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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Розвиток суспільства сьогодні потребує 

широкого впровадження в повсякденну та освітню практику інформаційно-

комунікаційних технологій, постійного їх оновлення та вдосконалення. У сучасному 

освітньому просторі України спостерігаємо підвищену увагу до професійної 

підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики, оскільки саме 

вчителі цих спеціальностей закладають у своїх учнів підґрунтя розвитку логічного 

мислення та формування ініціативної, творчої особистості, яка, базуючись на 

цілісній науковій картині світу, здатна до створення нових технологій перетворення 

дійсності. Ключовим завданням підготовки майбутніх учителів математики, фізики 

та інформатики в умовах закладу вищої педагогічної освіти є підготовка вчителів-

професіоналів, спроможних не лише відтворювати традиційні системи педагогічної 

діяльності, але й будувати власну професійну діяльність на засадах особистісно 

зорієнтованого підходу з варіативною основою. 

У процесі модернізації вищої освіти, що впливає на професійну підготовку 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики, усе більшої ваги набувають 

освітні системи, які ґрунтуються на використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій, надаючи можливість організувати освітній процес з урахуванням 

сучасних вимог та особливостей майбутньої професійної діяльності педагога, значно 

збільшити ефективність інформаційних процесів, до яких належать збирання, 

пошук, зберігання, опрацювання, узагальнення, а також передавання й поширення 

інформації. 

Ефективному розв’язанню окреслених освітніх завдань сприяє впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій, швидкий розвиток і поширення яких 

призвели до необхідності побудови та активного використання інформаційно-

освітнього середовища, підвищення рівня ІКТ та формування інформатичної 

компетентності, осмислення переваг і ризиків інформатизації освітньої діяльності, 

утілення ідей відкритої освіти. Інформаційно-комунікаційні технології інтегруються 

до всіх дисциплін, що вивчаються в сучасному закладі вищої педагогічної освіти, 

змінюють зміст і методи їх викладання та збагачують і розширюють сфери 

застосування. Цей аспект не оминув і процес фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики. Завдяки використанню інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі зростає загальний рівень 

підготовки майбутніх учителів, формуються навички створення та впровадження 

новітніх навчальних технологій у майбутній професійній діяльності, теоретична база 

яких має бути закладена ще під час навчання в закладі вищої педагогічної освіти. 

Провідною ідеєю використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальній діяльності є створення спеціальних умов під час навчання в закладі 

вищої освіти, що забезпечать майбутнім учителям математики, фізики та 

інформатики швидкий та ефективний перехід від навчання до професійної 

діяльності, їхню успішну інтеграцію до освітнього середовища сучасної середньої 

школи, самореалізацію в майбутній професії, творчий та безперервний саморозвиток 

завдяки спеціально спроєктованому інформаційно-освітньому середовищу і новим 

формам навчальної діяльності. ІКТ сприяють швидкому професійному становленню 

– перетворенню знань з предмета навчальної діяльності на засіб регуляції 
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професійної діяльності та трансформації пізнавальних мотивів у професійні. 

Інформаційно-комунікаційні технології становлять ресурс прискорення розвитку 

науки і технологій та слугують якісною характеристикою рівня розвитку 

інформаційного суспільства. 

Значна кількість досліджень з педагогіки та психології, пов’язаних із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні, зокрема в 

процесі підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики, дає нам 

можливість зробити висновки, що впровадження засобів інформаційно-

комунікаційних технологій в освітній процес майбутніх учителів математики, фізики 

та інформатики має супроводжуватися адекватною підготовкою суб’єктів освітнього 

процесу до взаємодії та співпраці в інформаційно-освітньому середовищі 

університету. 

Ідеї відкритої освіти породжують необхідність постійного та вільного доступу 

до навчальної, наукової, культурної інформації, і цей доступ у повному обсязі 

реалізують саме інформаційно-комунікаційні технології. Проте для підтримки 

проєктів відкритої освіти необхідна наявність не лише апаратної частини, а й 

ліцензійного програмного забезпечення і на навчальних комп’ютерах 

університетських лабораторій, бібліотек і т. ін., і на персональних пристроях 

викладачів і студентів. 

Програмне забезпечення вже давно належить до ланки комерційних продуктів, 

на розробку, популяризацію та впровадження якого витрачаються значні кошти. 

Чимало успішних компаній, що займаються створенням комерційного програмного 

забезпечення, „охороняють” свої програмні продукти й технології, за якими вони 

створені та працюють. Такий стан речей суперечить ідеям освіти, особливо 

університетської. Програмне забезпечення має бути вільним, хоча свободу вільного 

програмного забезпечення визначено чітко прописаними ступенями свободи. 

Створене та поширюване таким чином програмне забезпечення (вільне програмне 

забезпечення) має і переваги, і недоліки. Однак у деяких галузях використання 

інформаційно-комунікаційних технологій воно займає провідні позиції, хоча при 

цьому в інших практично не використовується. Рівень застосування вільного 

програмного забезпечення в університетській освіті, попри очевидні досягнення, 

залишається недостатнім через велику кількість стримувальних факторів.  

Для подолання зазначених проблем з боку університетів, держави та 

різноманітних недержавних організацій проводиться комплекс дій, спрямований на 

їх вирішення. Норми Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право та Цивільного кодексу України, Закони України „Про авторське 

право і суміжні права”, „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 15.05.2002 р. № 247-р „Про затвердження Концепції 

легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його 

використанням” (зі змінами від 22.12.2017 р.), накази Міністерства освіти і науки 

України від 02.12.2004 р. № 903 „Про затвердження Правил використання 

комп’ютерних програм у навчальних закладах” (зі змінами від 25.07.2011 р.) та 

№ 332 від 22.03.2012 р. „Про затвердження Положення про Реєстр виробників та 

розповсюджувачів програмного забезпечення” регламентують використання тільки 
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ліцензійно чистого програмного забезпечення. Наразі університети економічно не 

спроможні ліцензувати все програмне забезпечення, що використовується в 

освітньому процесі, тому здійснюється пошук ліцензованого програмного 

забезпечення, яке б, з одного боку, цілком задовольняло потреби освітнього процесу, 

а з іншого – не вимагало значних витрат на його легалізацію. Отже, постає проблема 

пошуку альтернативи наявному програмному забезпеченню та його класифікації, 

локалізації й адаптації до освітньої та наукової діяльності університетів. 

Програмне забезпечення, що розроблено та надано авторами на умовах 

свободи його використання, поширення та модифікації, прийнято вважати вільним 

програмним забезпеченням. Вільне програмне забезпечення відіграє важливу роль у 

сучасній освіті та має високий рейтинг у комп’ютерній галузі, його розробляють 

автори для власних потреб або на соціальне замовлення. Розробники вільного 

програмного забезпечення мають фундаментальну фізико-математичну освіту, яка 

нерозривно пов’язана з програмуванням, що безпосередньо призвело до появи 

значної кількості вільних програмних засобів для таких галузей, як математика, 

фізика та інформатика. Наявність створеного програмного забезпечення надає 

можливість удосконалення підготовки майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики до застосування вільного програмного забезпечення і під час навчання 

в педагогічному ЗВО, і під час професійної діяльності. 

Проблема підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики 

неодноразово перебувала в центрі уваги багатьох науковців і входила до кола 

наукових інтересів дослідників у галузі філософії, психології, соціології, педагогіки 

тощо. У сучасних науково-педагогічних дослідженнях застосуванню інноваційних 

освітніх систем, інноваційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики приділено увагу в працях В. Беспалька, 

К. Власенко, Б. Гершунського, О. Дубасенюк, А. Маслоу (A. Maslow), В. Монахова, 

А. Нісімчука, О. Падалки, О. Пєхоти, І. Підласого та ін. 

Підходи до інформатизації освітнього процесу з психолого-педагогічного 

погляду розглянуто в студіях В. Бикова, Л. Білоусової, Б. Гершунського, 

Ю. Горошка, Р. Гуревича, А. Гуржія, М. Жалдака, А. Єршова, В. Ізвозчикова, 

К. Коліна, М. Лапчика, С. Литвинової, В. Монахова, І. Підласого, Є. Полат, 

С. Ракова, Ю. Рамського, І. Роберт, С. Семерікова, Є. Смирнової-Трибульської, 

О. Співаковського, О. Спіріна, В. Стешенка, Н. Тализіної, Ю. Триуса, С. Яшанова та 

ін. Концептуальні педагогічні положення, питання дидактики електронного 

навчання знайшли відображення в дослідженнях О. Андреєва, К. Бугайчука, 

В. Кухаренка, А. Манако, Н. Морзе, В. Осадчого, С. Ракова, Є. Смирнової-

Трибульської, І. Хижняк, А. Хуторського, М. Шишкіної та ін. 

Юридичні та філософські аспекти проєктування, розробки, створення та 

життєдіяльності вільного програмного забезпечення, загальні проблеми його 

застосування висвітлено в розвідках Дж. Вейлза (J. Wales), Л. Лессіга (L. Lessig), 

Е. Реймонда (E. Raymond), Р. Столлмана (R. Stallman) та ін. В Україні проблемам 

використання вільного програмного забезпечення в системі освіти присвятили свої 

роботи Є. Алексєєв, В. Габрусєв, Ю. Горошко, Г. Злобін, М. Карпенко, М. Кияк, 

У. Когут, О. Кравчина, Л. Панченко, С. Семеріков, І. Теплицький, В. Харченко, 

В. Хахановський та ін. 
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Незважаючи на це, констатуємо недостатню популярність вільного 

програмного забезпечення у вітчизняній та зарубіжній системах освіти, одними  з 

головних причин якої дослідники вважають недостатній рівень знань викладачів та 

майбутніх учителів про цей вид програмного забезпечення, його широкі дидактичні 

можливості, епізодичне застосування вільного програмного забезпечення в наукових 

та експертних колах, недостатня кількість тематичних конференцій, присвячених 

розробці та застосуванню вільного програмного забезпечення, слабке висвітлення в 

засобах масової інформації. 

У результаті теоретичного та практичного вивчення питань застосування 

вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики було виявлено низку суперечностей, які існують між: 

 соціальним замовленням на підготовку майбутніх учителів математики, фізики 

та інформатики нової генерації з високим рівнем готовності до продуктивної 

інформаційної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

та реальним станом підготовки з низьким рівнем інформатичної компетентності; 

 розумінням відкритості як невід’ємної риси сучасної освіти та закритістю ідей 

і технологій у пропрієтарному програмному забезпеченні; 

 дидактичними можливостями застосування вільного програмного 

забезпечення в освіті та невизначеністю факторів, що сприяють та перешкоджають 

цьому процесу; 

 широкими можливостями наукового, інформаційного, культурного розвитку, 

що надає вільне програмне забезпечення, та недостатнім рівнем його застосування в 

університетській освіті; 

 необхідністю підвищення рівня інформатичної компетентності майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики засобами вільного програмного 

забезпечення та відсутністю навчально-методичного забезпечення циклу 

інформатичних дисциплін в університетах, що базуються на застосуванні вільного 

програмного забезпечення. 

