаюся улюбленою справою, у мене є хобі. 

– Читаю художню літературу. 

– Проводжу час з друзями, або в колі сім’ї. 
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11. Що з нижче наведених сфер для Вас останнім часом представляє 

пізнавальний інтерес? 

– Наукова фантастика. 

– Релігія. 

– Психологія. 

12. Ким би Ви могли себе максимально реалізувати? 

– Спортсменом. 

– Вченим. 

– Художником. 

 

13. Яким найчастіше вважають або вважали Вас учителя? 

– Працьовитим. 

– Кмітливим. 

– Дисциплінованим. 

14. Який з трьох принципів Вам найближче та якого Ви дотримуєтеся 

найчастіше? 

– Живи та насолоджуйся життям. 

– Жити, щоб більше знати і вміти. 

– Життя прожити не поле перейти. 

15. Хто ближче всього до Вашого ідеалу? 

– Людина здорова, сильна духом. 

– Людина, яка чимало знає та вміє. 

– Людина незалежна та впевнена в собі. 

16. Чи вдасться Вам у житті домогтися того, про що Ви мрієте? 

– Думаю що так. 

– Скоріше за все так. 

– Як пощастить. 

17. Які фільми Вам найбільше подобаються? 

– Пригодницькі та романтичні. 

– Комедійно-розважальні. 

– Філософські. 

18. Уявіть собі, що Ви заробили мільйон. Які пріоритети витрат для Вас 

найбільш прийнятні? 

– Подорожував би і подивився світ. 

– Поїхав би вчитися за кордон або вклав би гроші в улюблену справу. 

– Купив би котедж з басейном, меблі, шикарну машину й жив би в своє 

задоволення. 

 

Обробка результатів. Відповіді оцінюються наступним чином: 

Питання Нараховані бали Питання Нараховані бали 

1 А-2, В-1, С-3 10 А-2, В-3, С-1 

2 А-3, В-2, С-1 11 А-1, В-2, С-3 

3 А-1, В-2, С-3 12 А-1, В-3, С-2 

4 А-3, В-2, С-1 13 А-3, В-2, С-1 

5 А-2, В-3, С-1 14 А-1, В-3, С-2 

6 А-3, В-2, С-2 15 А-1, В-3, С-2 

7 А-2, В-3, С-1 16 А-3, В-2, С-1 

8 А-3, В-2, С-1 17 А-2, В-1, С-3 



261 

9 А-2, В-3, С-1 18 А-2, В-3, С-1 

 

За результатами тестування визначається рівень здібностей до 

саморозвитку та самоосвіти. 

Сума балів Рівень здібностей до саморозвитку та 

самоосвіти 

18-25 1- дуже низький 

26-28 2- низький 

29-31 3- нижче середнього 

32-34 4- трохи нижче середнього 

35-37 5- середній 

38-40 6- трохи вище середнього 

41-43 7- вище середнього 

44-46 8- високий 

47-45 9- дуже високий 
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Додаток Д 

Карта самооцінки готовності до самоосвітньої діяльності 

I. Мотиваційний компонент (9 - 81 бал) 

1.  Усвідомлення особистої та суспільної значущості безперервної 

освіти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Наявність стійких пізнавальних інтересів у галузі педагогіки та 

психології 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Почуття обов'язку та відповідальності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Допитливість 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Прагнення отримати високу оцінку своєї самоосвітньої 

діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  Потреба в самоосвіті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Потреба в самопізнанні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  Рангове місце самоосвіти серед 9 найбільш значущих для вас 

видів діяльності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.  Впевненість в своїх силах 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

II. Когнітивний компонент (6 - 54 бали) 

1.  Рівень загальноосвітніх знань 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Рівень загальноосвітніх умінь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Рівень педагогічних знань і вмінь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Рівень психологічних знань і вмінь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Рівень методичних знань і вмінь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  Рівень спеціальних знань 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

III. Морально-вольовий компонент (9 - 81 бал) 

1.  Позитивне ставлення до процесу навчання  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Критичність 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Самостійність 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Цілеспрямованість 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Воля 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  Працездатність 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Уміння доводити розпочате до кінця 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  Сміливість 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.  Самокритичність 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

IV. Гностичний компонент (17 – 153 бала) 

1.  Уміння будувати та вирішувати пізнавальні завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Гнучкість і оперативність мислення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Спостережливість 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Здатність до аналізу педагогічної діяльності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Здатність до синтезу та узагальнення 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  Креативність і її прояви в педагогічній діяльності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Пам'ять і її оперативність 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.  Задоволення від пізнання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.  Уміння слухати 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10.  Уміння володіти різними типами читання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.  Уміння виділяти та засвоювати певний зміст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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12.  Уміння доводити, обґрунтовувати судження 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.  Уміння систематизувати, класифікувати 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14.  Уміння бачити протиріччя та проблеми 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.  Уміння переносити знання та вміння в нові ситуації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16.  Здатність відмовитися від усталених ідей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17.  Незалежність суджень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