З огляду на виявлені суперечності й науково-практичні потреби в їх 

розв’язанні, а також з урахуванням недостатньої дослідженості окреслених вище 

проблем та доцільності їх розробки, спираючись на власний педагогічний досвід та 

узагальнення практики навчання інформатичних дисциплін у закладах вищої 

педагогічної освіти, аналіз дисертаційних праць, навчальних планів, освітньо-

професійних програм, установлено, що вільне програмне забезпечення повноцінно 

не представлене в процесі фахової підготовки майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики. Для подолання означених проблем і вирішення завдань було 

обрано тему дисертаційної роботи „Теоретико-методичні засади застосування 

вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики”. 

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

складовою частиною комплексних тем науково-дослідної роботи ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” „Системний аналіз процесів 

упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту” (номер державної 

реєстрації – 0111U002248) та ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 
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університет” „Професіоналізм педагога: теоретичні і методичні аспекти” (номер 

державної реєстрації – 0115U003313). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою ДЗ „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка” (протокол № 3 від 01.11.2013 р.) та узгоджено в 

Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН 

України (протокол № 5 від 23.06.2015 р.). Роботу завершено у ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет” на кафедрі методики навчання математики та 

методики навчання інформатики фізико-математичного факультету (протокол № 1 

від 07.07.2018 р.). 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики в закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – система застосування вільного програмного 

забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. 

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування, розробка та 

експериментальна перевірка системи застосування вільного програмного 

забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1. На основі аналізу наукових джерел з’ясувати історичні та філософські 

засади вільного програмного забезпечення та його детермінанти. 

2. Розглянути передумови застосування вільного програмного 

забезпечення у вітчизняній та зарубіжній університетській освіті. 

3. Узагальнити досвід та проаналізувати підходи до застосування вільного 

програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики. 

4. Визначити чинники, що сприяють або перешкоджають застосуванню 

вільного програмного забезпечення у процесі фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики. 

5. Обґрунтувати та розробити систему застосування вільного програмного 

забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. 

6. Розробити критерії та показники ефективності системи застосування 

вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики. 

7. Дослідити та експериментально перевірити ефективність системи 

застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики. 

Концепція дослідження. Система професійної підготовки майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики в закладах вищої педагогічної освіти 

обґрунтована теоретичними й методичними положеннями вітчизняної та зарубіжної 

педагогіки як сукупність взаємопов’язаних компонентів та їхніх елементів, що 

утворюють цілісну структуру, яка має цільову спрямованість, концептуальні 

положення та технології досягнення намічених результатів у вигляді 

компетентностей. Процес формування інформатичної компетентності майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики не може бути ефективним без 

застосування ідей відкритої освіти, що, своєю чергою, реалізуються шляхом 

застосування вільного програмного забезпечення. 
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Мета роботи, її науково-теоретичні засади, специфічні особливості 

інформатичної підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики 

на основі застосування вільного програмного забезпечення зумовили визначення 

концептуальних засад дослідження, що потребують обґрунтування на 

методологічному, теоретичному та технологічному рівнях. 

Методологічний концепт включає філософські положення теорії наукового 

пізнання про активну роль особистості в перетворенні дійсності, діалектичну теорію 

про загальний зв’язок, взаємозумовленість і цілісність явищ об’єктивної дійсності, а 

також відображає взаємозв’язок і взаємодію різних підходів загальнонаукової та 

конкретно-наукової методології до вивчення проблеми застосування вільного 

програмного забезпечення в підготовці майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики. Концепція вільного програмного забезпечення відповідає принципам 

відкритості та безперервного розвитку інформаційно-освітнього середовища 

сучасного університету, яке ми розуміємо як можливість для суб’єктів цього 

середовища змінювати, удосконалювати, розвивати це середовище й себе в ньому. 

Теоретичний концепт охоплює сукупність теоретичних засад, зокрема 

уточнення дефініцій основних понять, концептуальних положень, виділення 

характерних ознак і сутності педагогічного моделювання як провідного методу 

дослідження, виокремлення типології вільного програмного забезпечення, яке 

покладено в основу побудови інформаційно-комунікаційного середовища сучасного 

університету. Вільне програмне забезпечення ми розглядаємо в дослідженні як 

реальність, яка розвивається й містить передумови розвитку особистості викладачів і 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики у процесі вирішення 

освітніх завдань. Основні напрями застосування вільного програмного забезпечення 

у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики ми пов’язуємо 

зі складниками інформаційно-освітнього середовища та розвитком інформаційних та 

комунікаційних потреб суб’єктів середовища. Дослідження ґрунтується на наукових 

теоріях, що віддзеркалюють: застосування системного підходу до аналізу 

педагогічних систем (С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Беспалько, 

С. Гончаренко, Н. Кузьміна, І. Лернер, М. Скаткін, С. Харченко); ідеї сучасної 

філософії освіти (В. Андрушенко, В. Бех, Б. Гершунський, І. Зязюн, С. Клепко); 

особистісно зорієнтований підхід до навчання (І. Бех, О. Пєхота, А. Хуторський); 

ідеї відкритої освіти (О. Андреєв, В. Биков, Т. Вдовичин, Г. Гутек (G. Gutek), 

О. Колгатін, Дж. Сіменс (G. Siemens), А. Яцишин); напрями розвитку 

університетської освіти в інформаційному суспільстві (О. Алєксєєв, М. Згуровський, 

О. Набока, Л. Панченко, П. Скотт (P. Skott)); праці педагогів та психологів з 

інформатизації освіти (О. Андреєв, В. Биков, Р. Гуревич, В. Кухаренко, Є. Полат, 

І. Роберт); формування й розвитку інформаційно-комунікаційної, інформатичної, 

цифрової компетентності педагогів та студентів (А. Ахаян, Л. Гаврилова, 

О. Глазунова, М. Жалдак, І. Зимня, В. Ізвозчиков, Н. Морзе, С. Раков, Ю. Рамський, 

С. Семеріков, О. Спірін, А. Хуторський, І. Цідило); дослідження моделювання та 

проєктування педагогічних об’єктів (А. Ахаян, В. Загвязинський, М. Кадемія, 

Є. Лодатко); психолого-педагогічної експертизи (Г. Мкртчан, Т. Новікова, 

В. Слободчиков, Г. Тульчинський). 
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Технологічний концепт передбачає розробку системи застосування вільного 

програмного забезпечення в процесі фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики; упровадження цієї системи в освітній процес 

підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики; 

експериментальну перевірку системи, використовуючи розроблене навчально-

технологічне й методичне забезпечення. 

Для вирішення поставлених завдань використано комплекс таких методів 

дослідження: теоретичні (аналіз філософської, загальнонаукової, педагогічної, 

психологічної, технічної літератури і нормативних документів з метою визначення 

стану дослідженості обраної наукової проблеми; синтез та узагальнення для 

розробки концептуальних положень дослідження; аналіз світового та вітчизняного 

педагогічного досвіду застосування вільного програмного забезпечення у підготовці 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики для визначення науково-

теоретичних засад; моделювання для розробки системи застосування вільного 

програмного забезпечення в підготовці майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики); емпіричні (спостереження, анкетування, бесіди, контрольні тести й 

завдання, метод рейтингового оцінювання, розвідувальний, констатувальний та 

формувальний експерименти); статистичні (перевірка статистичних гіпотез для 

опрацювання отриманих у ході дослідження даних, описова статистика для 

виявлення чинників, що сприяють та перешкоджають застосуванню вільного 

програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– уперше теоретично обґрунтовано та розроблено систему застосування вільного 

програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики як відкриту цілісну ієрархічну сукупність взаємодіючих компонентів, 

що забезпечує реалізацію процесу формування інформатичної компетентності 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики; класифіковано чинники, що 

сприяють або перешкоджають застосуванню вільного програмного забезпечення у 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики; визначено умови 

ефективного застосування вільного програмного забезпечення у підготовці 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики; розроблено технологію 

викладання інформатичних дисциплін із застосуванням вільного програмного 

забезпечення; 

– уточнено поняття вільне програмне забезпечення як результат колективної 

діяльності інформаційного суспільства, яке можна використовувати з метою 

підвищення рівня різноманітних компетентностей та набуття нових знань і вмінь, 

виконувати модифікацію під власні та суспільні потреби, передавати та поширювати 

як добровільний внесок у спільну справу оригінальні та змінені версії, даючи всій 

спільноті можливість отримувати вигоду від виконаних змін; поняття інформатичної 

компетентності майбутніх учителів математики, фізики та інформатики за умови 

застосування вільного програмного забезпечення; поняття дидактичної ефективності 

застосування у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики 

вільного програмного забезпечення; 



8 
 

 

 

– набули подальшого розвитку методологічні підходи інформатичної підготовки 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики із застосуванням вільного 

програмного забезпечення, яка визначається вдосконаленням змісту, форм і методів 

професійної підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики 

через широке та гармонійне застосування вільного програмного забезпечення під 

час викладання інформатичних дисциплін. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблено 

й упроваджено систему застосування вільного програмного забезпечення у 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики; здійснено добір 

вільного програмного забезпечення за технологіями обробки інформації; складено 

навчально-методичний комплекс „Відкриті інформаційні системи навчання” з 

урахуванням особливостей застосування вільного програмного забезпечення в 

освітній діяльності; видано навчальний посібник „Відкриті інформаційні системи 

навчання: навчальний посібник”; розроблено дистанційні курси підтримки навчання 

„Застосування вільного програмного забезпечення в навчальній діяльності” та 

„Інформаційно-комунікаційні технології засобами вільного програмного 

забезпечення” (http://ddpu.edu.ua:8080/moodle/); укладено методичні рекомендації до 

навчальних дисциплін „Технології програмування”, „Сучасні інформаційні 

технології в навчанні”; започатковано проведення щорічної Всеукраїнської Інтернет-

конференції „Технології електронного навчання” (http://ddpu.edu.ua:8080/~texel/) з 

виданням наукового електронного видання „Технології електронного навчання” 

(https://texel.ddpu.edu.ua). Матеріали дослідження можуть бути використані в 

освітньому процесі закладів різних рівнів освіти для розвитку інформатичної 

компетентності як важливого складника професійної компетентності суб’єктів 

освітнього процесу, формування та підвищення рівня ефективності інформаційно-

освітнього середовища закладу вищої педагогічної освіти, розширення доступу до 

якісних відкритих електронних освітніх ресурсів, удосконалення змісту навчальних 

дисциплін інформатичної підготовки майбутніх учителів. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

(м. Старобільськ) (довідка № 1/349 від 20.03.2018 р.); ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” (м. Слов’янськ) (довідка № 68-18-207 від 16.03.2018 р.); 

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ „Університет 

менеджменту освіти” (м. Київ) (довідка № 19-03/46 від 20.03.2018 р.); Бердянського 

державного педагогічного університету (м. Бердянськ) (довідка № 57-14/594 від 

11.05.2018 р.); Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

(м. Київ) (довідка № 07-10/142 від 21.05.2018 р.); Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. Глухів) (довідка № 2779 

від 19.04.2018 р.); Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне) 

(довідка № 72-01-12 від 27.06.2018 р.); Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (м. Суми) (довідка № 1492/1 від 21.06.2018 р.); 

Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

(м. Краматорськ) (довідка № 289 від 23.05.2018р.). 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, 
полягає у: вивченні теоретичних засад використання ІКТ в освітній діяльності [9]; 
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аналізі систем комп’ютерної алгебри, що належать до вільного програмного 

забезпечення [11]; впливу інформаційно-комунікаційних технологій на навчальну 

діяльність [13]; аналізі науково-методологічних підходів до відкритої освіти [21]; 

вивченні сутності електронної освіти [23]; визначенні концептуальних положень 

застосування вільного програмного забезпечення в процесі підготовки майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики [25]; загальному огляді застосування 

інформаційних технологій у навчальній діяльності [26]; розробці практичних 

завдань з програмування [27]; дослідженні можливості застосування дистанційної 

форми навчання під час вивчення інформатичних дисциплін [29]; визначенні 

складників інтерактивного сайту як електронного освітнього ресурсу [30]; вивченні 

теоретичних аспектів використання мережевих освітніх ресурсів [31]; розробці 

змісту навчальної дисципліни „Сучасні інформаційні технології” [32]; загальному 

огляді математичних пакетів [33]; описі характеристик електронних підручників 

[34]; дослідженні можливостей моделювання в професійній підготовці майбутніх 

учителів [35]; постановці проблеми розв’язування некоректних задач [36]; 

визначенні теоретичних аспектів застосування дистанційної форми організації 

навчання [37]; дослідженні обчислювальних можливостей вільного програмного 

забезпечення [38]; теоретичному обґрунтуванні структурних компонентів 

інформаційно-освітнього середовища [39]; розробленій стратегії застосування 

соціальних мереж у навчальній діяльності [42]; визначенні змісту інформатичної 

компетентності та критеріїв її формування [51]; аналізі методологічних підходів до 

викладання інформатичних дисциплін [52]. 

Одержані автором результати є самостійним внеском у розроблення системи 

застосування вільного програмного забезпечення у процесі підготовки майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики. Ідеї, що належать співавторам 

публікацій, не використовувались у матеріалах дисертації. 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення на 

наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різного рівня, 

зокрема Міжнародних, а саме: „Новітні комп’ютерні технології” (Севастополь, 

2012); „Хмарні технології в освіті” (Київ, Кривий Ріг, Черкаси, Харків, Луганськ, 

Херсон, Чейні, 2014); „FOSS Lviv” (Львів, 2014, 2016 – 2018); „Развитие 

современного образования: теория, методика и практика” (Чебоксари, 2015); 

„Pedagogika. Nowoczesne badania podstawowe i stosowane” (Варшава, 2016); 

Всеукраїнських: „Актуальні питання науки і освіти” (Слов’янськ, 2008 – 2013); 

„Новітні технології підготовки фахівців у сучасних умовах” (Горлівка, 2008, 2009); 

„Інформаційні технології в професійній діяльності” (Рівне, 2009); „Комп’ютерний 

моніторинг та інформаційні технології (КМІТ – 2009)” (Донецьк, 2009); „Сучасні 

тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці” 

(Луганськ, 2014); „Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 

історія, теорія, технології” (Київ, 2017); „Перспективні напрямки сучасної науки та 

освіти” (Слов’янськ, 2014 – 2017); на зарубіжних конференціях „Свободное 

программное обеспечение в высшей школе” (Переяславль, 2014); „Интеграция науки 

и практики: проблемы и перспективы развития” (Старий Оскол, 2014); на засіданнях 

кафедри теоретичної і прикладної інформатики (2013 – 2016 рр.) Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка та науково-методичних 
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семінарах фізико-математичного факультету (2008 – 2018 рр.), ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет”. 

Кандидатська дисертація на тему „Квазіідеали напівгруп” за спеціальністю 

01.01.06 – алгебра та теорія чисел була захищена в спеціалізованій вченій раді 

Київського національного університету імені Т. Шевченка у 2006 році. Жодне 

наукове положення та результати, що виносилися на захист у кандидатській 

дисертації, не використовувались у докторській дисертації. 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційної роботи висвітлено в 52 

публікаціях (із них 31 – одноосібні), зокрема: 1 монографія, 22 статті у наукових 

фахових виданнях України та інших держав (з яких 18 – у фахових виданнях 

України, 4 – у періодичних зарубіжних виданнях, 4 – у виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз, з яких 3 у виданнях, що індексуються базою Web 

of Science, та 1 публікація у виданні, що індексується в наукометричній базі Scopus), 

25 статей і тез доповідей в інших виданнях; 4 навчальних і навчально-методичних 

посібники. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (653 найменування, з них 75 іноземною мовою), 14 додатків на 

44 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 515 сторінок, з них 383 сторінки 

основного тексту. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі сформульовано проблему, обґрунтовано актуальність, значущість і 

стан розроблення обраної теми; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи 

дослідження, його методологічні та теоретичні засади; розкрито наукову новизну й 

практичне значення дисертаційної роботи; охарактеризовано особистий внесок 

здобувача, наведено відомості про апробацію та впровадження одержаних 

результатів; подано інформацію про структуру й обсяг роботи. 

У першому розділі – „Проблема застосування вільного програмного 

забезпечення в теорії та освітній практиці” – розглянуто історичні та філософські 

передумови появи вільного програмного забезпечення; визначено детермінанти 

вільного програмного забезпечення; досліджено генезу застосування вільного 

програмного забезпечення у вітчизняній та зарубіжній університетській освіті. 

Динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вносить зміни 

в пріоритети застосування програмного забезпечення в освіті. Такою альтернативою 

є вільне програмне забезпечення. Багатьма науковцями й дослідниками розглянуто 

питання використання вільного програмного забезпечення в освіті (В. Габрусєв, 

Ю. Горошко, Г. Злобін, О. Карпенко, М. Кияк, А. Костюченко, В. Орєхов, 

С. Семеріков, Л. Панченко, І. Теплицький, А. Тоневицький, В. Хахановський, 

М. Шкардибарда та ін.). Розглянутий досвід застосування вільного програмного 

забезпечення у вітчизняній та зарубіжній університетській освіті дозволив зробити 

висновки, що для широкого й повноцінного застосування вільного програмного 

забезпечення в закладах вищої педагогічної освіти необхідно створити 

зацікавленість і держави, і закладів освіти в необхідних змінах. Застосування 

вільного програмного забезпечення є більш природним для фундаментальної науки, 



11 
 

 

 

оскільки модель, що використовується у вільному програмному забезпеченні, – це 

модель відкритості та загальнодоступності всіх напрацювань. 

Окреслено зв’язок між вільним програмним забезпеченням та філософським 

поняттям „свобода”, який полягає в ступені свободи людини, свободи творчості, 

свободи вибору та підкреслює, що вільне програмне забезпечення становить 

результат інтелектуальної діяльності та вимагає, за аналогією до наукових 

академічних досліджень, його доступності широкому колу користувачів та 

розробників. Доведено, що будь-яке програмне забезпечення обов’язково має 

супроводжуватись ліцензійною угодою певного змісту, що містить умови 

використання програмного продукту.  

Вивчення науково-педагогічної літератури (В. Биков, Ю. Горошко, 

М. Глибовець, А. Гуржій, О. Кирієнко, Т. Лавриненко, М. Лапчик, С. Семеріков, 

О. Спірін, Ю. Триус, М. Шишкіна та ін.) дозволило підкреслити значущість 

інформатизації суспільства. Головною частиною цього процесу є інформатизація 

освіти. Один із перспективних напрямів інформатизації освіти – створення єдиного 

інформаційно-освітнього середовища, у якому впроваджуються інформаційно-

комунікаційні технології, використовуються різноманітні інформаційні ресурси, 

формується інформаційна культура та інформатична компетентність, набуваються 

вміння та навички використання ІКТ для наукової, дослідної, освітньої діяльності та 

саморозвитку. 

Ретроспективний аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури, а також 

історичних джерел дозволив виділити основні періоди застосування вільного 

програмного забезпечення в університетській освіті. Перший період можна 

пов’язати з поширенням персональних комп’ютерів на початку 80-х років 

XX сторіччя. З їх появою змінюється не лише кількість технічних засобів навчання, 

але й навчальна діяльність загалом. У студентів університетів, які використовували 

під час навчання можливості мейнфреймів (mainframe) і робочих станцій від 

виробників IBM, Sun, DEC, Siemens, Fujitsu і обладнання з лінійки ЄС ЕОМ (Єдина 

Серія Електронних Обчислювальних машин), формувалось бажання 

використовувати те саме програмне забезпечення для навчання й удома. Отже, 

попит, що з’явився на вільне програмне забезпечення, намагалися задовольнити за 

допомогою програмних продуктів проєкту GNU (GNU’s Not Unix). Освітня 

діяльність цього періоду характеризується в основному дослідницькою роботою з 

використанням компіляторів та інтерпретаторів мов програмування, обчисленням 

найрізноманітніших експериментів і друкарськими можливостями обчислювальної 

техніки. Перший період визначив і перші проблеми використання в навчальній 

діяльності комп’ютерних технологій загалом, і вільного програмного забезпечення 

зокрема. Головними проблемами були відсутність теоретичних і методичних 

аспектів адаптації нових технічних засобів навчання до освітнього процесу і, 

навпаки, видозмінення теорії та методів навчання під дією комп’ютерних 

технологій.  