V. Організаційний компонент (7 - 63 бали) 

1.  Уміння планувати час 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Уміння планувати свою роботу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Уміння перебудовувати систему діяльності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Уміння працювати в бібліотеках 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Уміння орієнтуватися в класифікації джерел 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.  Уміння користуватися оргтехнікою та банком комп'ютерної 

інформації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.  Уміння володіти різними прийомами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

VI. Здатність до самоврядування в педагогічній діяльності (5 - 45 балів) 

1.  Самооцінка самостійності власної діяльності  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Здатність до самоаналізу та рефлексії 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Здатність до самоорганізації та мобілізації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Самоконтроль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Працьовитість і старанність 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

VII. Комунікативні здібності (5 - 45 балів) 

1.  Здатність акумулювати та використовувати досвід самоосвітньої 

діяльності колег 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Здатність до співпраці та взаємодопомоги в професійному 

педагогічному самоосвіті 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Здатність організувати самоосвітню діяльність інших 

(насамперед учнів) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Здатність відстоювати свою точку зору та переконувати інших у 

процесі дискусій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5.  Здатність уникати конфліктів у процесі спільної діяльності 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ 

По кожному з 7 факторів педагогічного саморозвитку підрахувати загальну кількість 

балів. Про рівень парціальній сформованості та готовності до педагогічного саморозвитку 

свідчать наступні кількісні показники, наведені в таблиці. 

Компоненти професійно-педагогічного саморозвитку (ППС) Рівні ППС (в балах) 

  Низький Середній Високий 

1.  Мотиваційний 35 і менше 36-54 55 і більше 

2.  Когнітивний 23 і менше 24-36 37 і більше 

3.  Морально-вольовий 35 і менше 36-54 55 і більше 

4.  Гностичний 67 і менше 68-108 109 і більше 

5.  Організаційний 27 і менше 28-42 43 і більше 

6.  Здатність до самоврядування 19 і менше 20-30 31 і більше 

7.  Комунікативний 19 і менше 20-30 31 і більше 
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Додаток Е 

Анкета 

визначення власного відношення до самоосвітньої діяльності 

майбутніх учителів технологій 

 Питання анкети Так Ні Не 

знаю 

1. Чи маєте Ви розуміння що таке самоосвітня 

діяльність? 

   

2. Чи вважаєте Ви, що самоосвітня діяльність є 

важливим компонентом навчання у ВНЗ для 

майбутніх учителів технологій? 

   

3. Чи вбачаєте Ви необхідність у використанні 

самоосвітньої діяльності для професійного росту? 

   

4. Чи здійснюєте Ви самоосвітню діяльність?    

5. Чи використовуєте Ви самоосвітню діяльність у 

випадку, коли ваш рівень знань з тієї чи іншої 

навчальної дисципліни виявляється низьким? 

   

6. Чи виконуєте Ви самостійну роботу з навчальних 

дисциплін за власним бажанням? 

   

7. Чи вмієте Ви планувати самоосвітню діяльність?    

8. Чи аналізуєте Ви отримані результати навчання за 

власним бажанням? 

   

9. Чи вважаєте Ви свою самоосвітню діяльність 

ефективною? 

   

10. Чи можете Ви перебудувати самоосвітню діяльність 

у разі зміни зовнішніх факторів? 

   

11. Для отримання інформації під час самоосвітньої 

діяльності Ви використовуєте ІКТ? 

   

12. Чи існують у Вас труднощі з вибором засобів ІКТ під 

час самоосвітньої діяльності? 
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Додаток Ж 

Карта 

рівня сформованості самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів технологій 

 

Показники для діагностики рівнів сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів технологій за мотиваційним, 

організаційним, інформаційно-діяльнісним та контрольно-оцінним критеріями. 

(Високий – „3“, Достатній – „2“, Низький – „1“) 

К
р
и

те
р
ії

 Показники, що характеризують 

сформованість самоосвітньої 

компетентності майбутніх 

учителів технологій 

Рівень прояву показників 

С
ер

ед
н

ій
 

Викладач Одногрупник Самооцінка 

В Д Н В Д Н В Д Н 

М
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

Здатність до самоосвіти, наявність 

ціннісних орієнтацій, наявність 

емоційно-вольового механізму 

          

Готовність до здійснення 

самоосвіти під час професійної 

підготовки 

          

Характеристика мотивів 

самоосвітньої діяльності 

майбутніх учителів технологій 

          

О
р
га

н
із

ац
ій

н
и

й
 Знання з організації власної 

самоосвітньої діяльності 

          

Уміння визначати мету самоосвіти           

Навички планувати час 

самоосвітньої діяльності та 

будувати власну освітню 

траєкторію 

          

Ін
ф

о
р
м

.-
д

ія
л
ь
н

іс
н

и
й

 Знання з основ інформаційної 

діяльності 

          

Рівень розвиненості вмінь до 

інформаційної діяльності 

          

Практичні навички успішного 

використання інформаційно-

пошуковими, інформаційно-

аналітичними та технологічними 

вміннями 

          

К
о
н

тр
.-

о
ц

ін
н

и
й

 Сформованість умінь 

контролювати і аналізувати власну 

самоосвіту, детермінувати її 

подальші цілі 

          

Здатність до рефлексії, самооцінки           

Сформована інформаційна 

культура 
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