Другий період застосування вільного програмного забезпечення розпочався з 

масового використання глобальних комп’ютерних мереж у другій половині 90-х 

років XX століття. У зв’язку з ростом компаній, що надавали послуги в 

комп’ютерній мережі, вільне програмне забезпечення отримало велику 
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популярність. Набір серверного програмного забезпечення LAMP (Linux, Apache, 

MySQL, PHP), що цілком складався з вільного програмного забезпечення, окрім 

інших вагомих причин, стимулював його популярність. З’явилися системи 

підтримки освітнього процесу, зокрема, популярною стала система ILIAS 

(Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System), трохи згодом була 

створена система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), і 

нарешті набула популярності дистанційна форма організації освітнього процесу. Для 

дистанційної форми навчання необхідним інструментом є обчислювальна система, 

яка була б здатна підключатись до комп’ютерної мережі та відображати 

гіпертекстові документи, відео- та аудіофрагменти навчальних матеріалів. Для 

наведених систем дистанційного навчання в ролі „тонкого клієнту” (англ. thin client, 

термінал) можна використовувати програмне забезпечення на основі вільного 

програмного забезпечення. Розвиток мультимедійних можливостей персональних 

комп’ютерів на основі вільного програмного забезпечення надає можливість більш 

широко використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітній 

діяльності. З’являється вільне програмне забезпечення навчального призначення як 

для студентів фізико-математичного напряму навчання, так і технічного, 

філологічного, гуманітарного тощо. 

Третій період розпочався з формування та розвитку хмарних технологій у 

середині 2000-х років. Обчислення переносяться на віддалені сервіси, а отже, для 

повноцінної роботи необхідно мати тільки „тонкий клієнт”. У цьому напрямі вільне 

програмне забезпечення цілком відповідає всім вимогам і для стаціонарної 

обчислювальної системи, і для мобільної. 

Дефініція „вільне програмне забезпечення” (free software) означає програмне 

забезпечення, що поважає свободу та спільноту користувачів цих продуктів. 

Розробники та користувачі вільного програмного забезпечення виступають за ці 

„свободи” тому, що на розробку та використання продуктів вільного програмного 

забезпечення заслуговує кожен із учасників інформаційної діяльності. За наявності 

означених „свобод” користувачі контролюють (і індивідуально, і колективно) 

програмне забезпечення й те, чим воно може стати їм у нагоді, не порушуючи 

конфіденційності. 

Однією з головних технологічних переваг вільного програмного забезпечення 

є багатоплатформність. Операційна система з відкритими вихідними кодами 

становить ідеальну платформу для навчання майбутніх фахівців з інформаційно-

комунікаційних технологій. З її допомогою майбутні вчителі математики, фізики та 

інформатики мають можливість зрозуміти основи функціювання операційної 

системи, проєктувати інформаційну структуру університетів, застосовувати для 

побудови інформаційно-освітнього середовища. Операційні системи з відкритим 

вихідним кодом NetBSD, GNU/Linux, FreeBSD, AROS працюють на різних 

апаратних платформах: x86, m68k, PowerPC, DEC Alpha, AMD64, SPARC, ARM, 

MIPS. Операційна система NetBSD працює на більшості апаратних платформ. 

Випуск версій програми для різних платформ підвищує поширення вільного 

програмного забезпечення, що сприяє і зменшенню прихованих помилок, і 

просуванню вільних та відкритих стандартів. Наступною перевагою 

багатоплатформності вільного програмного забезпечення є можливість швидкої 
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міграції між платформами, адже і дані, і функційні можливості програмного 

забезпечення збігаються. Така перевага надає впевненості в доцільності 

застосування вільного програмного забезпечення в освітній діяльності через те, що 

не кожен випускник буде працювати в заздалегідь відомих і обговорених умовах, а 

отже, чим більша універсальність такого програмного забезпечення, тим більше 

його конкурентоспроможність.  

Недоліки вільного програмного забезпечення стосуються в основному 

фінансової сфери. Навіть незважаючи на те, що відсутні відшкодування за ліцензію, 

підготовка фахівця на сьогодні є більш вартісною. З останнього робимо висновок, 

який підтверджує, по-перше, наведене вище твердження про універсальність 

фахівця, якого було підготовлено на базі вільного програмного забезпечення, а по-

друге, необхідність найширшого застосування вільного програмного забезпечення в 

освітній діяльності на всіх рівнях. Широкому впровадженню вільного програмного 

забезпечення перешкоджає неготовність суб’єктів освітньої діяльності до його 

використання. На сьогодні велика кількість науковців, дослідників, педагогів і 

студентів не володіє повноцінною інформацією про вільне програмне забезпечення. 

Вони або необізнані, або іноді взагалі не знайомі з таким різновидом програмного 

забезпечення, хоча для майбутніх учителів математики, фізики та інформатики це 

вкрай важливий досвід і необхідні знання та вміння. 

Інформаційно-комунікаційні технології на базі вільного програмного 

забезпечення надають змогу використовувати їх під час аудиторних занять та під час 

виконання самостійної роботи. Такого роду програмні продукти мають вплив на 

освітній процес, змінюючи методи навчання з традиційних на інноваційні, не 

витісняючи їх, а співіснуючи в повній згоді та доповнюючи один одного. 

Використання ІКТ на основі ВПЗ надає змогу скоригувати освітній процес 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики, поєднуючи класичні форми 

навчання та нові прийоми подання матеріалу. Сфера діяльності випускника закладу 

вищої педагогічної освіти неодмінно буде пов’язана з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, тому бути обізнаним з ІКТ – це запорука професійного 

рівня кожного випускника педагогічного університету. Володіння навичками роботи 

з такими видами програм, як офісні пакети, графічні редактори, системи 

комп’ютерної математики, симулятори фізичних процесів, середовища 

програмування тощо, стає одним із головних завдань сучасної освіти, виховуючи 

при цьому фахову майстерність майбутніх учителів математики фізики та 

інформатики. 

Застосування вільного програмного забезпечення в університетській освіті 

підкреслює його користувачам відкритість намірів суспільства щодо їхніх свобод і 

прав на навчання, поширення власних надбань і думок, вивчення стороннього 

досвіду та розкриття й розвиток творчих здібностей. Переваги вільного програмного 

забезпечення все частіше спонукають до його широкого застосування, а недоліки – 

до спроб виправлення їх спільними зусиллями, адже на цьому ґрунтується основний 

принцип вільного програмного забезпечення. 

У другому розділі – „Теорія та практика застосування вільного 

програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики 

та інформатики” – проаналізовано підходи до використання інформаційно-
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комунікаційних технологій у підготовці вчителів математики, фізики та 

інформатики; розглянуто фактори сприяння та перешкоджання застосуванню 

вільного програмного забезпечення у підготовці вчителів математики, фізики та 

інформатики; описано досвід застосування вільного програмного забезпечення у 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. 

Аналіз низки державних документів (Стратегія розвитку інформаційного 

суспільства в Україні (2013), Закон України „Про національну програму 

інформатизації” зі змінами (2017) та ін.) засвідчив державну зацікавленість у 

широкому використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освіті та науці і 

як наслідок пошуку альтернативної заміни пропрієтарного програмного 

забезпечення – застосування вільного програмного забезпечення. Вивчення науково-

теоретичної літератури та інтернет-джерел, зокрема праць В. Бикова, А. Гуржія, 

М. Жалдака, Ю. Жука, В. Кухаренка, С. Ракова, О. Співаковського, Є. Хрикова та 

ін., щодо проблем упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

систему освіти дозволило дійти висновку, що освіта сьогодення вимагає 

урізноманітнення форм і методів організації навчальної діяльності. 

Методам виявлення рівня математичної підготовки майбутніх учителів 

математики присвятили свої роботи І. Васильченко, Л. Кудрявцев, Дж. Малати, 

В. Садовничий, В. Тіхоміров та ін.; педагогічний потенціал застосування 

комп’ютерних програмних засобів у навчанні математики висвітлено в розвідках 

Ю. Горошка, М. Жалдака, А. Костюченко, С. Ракова, Ю. Триуса та ін. 

Удосконалення проведення навчального фізичного експерименту за 

допомогою сучасних ІКТ розглянуто С. Величком, В. Вовкотруб, В. Заболотним, 

О. Мартинюк, Ю. Орищиним і ін. Розробкою методів формування фізико-технічних 

знань майбутніх фахівців займалися такі вчені, як І. Богданов, А. Касперський, 

Г. Шишкін та ін.; проблемам стандартизації, фундаменталізації та підвищення якості 

фізичної освіти присвячено студії П. Атаманчука, Л. Благодаренко, С. Гончаренка, 

О. Іваницького, О. Ляшенко, В. Савченко, О. Сергєєва, В. Сергієнко, Н. Сосницької, 

М. Шут та ін. 

Методичні аспекти навчання інформатики в сучасних умовах знайшли 

відображення в працях Ю. Горошка, А. Гуржія, М. Жалдака, В. Клочка, Н. Морзе, 

С. Семерікова та ін.; проблема використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у процесі навчання інформатики досліджена К. Бугайчуком, О. Гриб’юк, 

Р. Гуревичем, М. Жалдаком, С. Литвиновою, Н. Морзе, М. Попель, 

О. Співаковським, О. Спіріним, М. Шишкіною, С. Шокалюк та ін. 

Використання ІКТ у галузі освіти є необхідною умовою освітнього процесу. 

Форми й методи навчання, що передбачають у своєму арсеналі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій, здатні індивідуалізувати процес навчання, 

збагатити набуті знання, стати ефективними помічниками в професійній діяльності 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній педагогічній діяльності дасть 

змогу застосовувати широкий спектр сучасних методологічних підходів і 

технологій, допоможе розкрити внутрішній творчий потенціал кожного учня, 

сприятиме формуванню предметних компетентностей школярів і скорегує пошук 

шляхів урізноманітнення подання інформації, що, своєю чергою, зумовить 
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максимальне досягнення запланованих навчальних результатів; стане для учнів 

„наочним посібником” з умінь і навичок використання інформаційно-

комунікаційних технологій для досягнення кращих результатів навчання. 

Поняття „сучасні інформаційно-комунікаційні технології в підготовці 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики” уточнено в такому 

формулюванні: це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних 

засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, поширення, 

відображення та використання інформації в інтересах її користувачів, що дають 

змогу значно оптимізувати процес набуття знань майбутніми вчителями математики, 

фізики та інформатики під час навчання в закладі вищої педагогічної освіти за 

рахунок застосування вільного програмного забезпечення, вивчення дисциплін 

інформатичного циклу, опанування знань і вмінь із розроблення та створення 

електронних освітніх ресурсів. 

Розглянуто загальні напрями використання інформаційно-комунікаційних 

технологій з адаптацією їх до застосування вільного програмного забезпечення у 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики.  

Світова освітня практика свідчить, що в країнах, де пройшло формування 

інформаційного суспільства, неодмінно поставало питання розвитку інформаційних 

ресурсів і технологій в освіті. В останні роки в багатьох країнах світу помітні 

позитивні тенденції застосування вільного програмного забезпечення в усіх сферах 

діяльності, зокрема й в освіті. Цьому факту сприяє те, що рівень і якість вільного 

програмного забезпечення стали набагато кращими. Рух за вільне програмне 

забезпечення поширюється в усьому світі. Існує багато країн, що обрали вільне 

програмне забезпечення на політичному рівні, зокрема Японія, Китай, Росія, Індія, 

країни Західної Європи й Скандинавії та інші. Такі риси вільних програм, як 

економічність, надійність, можливість вивчення, покращення та колективного 

доопрацювання, відповідають сучасним світовим тенденціям. Досвід переходу від 

пропрієтарного програмного забезпечення до вільного в системі освіти стає дедалі 

ширшим та підкреслює дух свободи, демократії та рух до „суспільства знань”.  

У системі професійної підготовки майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики інформатичні дисципліни відіграють суттєве значення, оскільки метою 

їх вивчення є формування компетентностей, конкурентоспроможності, 

професіоналізму та самореалізації. Необхідність удосконалення підходів до 

навчання в процесі підготовки майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій 

зростає пропорційно динаміці розвитку інформаційного суспільства та посилення 

ролі цієї галузі знань. Інформаційно-комунікаційні технології є базисом формування 

професійної компетентності, яка в майбутньому забезпечить 

конкурентоспроможність, мобільність фахівців на ринку праці та готовність до 

навчання й самовдосконалення впродовж усього життя. Інформаційно-комунікаційні 

технології є універсальним засобом, за допомогою якого кожен охочий має змогу 

збільшити, розширити чи отримати бажані знання та вміння, корегуючи чи 

активізуючи при цьому власні творчі, дослідницькі, самоосвітні навички та їх 

напрями. 
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Спираючись на сказане вище, визначено одне із ключових понять нашого 

дослідження. Отже, інформатична компетентність майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики – це професійно-особистісна якість 

особистості, що базується на динамічній комбінації знань, способів мислення, 

поглядів, цінностей, навичок та вмінь зі створення та використання інформаційно-

комунікаційних технологій, електронних освітніх ресурсів, спрямованих на 

задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування професійних педагогічних 

завдань, а також формується за умови застосування вільного програмного 

забезпечення. 

Багатьма дослідниками (В. Биков, О. Воронкін, Ю. Горошко, А. Костюченко, 

С. Семеріков, М. Шкардибарда та ін.) було вказано на велику кількість протиріч у 

застосуванні вільного програмного забезпечення. Ці протиріччя виникають у 

результаті відсутності чинного законодавства, щодо застосування програмного 

забезпечення. Для застосування вільного програмного забезпечення в закладах 

освіти необхідне рішення на державному рівні, оскільки на сьогодні фахівці, які 

відповідають за інформаційно-комунікаційні технології та програмне забезпечення в 

різних сферах життєдіяльності суспільства, мають свободу купувати та 

встановлювати те програмне забезпечення, що є найбільш ефективним для тієї 

сфери діяльності, у якій вони зайняті. 

Узагальнюючи дані вітчизняних та зарубіжних досліджень (К. Вонг (K. Wong), 

В. Коваленко, В. Орєхов, Л. Панченко, Н. Погромська, Ф. Сайо (Ph. Sayo), 

О. Христодоров, А. Якушин та ін.), зазначимо, що до недоліків застосування 

вільного програмного забезпечення належать: необхідність фінансування; 

скептичний соціальний настрій; недостатня ергономічна привабливість; відсутність 

інформаційного супроводу; використання закритих форматів файлів; недостатня 

підтримка периферійних пристроїв; замала кількість програмних продуктів вільного 

програмного забезпечення. Проте існують практичні кроки подолання та зменшення 

впливу факторів перешкоджання застосування вільного програмного забезпечення, 

зокрема: широке застосування ВПЗ у середній та вищій освіті, що зменшить 

фінансове навантаження в процесі його застосування; створення державних 

навчальних програм із перепідготовки фахівців, спрямованих на застосування ВПЗ; 

інформаційна підтримка ВПЗ у засобах масової інформації; проведення наукових і 

методичних конференцій з проблем ВПЗ; підтримка досліджень із розробки та 

застосування ВПЗ в освітньому процесі шляхом уведення їх у наукові програми; 

надання фінансових пільг засобам масової інформації, які висвітлюють проблеми 

застосування ВПЗ; поступовий перехід на відкриті формати файлів, використання 

відкритих форматів файлів у системах резервування інформації; затвердження 

відкритих форматів файлів для документообігу на державному рівні; підвищення 

правової грамотності суб’єктів освітнього процесу щодо ліцензійних умов ВПЗ; 

залучення фахівців різних галузей до створення інформаційного наповнення ВПЗ. 

Власний та наявний досвід дають нам змогу зробити висновки про такі 

недоліки застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики: 

1) відсутність чіткої державної стратегії з організації планового застосування 

вільного програмного забезпечення в системі освіти; 
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2) недостатня кількість кваліфікованого інженерного складу для підтримки 

вільного програмного забезпечення; 

3) незабезпеченість власними ресурсами освітніх установ з організації курсів 

підвищення кваліфікації викладачів у галузі застосування вільного програмного 

забезпечення у професійній діяльності; 

4) відсутність достатньої й різноманітної кількості посібників із застосування 

вільного програмного забезпечення в освітньому процесі. 

Аналіз робіт сучасних дослідників (Є. Алексєєв, Ю. Горошко, А. Костюченко, 

С. Семеріков, Р. Столмен, О. Чеснокова, М. Шкардибарда та ін.), присвячених 

перевагам застосування вільного програмного забезпечення в освіті, дає нам змогу 

стверджувати, що кількість публікацій, у яких вільне програмне забезпечення 

рекомендується до застосування, переважає кількість досліджень, у яких є будь-які 

негативні висновки. Наявне вільне програмне забезпечення має вагомі переваги: 

юридичні (законність; можливість необмеженої кількості одночасних інсталяцій на 

багатьох комп’ютерах у навчальній установі та вдома; можливість легального 

застосування вільного програмного забезпечення, що сприяє декриміналізації сфери 

використання програмного забезпечення), технічні (безкоштовність або низька 

вартість програмного забезпечення; наявність співтовариства, яке здатне надати 

підтримку та консультування; сприяння підвищенню якості супроводу програмного 

забезпечення; кросплатформність; відкриті стандарти; надійність і стабільність; 

поширення власних програмних продуктів або технологій), соціальні (можливість 

комерційного використання похідних програмних продуктів; отримання оплати за 

супровід програмного забезпечення; участь фахівців у розробці, що в результаті 

призводить до підвищення їхньої професійної кваліфікації; зменшення залежності 

навчальних закладів від постачальників програмного забезпечення; можливість 

заявити про себе; формування високих моральних якостей) та навчальні (можливість 

повної адаптації під власні потреби; можливість отримання похідних програмних 

продуктів, що ґрунтуються на цьому програмному забезпеченні, використання його 

у власних розробках; застосування вільного програмного забезпечення одночасно і 

як інструменту, і як навчального посібника через відкритість і доступність для 

вивчення та експериментування; можливість локалізації). Вони здатні вплинути не 

тільки на формування позитивного ставлення до такого феномену, як вільне 

програмне забезпечення, але й на процеси впорядкування фундаментальної 

підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики шляхом його 

застосування в університетській освіті. 

Практичний досвід застосування вільного програмного забезпечення в Україні 

та за кордоном було описано багатьма науковцями та дослідниками (Є. Алексєєв, 

Ю. Буган, О. Воронкін, Ю. Горошко, О. Дрозд, В. Єфименко, Г. Злобін, О. Кравчина, 

О. Олексюк, Д. Пірштук, Г. Погромська, П. Риковський, С. Семеріков, 

Д. Покришень, О. Христодоров та ін.). Застосування вільного програмного 

забезпечення в процесі навчання майбутніх учителів сприяє адаптації ІКТ у школах. 

Так, Фламандське Міністерство освіти оцінило наявні програмні продукти вільного 

програмного забезпечення для створення віртуальної бібліотеки школи й робить їх 

доступними для всіх шкіл у фламандській частині Бельгії; Національний центр 

педагогічної документації Франції створив робочі групи, які оцінювали наявні 
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освітні пакети вільного програмного забезпечення з акцентом на всебічне його 

використання в школі; більшість закладів вищої освіти Великобританії, Австралії та 

Новій Зеландії вже є FOSS (Free and Open-Source Software у пер. з англ. – вільне 

програмне забезпечення із загальнодоступними (відкритими) вихідними кодами); в 

Іспанії в школи постачають нові комп’ютери з уже встановленим Linux; на 

факультеті прикладної математики та інформатики Білоруського державного 

університету та в Національному інституті освіти (м. Мінськ) приділяють багато 

уваги вільному програмному забезпеченню, упроваджуючи його програмні 

продукти в усі ланки університетської освіти. В Україні практичний досвід 

застосування вільного програмного забезпечення існує на фізико-математичному 

факультеті Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Т. Г. Шевченка; у Криворізькому державному педагогічному університеті; 

Донецькому національному технічному університеті; Українському інституті 

інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України 

„Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Східноукраїнському 

національному університеті імені В. Даля; Харківському національному університеті 

радіоелектроніки; Львівському національному університеті імені Івана Франка; 

Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова; Чернігівському 

державному технологічному університеті; ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет”; Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького; Тернопільському обласному Інституті післядипломної 

педагогічної освіти; Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини; Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г. С. Сковороди; ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка” та ін. 

Важливим чинником для освітнього процесу та наукових досліджень є 

правильно дібране сучасне програмне забезпечення, що буде працювати не тільки в 

навчальних лабораторіях, але й на власних комп’ютерах майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики, аспірантів і викладачів. 

Ґрунтуючись на аналізі досвіду застосування вільного програмного 

забезпечення у вітчизняних та зарубіжних освітніх закладах, маємо змогу зазначити, 

що безболісний перехід до вільного програмного забезпечення можна здійснити 

шляхом заміни пропрієтарного програмного забезпечення на аналоги програмних 

продуктів, що належать до вільного програмного забезпечення і схожі не лише за 

виконуваними функціями, а також і за інтерфейсом. Зазначений фактор дасть змогу 

здійснити швидкий перехід на вільне програмне забезпечення без утрати набутих 

раніше загальних методів і прийомів навчання. Під час застосування у підготовці 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики додатків, що належать до 

вільного програмного забезпечення, закладається фундамент розуміння важливості 

знань і вмінь опанування інформаційно-комунікаційних технологій та потреби 

застосування їх у майбутній професійній діяльності; усвідомлення, що вчитель для 

своїх учнів є не тільки наставником, а й практичним прикладом, а його дії та 

поведінку діти сприймають як своєрідний перший власний досвід.  

У третьому розділі – „Науково-теоретичні засади системи застосування 

вільного програмного забезпечення в підготовці майбутніх учителів 
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математики, фізики та інформатики” – проаналізовано науково-методологічні 

підходи до розробки системи застосування вільного програмного забезпечення у 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики; розроблено 

систему застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики; висвітлено процес підготовки 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики до застосування вільного 

програмного забезпечення; наведено практичний приклад розробки навчальної 

дисципліни „Технології програмування” як реалізацію системи застосування 

вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики.  

Особливістю сучасного етапу розвитку освіти є те, що в арсеналі методів і 

засобів під час підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики 

використовуються і традиційні (друковані), і цифрові (електронні) матеріали. 

Головним позитивним моментом використання електронних матеріалів у підготовці 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики є відкритий доступ до 

електронних освітніх ресурсів. Забезпечення відкритого цілодобового доступу до 

електронних освітніх ресурсів є одним із першочергових завдань інформатизації 

науки, освіти й культури. У зв’язку з цим істотно змінюються роль і функції 

викладачів навчальних дисциплін, які повинні використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в професійній діяльності, що є складником інформаційно-

освітнього середовища й включають електронні бібліотеки, інформаційно-освітні 

ресурси, системи пошуку, агрегації інформації тощо та ґрунтуються на вільному 

програмному забезпеченні. 

Ґрунтуючись на фундаментальних принципах, визначених науковцями, 

(С. Архангельський, Ю. Бабанський, І. Блауберг, В. Беспалько, І. Гавриш, 

О. Дубасенюк, В. Загвязінський, Т. Ільїна, М. Кларін, Н. Кузьміна, Н. Лапін, 

В. Майборода, С. Омельченко, В. Прошкін, С. Харченко, А. Хуторський, 

Л. Шипіліна, Е. Юдін та ін.), представлено систему застосування вільного 

програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики як множину взаємопов’язаних підсистем (концептуальна, змістова, 

технологічна), об’єднаних спільною метою формування інформатичної 

компетентності майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. 

Розробка системи застосування вільного програмного забезпечення у 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики зумовлена 

потребами й вимогами інформатизації освіти й метою загальнодидактичного, 

навчально-методичного та інформаційно-технологічного забезпечення навчально-

наукової діяльності майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. 

Концептуальна підсистема системи застосування вільного програмного 

забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики 

утворена сукупністю та взаємодією мети та завдань, методологічних підходів та 

принципів функціювання системи. Метою системи застосування вільного 

програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики є формування інформатичної компетентності майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики засобами вільного програмного забезпечення. 

До завдань, пов’язаних із застосуванням вільного програмного забезпечення у 



20 
 

 

 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики, належать: 

вільний доступ до безпечного, надійного і стабільного програмного забезпечення та 

його вихідних кодів; подолання інформаційної нерівності; слідування відкритим 

стандартам та позбавлення прямої залежності від розробника; дотримання прав на 

інтелектуальну власність, боротьба з піратством; ініціативність із локалізації та 

адаптації програмного забезпечення. 

Загальнофілософськими й загальнонауковими орієнтирами моделювання та 

розробки системи застосування вільного програмного забезпечення в підготовці 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики стали такі наукові підходи: 

системний, що є методологічною основою побудови сучасних систем в освіті; 

забезпечив дослідження системи застосування вільного програмного забезпечення у 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики як відкритої 

цілісної ієрархічної сукупності та взаємодії компонентів, який дозволив усвідомити 

закономірні зв’язки між структурними компонентами вказаного освітнього явища;  

компетентнісний, зорієнтований на перенесення уваги з процесу навчання на 

його результат, що забезпечив методологічне підґрунтя основних понять системи 

застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики, зокрема категорії „інформатична 

компетентність”; 

інноваційний, пов’язаний із перетворенням наукового знання на інновацію, що 

зумовив утвердження необхідності застосування вільного програмного забезпечення 

у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики; 

синергетичний, за допомогою якого було розкрито внутрішні механізми 

самоорганізації та саморозвитку;  

рефлексивний – системоутворювальний чинник і універсальний механізм 

управління освітнім процесом, що визнає здатність людини усвідомити складності, 

суперечності у своєму професійному розвитку та слугує для вирішення проблемних 

ситуацій;  

інформологічний, який уможливив визначення джерел інформації в освітньому 

процесі, структури й змісту навчальної діяльності в процесі їх використання, що 

виявляється в кращій орієнтації майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики в інформаційному освітньому просторі;  

технологічний, що надав змогу здійснити багатоваріантне проєктування й 

конструювання рішень освітніх ситуацій і завдань у підготовці майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики. 

Визначальним теоретичним системоутворювальним чинником проєктування 

системи застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики стали виокремлені принципи: 

реформування освітніх процесів, умотивованість, стратегічні ініціативи, співпраця; 

принцип відкритих систем; верховенство права, законність, рівність усіх суб’єктів 

освітнього процесу перед законом; свобода інтелектуальної, творчої діяльності; 

соціальна відповідальність. 
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Мета: формування інформатичної компетентності майбутніх учителів математики, фізики та 
інформатики засобами вільного програмного забезпечення 

 

 
Завдання: забезпечення вільного доступу до безпечного, надійного та стабільного програмного 

забезпечення; подолання інформаційної нерівності; слідування відкритим стандартам, позбавлення 
залежності від розробника; дотримання прав на інтелектуальну власність, боротьба з піратством; 

ініціативність з локалізації та адаптації  

 

Підходи: системний; інноваційний; синергетичний; рефлексивний; інформологічний; технологічний; 
компетентнісний 

 

Принципи: реформування освітніх процесів; умотивованість; стратегічні ініціативи; співпраця; 
принцип відкритих систем; верховенство права, законність, рівність усіх суб’єктів освітнього 

процесу перед законом; свобода інтелектуальної, творчої діяльності; соціальна відповідальність 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНА ПІДСИСТЕМА 

ЗМІСТОВА ПІДСИСТЕМА 

Структурні компоненти інформатичної 
компетентності: мотиваційно-ціннісний; 
когнітивний; діяльнісний; організаційно-

комунікативний; рефлексивний 
 

Провідна ідея: акцент на вивчення 
інформаційних технологій на противагу 

вивченню програмного забезпечення у процесі 
викладання інформатичних дисциплін 

 

Відкриті системи та стандарти; відкрита освіта; 
електронне навчання; вільне програмне забезпечення 

ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДСИСТЕМА 

Етапи формування інформатичної компетентності: мотиваційно-цільовий, дослідницький, 
орієнтовного планування, контрольно-оцінний, регуляторно-спрямувальний 

 

Методи: проблемного навчання, 
інтелектуалізації навчання, математичного та 
імітаційного моделювання, аналізу, синтезу, 
порівняння, узагальнення, конкретизації, 
виділення головного 

 

Засоби: електронні освітні ресурси, відкриті 
онлайн-курси, підтримка навчання засобами 
дистанційного навчання, лекції, завдання до 
лабораторних робіт, завдання для 
індивідуальної і самостійної роботи та ін. 

 

Форми: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальні та групові проєкти, 
обчислювальна практика 

 

ПІДСИСТЕМА ЯКІСНИХ І КІЛЬКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ОЦІНКИ 
Критерії оцінки інформатичної компетентності: мотиваційно-цільовий, професійно-

когнітивний, професійно-діяльнісний, комунікативно-проєктивний, креативний 
 

Рівні сформованості інформатичної компетентності: низький, середній, достатній, високий 
 

Результат – підвищення рівня інформатичної компетентності майбутніх 
учителів математики, фізики та інформатики засобами вільного програмного 

забезпечення 
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 Рис. 1. Система застосування вільного програмного забезпечення у підготовці 
майбутніх учителів математики, фізики та інформатики 
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У змістовій підсистемі враховано внутрішню структуру, взаємозв’язок і 

взаємозалежність компонентів інформатичної компетентності, зміст яких розкриває 

результативність застосування вільного програмного забезпечення у підготовці 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. Ця підсистема визначає 

змістову лінію застосування системи вільного програмного забезпечення в 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики, провідною ідеєю 

якої є вивчення технологій обробки інформації на противагу вивченню програмного 

забезпечення в процесі викладання інформатичних дисциплін. Підсистема надає 

змогу визначити конкретний зміст процесу формування інформатичної 

компетентності, що охарактеризовано в її структурних компонентах: 

мотиваційно-ціннісний – передбачає виокремлення, розуміння та актуалізацію 

цілей і завдань власної педагогічної діяльності; усвідомлення значущості знань, 

умінь і навичок під час застосування вільного програмного забезпечення в 

освітньому процесі; спрямування до професійно-педагогічного розвитку й 

саморозвитку; 

когнітивний – володіння змістом психолого-педагогічних, фахових і 

методичних знань із процесу застосування вільного програмного забезпечення в 

освітній діяльності; 

діяльнісний – використання знань, умінь і навичок у процесі вивчення і 

психолого-педагогічних та фахових дисциплін, і навчальних дисциплін 

інформатичного циклу; вибір технологій, форм, методів, засобів навчання, 

планування навчально-виховних завдань та їх реалізація; 

організаційно-комунікативний – створення персонального інформаційно-

освітнього середовища засобами вільного програмного забезпечення; використання 

інформаційно-освітнього середовища для професійної комунікації, поширення 

педагогічного досвіду, професійної діяльності; 

рефлексивний – здійснення контролю, самоконтролю, оцінки, самооцінки. 

Взаємодоповнювальними складниками змістової підсистеми є також: 

відкриті системи та стандарти – постійна взаємодія з іншими системами та 

підсистемами через постійні та випадкові зв’язки. Відкриті освітні системи 

обмінюються не лише інформацією, знаннями, технологіями, методами, суб’єктами 

освітнього процесу, а й електронними освітніми ресурсами; 

відкрита освіта – цілеспрямована, контрольована, інтенсивна самоосвітня 

діяльність, що відбувається в зручному місці, за індивідуальним розкладом, 

базується на комплекті електронних освітніх ресурсів, погодженому з наставником, 

та має вільні контакти з усіма суб’єктами освітнього процесу; 

електронне навчання реалізується через використання інформаційно-

комунікаційних технологій, які трансформують навчальну діяльність в електронне 

навчання, є носіями знань, умінь та навичок, видозмінюють роль викладача, 

прибирають межі вікових та часових обмежень, передбачають усебічне 

використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

вільне програмне забезпечення слугує головним чинником використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у відкритій освіті, дозволяє отримувати 

доступ до електронних освітніх ресурсів, використовувати електронне навчання та 

втілювати ідеї відкритої освіти в майбутню професійну діяльність. 
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Спираючись на виконане дослідження та аналіз робіт науковців, доходимо 

висновку, що під умовами ефективного функціювання системи застосування 

вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики розуміємо сукупність заходів, що свідомо створюються в 

навчально-виховному процесі та забезпечують найбільш ефективне застосування 

вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики. 

Технологічна підсистема системи застосування вільного програмного 

забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики 

організована навколо формування інформатичної компетентності. До етапів 

формування інформатичної компетентності нами віднесено такі, як: 

мотиваційно-цільовий, що передбачає розвиток інтересу до інформатичної 

діяльності, бажання створення та використання електронних освітніх ресурсів, 

прагнення отримати інформатичні знання, уміння та навички; 

дослідницький – передбачає набуття інформатичних знань теоретичного і 

технологічного характеру; 

орієнтовно-планувальний – виконує роль перетворення отриманих знань на 

практичні навички їх застосування; 

контрольно-оцінний – реалізовується через необхідність критичного ставлення 

до методів розв’язування інформатичних завдань та створених намірів формування 

інформатичної компетентності; 

регуляторно-спрямувальний відіграє роль стимулювальної функції та 

спрямовує на подолання труднощів, аналіз отриманих навичок та можливості їх 

покращення. 

Складниками технологічної підсистеми є також методи (проблемного 

навчання, інтелектуалізації навчання, математичного та імітаційного моделювання, 

аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, конкретизації, виділення головного), 

засоби (електронні освітні ресурси, відкриті он-лайн курси, підтримка навчання 

засобами дистанційного навчання, лекції, завдання до лабораторних робіт, завдання 

для індивідуальної і самостійної роботи та ін.) та форми (лекції, лабораторні заняття, 

самостійна робота, індивідуальні та групові проєкти, обчислювальна практика) 

навчання інформатичних дисциплін. Мету навчання інформатичних дисциплін 

майбутніми вчителями математики, фізики та інформатики ми визначаємо як 

формування основ наукового світогляду; формування загальнонавчальних і 

загальнокультурних навичок роботи з інформацією; підготовку до майбутньої 

професійної діяльності; оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями як 

необхідною умовою переходу до системи неперервної освіти.  

Базуючись на розглянутих стандартах освітньо-професійної підготовки, зміст 

інформатичних дисциплін для майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики визначено за такими предметними галузями: архітектура 

обчислювальних систем, основи програмного забезпечення, операційні системи, 

управління інформацією, інформаційне забезпечення та безпека, мережеві 

технології, прикладні мережі, технології платформ, основи розробки програмного 

забезпечення, дискретні структури, алгоритми та складність, мови програмування, 

розробка програмного забезпечення, основи розробки інформаційних систем, 
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соціальні проблеми освіти та професійна практика. Визначено спільні та специфічні 

чинники підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. 

На прикладі дисципліни „Технології програмування” наведено алгоритм її 

розробки, який демонструє основні принципи викладання інформатичних 

дисциплін: вивчати технологію, а не програмне забезпечення; пропонувати вільні 

формати файлів для якомога більшого переліку програмного забезпечення, що 

здатне обробляти вибрані формати файлів; надавати можливість вільного вибору 

програмного забезпечення для вирішення поставлених завдань. 

У четвертому розділі – „Дослідно-експериментальна перевірка 

ефективності системи застосування вільного програмного забезпечення у 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики” – визначено 

критерії ефективності застосування вільного програмного забезпечення у підготовці 

вчителів математики, фізики та інформатики; описано реалізацію системи 

застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики; представлено етапи та методи проведення 

експериментального дослідження.  

Відповідно до визначеної структури інформатичної компетентності нами 

виділено критерії оцінювання інформатичної компетентності майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики за умови застосування вільного програмного 

забезпечення. Під критеріями розуміємо сукупність ознак, які характеризують 

конкретний аспект інформатичної компетентності, а під показниками – кількісні 

та якісні характеристики сформованості цих ознак. Отже: 

– мотиваційно-цільовий – наявність розвиненої пізнавальної мотивації, 

зумовленої професійними інтересами; прагнення до професійного 

самовдосконалення; 

– професійно-когнітивний – володіння фундаментальними та прикладними 

знаннями застосування вільного програмного забезпечення в освітній діяльності; 

– професійно-діяльнісний – готовність до самостійного використання 

сформованих знань, умінь, навичок і особистісних якостей у змодельованих 

професійних ситуаціях, пов’язаних із застосуванням вільного програмного 

забезпечення; 

– комунікативно-проєктивний – володіння прийомами й засобами 

комунікації, використовуючи методи відкритих співтовариств розробників вільного 

програмного забезпечення; здатність до планування навчальної діяльності та 

організаційної поведінки; 

– креативний – сформованість творчого мислення; здатність до творчої 

діяльності в будь-яких змодельованих професійних ситуаціях. 

У ході дослідження нами визначено чотири рівні сформованості 

інформатичної компетентності майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики: низький, середній, достатній і високий. 

Експериментальна робота була реалізована в чотири взаємопов’язані етапи: 

розвідувальний, констатувальний, формувальний, контрольний. На першому етапі 

досліджувався поточний стан застосування вільного програмного забезпечення в 

освітній діяльності викладачів закладів вищої освіти. Другий етап характеризувався 

виконанням завдань констатувального експерименту та підготовкою майбутніх 
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учителів математики, фізики та інформатики й викладачів дисциплін 

інформатичного циклу до навчальної та професійно зорієнтованої діяльності в 

умовах проведення формувального педагогічного експерименту. Третій етап 

експериментального дослідження – формувальний – полягав у системному 

впровадженні концептуальних засад застосування вільного програмного 

забезпечення на прикладі фахової підготовки майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики і створення відповідних педагогічних умов їх реалізації, 

зокрема й через запропоновану методичну систему викладання інформатичних 

дисциплін. На четвертому, контрольному, етапі експериментального дослідження 

визначено рівні сформованості інформатичної компетентності майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики за рахунок застосування в їхній підготовці 

програмних продуктів вільного програмного забезпечення. 

На розвідувальному етапі дослідження проведено анонімне анкетування серед 

викладачів закладів вищої освіти з використанням сервісу Google Форми 

(https://goo.gl/forms/F0BVkSnvwpHTo6H82). Респонденти, які взяли участь в 

опитуванні на розвідувальному етапі дослідження, 53% яких виявились вікового 

діапазону 31 – 40 років, найбільшу перевагу у застосуванні вільного програмного 

забезпечення віддали ліцензійній чистоті використання програмного забезпечення – 

78%, на другому місці виявились навчальні можливості вільного програмного 

забезпечення. Так, 75% опитаних уважають, що головною перевагою вільного 

програмного забезпечення є можливість навчатись на його прикладах та навчатись 

за його допомогою. 65% респондентів виділили технічні переваги вільного 

програмного забезпечення, серед яких мали місце такі чинники, як надійність, 

передбачуваність, відсутність комп’ютерних вірусів тощо. Лише 33% опитаних 

вирізнили соціальні переваги застосування вільного програмного забезпечення як 

важливі. Розглядаючи недоліки в застосуванні вільного програмного забезпечення в 

освітній діяльності, 62% респондентів (на першому місці значущості) підкреслили 

відсутність методичного супроводу. Отриманий результат свідчить про те, що галузь 

освіти не приділяє належної уваги вільному програмному забезпеченню, не 

використовуються в навчанні навіть добре відомі програмні продукти. Другу 

позицію недоліків застосування вільного програмного забезпечення займає група 

технічних показників – 53%. Існування власних даних користувачів у закритих 

форматах файлів, несумісність периферійного обладнання з вільним програмним 

забезпеченням, проблеми взаємодії вільного програмного забезпечення з наявним 

ліцензійним програмним забезпеченням викликають побоювання в застосуванні 

вільного програмного забезпечення з боку певної частини опитаних. На третьому 

місці (42%) серед недоліків застосування вільного програмного забезпечення за 

результатами опитування викладачів закладів вищої освіти пов’язані з відсутністю 

педагогічного програмного забезпечення. На останньому місці з результатом у 20% 

респонденти визначили фінансові труднощі, пов’язані з переходом на вільне 

програмне забезпечення. 
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Рис. 2. Результати опитування респондентів щодо переваг та недоліків застосування 

вільного програмного забезпечення 

Результати виконання завдань, тестувань та опитувань, спрямованих на 

виявлення рівнів сформованості компонентів інформатичної компетентності 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики (мотиваційно-цільового, 

професійно-когнітивного, професійно-діяльнісного, комунікативно-проєктивного, 

креативним), дозволили виявити перевищення середнього рівня за всіма критеріями: 

мотиваційно-цільовим (КГ – 93 особи, 35,5%, ЕГ – 90 осіб, 37,5%), професійно-

когнітивним (КГ – 114 осіб, 43,5%, ЕГ – 107 осіб, 44,6%), професійно-діяльнісним 

(КГ – 110 осіб, 42%, ЕГ – 97 осіб, 40,4%), комунікативно-проєктивним (КГ – 86 осіб, 

32,8%, ЕГ – 80 осіб, 33,3%), креативним (КГ – 91 особа, 34,7%, ЕГ – 83 особи, 

34,6%). Розподіл між контрольними та експериментальними групами майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики було виконано рівномірно і 

статистично перевірено. 

Метою проведення формувального етапу експериментального дослідження 

було застосування вільного програмного забезпечення у процесі підготовки 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики, що супроводжувалось 

інформаційною підтримкою, моніторингом та відповідним корегуванням. Відтак, до 

процесу підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики було 

внесено зміни до робочих навчальних програм навчальних дисциплін 

інформатичного циклу, спрямовані на фундаменталізацію навчання, вивчення 

технологій обробки інформації та вільного вибору програмного забезпечення 

реалізації інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблений спецкурс 

„Відкриті інформаційні системи навчання” та навчально-методичний комплекс його 

підтримки надав можливість увести вільне програмне забезпечення та практику 

використання відкритих форматів файлів до професійної підготовки майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики. Розроблені дистанційні курси 

„Застосування вільного програмного забезпечення в навчальній діяльності” та 

„Інформаційно-комунікаційні технології засобами вільного програмного 

забезпечення” надали можливість розширити уявлення майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики і про вільне програмне забезпечення, і про його 

застосування в майбутній професійній діяльності. Крім того, розроблені методичні 
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рекомендації з різних аспектів інформатичної підготовки майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики „Технології програмування”, „Сучасні 

інформаційні технології в навчанні” базуються виключно на вільному програмному 

забезпеченні. Це створило умови для розвитку вмінь і навичок роботи майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики з вільним програмним забезпеченням, 

його інтеграції в наявне інформаційно-освітнє середовище, розробки електронних 

освітніх ресурсів різноманітних типів. 

Експериментальне впровадження системи застосування вільного програмного 

забезпечення у процесі підготовки майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики відбувалось із використанням низки загальнодидактичних методів, 

реалізованих засобами електронного навчання. Майбутні вчителі математики, 

фізики та інформатики залучалися до створення електронних освітніх ресурсів, 

розробки навчальних матеріалів до навчальних занять зі змішаною та перевернутою 

формою навчання, участі в локалізації вільного програмного забезпечення, аналізу 

можливостей вільного програмного забезпечення. Майбутні вчителі математики, 

фізики та інформатики отримували необхідну сукупність знань, умінь та навичок 

вибору технології обробки інформації, вибору вільного програмного забезпечення 

реалізації технології обробки інформації, способах збору, передачі, зберігання та 

обробки інформації, організації взаємодії різноманітних програмних засобів та 

технологій тощо. 

Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики завдяки застосуванню вільного програмного забезпечення 

здійснювалося на мотиваційно-цільовому, дослідницькому, орієнтовного 

планування, контрольно-оцінному та регуляторно-спрямувальних етапах. 

Мотиваційно-цільовий етап формування інформатичної компетентності 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики передбачає розвиток 

інтересу до інформатичної діяльності, бажання створення та використання 

електронних освітніх ресурсів, прагнення отримати інформатичні знання, уміння та 

навички. Реалізація цього етапу відбувалась під час організації освітнього процесу 

(широке використання навчальних матеріалів у вигляді електронних освітніх 

ресурсів, створених засобами вільного програмного забезпечення; організація 

позааудиторної взаємодії, поточної та підсумкової перевірки знань виконувалась 

засобами вільного програмного забезпечення), на лекційних заняттях із будь-якої 

навчальної дисципліни професійної підготовки, під час неформального навчання. 

Дослідницький етап формування інформатичної компетентності майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики передбачає набуття інформатичних 

знань теоретичного й технологічного характеру. Теоретичні знання майбутні вчителі 

математики, фізики та інформатики отримують під час вивчення фундаментальних 

дисциплін математичного, фізичного та інформатичного циклів. До таких дисциплін 

в освітньо-професійній програмі бакалаврів математики та бакалаврів фізики зі 

спеціалізацією „інформатика” належать „Інформатика”, „Технології 

програмування”, „Математична логіка та теорія алгоритмів”, „Дискретна 

математика” тощо. 

Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики на етапі орієнтовного планування відбувалось за рахунок 
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перетворення отриманих знань на практичні навички їх застосування. Така 

трансформація надає можливість трансформувати теоретичні знання у навички 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності. 

Реалізація цього етапу відбувалася під час вивчення таких навчальних дисциплін, як 

„Методика навчання математики”, „Методика навчання інформатики”, „Методика 

навчання фізики” та „Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

закладах освіти”. Саме у викладанні цих навчальних дисциплін активно 

використовуються електронні освітні ресурси. Крім того, одним із основних 

практичних завдань під час вивчення дисциплін є створення електронних освітніх 

ресурсів. 

Контрольно-оцінний етап формування інформатичної компетентності 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики був реалізований через 

необхідність критичного ставлення до методів розв’язування інформатичних завдань 

та створених намірів формування інформатичної компетентності. Оцінка 

інформатичної компетентності відбувалася під час навчальної та педагогічної 

практики. Саме на цих заняттях майбутні вчителі математики, фізики та 

інформатики починають критично оцінювати набуті теоретичні знання та практичні 

навички використання інформаційно-комунікаційних технологій, що базуються на 

вільному програмному забезпеченні. 

Регуляторно-спрямувальний етап формування інформатичної компетентності 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики спрямований на подолання 

труднощів, аналіз отриманих навичок та можливості їх покращення. Реалізація 

зазначеного етапу забезпечувалася під час виконання кваліфікаційної наукової 

роботи, що передбачало застосування вільного програмного забезпечення і для 

обробки отриманих результатів досліджень, і для їх опублікування. 

Наприкінці формувального етапу експериментального дослідження нами 

проведено контрольні зрізи визначення ефективності формування кожного із 

критеріїв інформатичної компетентності. Аналіз результатів контрольного етапу 

засвідчив, що майбутні вчителі математики, фізики та інформатики, які належали до 

експериментальних груп, показали вищі результати сформованості інформатичної 

компетентності, ніж ті, які були розподілені до контрольних груп. Незначне 

зростання рівня інформатичної компетентності в контрольних групах пояснюється 

відкритістю системи навчання і для контрольних, і для експериментальних груп. 

Також під час формувального етапу експериментального дослідження майбутні 

вчителі математики, фізики та інформатики отримували знання, набували вміння та 

навички в процесі вивчення інформатичних дисциплін та під час самоосвітньої 

діяльності. Узагальнені результати контрольного етапу представлено в таблиці 1. 

Аналіз результатів контрольних зрізів надав можливість порівняти розподіл 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики за рівнями сформованості 

інформатичної компетентності. Так, узагальнені результати визначення рівня 

інформатичної компетентності засвідчують наявність низького рівня у 23,7% серед 

контрольних груп порівняно з 14,2% в експериментальних групах, середнього рівня 

в 37,4% серед контрольних груп порівняно з 33,8% експериментальних груп, 

достатнього рівня у 28,6% серед контрольних груп порівняно з 36,7% в 
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експериментальних групах та в 10,3% серед контрольних груп порівняно з 15,4% в 

експериментальних групах. 

 

Таблиця 1 

Порівняння розподілів експериментальних та контрольних груп студентів 

за рівнями сформованості компонентів інформатичної компетентності на 

початку (А) та в кінці (В) експерименту ( у %) 

Компоненти 

Рівні сформованості 

  низький середній достатній високий 

  КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

мотиваційно-цільовий 

А 19,5 18,3 35,5 37,5 32,4 32,1 12,6 12,1 

Б 16 12,9 35,1 34,2 34,7 36,3 14,1 16,7 

+/- -3,5 -5,4 -0,4 -3,3 +2,3 +4,2 +1,5 +4,6 

професійно-когнітивний 

А 30,2 30,8 43,5 44,6 20,6 20 5,7 4,6 

Б 29 17,1 43,1 35,8 21,8 35,8 6,1 11,3 

+/- -1,2 -13,7 -0,4 -8,8 +1,2 +15,8 +0,4 +6,7 

професійно-діяльнісний 

А 28,2 28,8 42 40,4 21,8 22,5 8 8,3 

Б 27,9 15,8 41,6 32,9 22,5 37,5 8 13,8 

+/- -0,3 -13 -0,4 -7,5 0,7 +15 0 +5,5 

комунікатавно-

проективний 

А 26,3 24,2 32,8 33,3 29,4 30,4 11,5 12,1 

Б 25,6 14,2 32,8 31,3 30,2 37,1 11,5 17,5 

+/- -0,7 -10 0 -2 +0,8 +6,7 0 +5,4 

креативний 

А 19,1 19,6 34,7 34,6 33,6 33,3 12,6 12,5 

Б 19,1 10,8 34,7 33,8 33,6 37,5 12,6 17,9 

+/- 0 -8,8 0 -0,8 0 +4,2 0 +5,4 

Підсумкове значення 

А 24,8 24,2 37,8 37,9 27,5 27,9 9,9 10 

Б 23,7 14,2 37,4 33,8 28,6 36,7 10,3 15,4 

+/- -1,1 -10 -0,4 -4,1 +1,1 +8,8 +0,4 +5,4 

 

Показники сформованості інформатичної компетентності застосування 

вільного програмного забезпечення в підготовці майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики отримані нами з достатньою вірогідністю, що підтверджено 

обчисленням статистичної достовірності різниці розподілів між значеннями 

показників діагностування в експериментальних і контрольних групах із 

використанням критерію  Пірсона. 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації в методологічному, теоретичному, практичному й 

технологічному аспектах наведено узагальнення й запропоновано нове вирішення 

наукової проблеми застосування вільного програмного забезпечення в процесі 

підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики як важливого 
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складника формування інформатичної компетентності та передумови 

випереджального фахового зростання. 

Результати проведеного дослідження засвідчили досягнення мети й 

розв’язання поставлених завдань та дали підстави для таких висновків. 

1. На основі виконаного аналізу наукових джерел визначено етапи появи та 

розвитку вільного програмного забезпечення, руху з його розробки та популяризації. 

Філософія свободи, що знайшла своє відображення у вільному програмному 

забезпеченні, свідчить про глибинний зв’язок вільного програмного забезпечення та 

університетської освіти: створюється та підтримується співтовариством, у якому 

університети беруть безпосередню участь. Розроблені ліцензійні угоди, за якими 

поширюється вільне програмне забезпечення, спираються на проголошені чотири 

рівні свободи та достатньо суворо регламентують його використання. Ліцензійна 

доступність вільного програмного забезпечення для освітньої галузі надає 

можливість розглядати його як програмну платформу електронного навчання. 

Генеза вільного програмного забезпечення в університетській освіті підтверджує 

єдність сучасних відкритих освітніх систем та вільного програмного забезпечення. 

Саме з науково-дослідних лабораторій університетів беруть свій початок інноваційні 

програмні продукти, запит на розробку та створення яких породжено завданнями 

освіти. 

2. На підставі дефінітивної характеристики понять та аналізу педагогічного 

досвіду розглянуто передумови застосування вільного програмного забезпечення у 

вітчизняній та зарубіжній освіті. З’ясовано, що застосування вільного програмного 

забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики 

надає не лише знання з передових технологій, на яких побудовано вільне програмне 

забезпечення, але й знання з усього кола питань, пов’язаних з інформаційно-

комунікаційними технологіями взагалі. Застосування вільного програмного 

забезпечення в університетській освіті підкреслює відкритість намірів суспільства 

щодо їхніх свобод і прав на навчання, поширення власних надбань і думок, вивчення 

стороннього досвіду та розкриття й розвиток творчих здібностей, що неодмінно 

позначається на конкурентоспроможності в майбутньому. Вільне програмне 

забезпечення необхідне для реалізації сукупності методів, виробничих процесів і 

програмно-технічних засобів, інтегрованих із метою збирання, обробки, зберігання, 

поширення, відображення та використання інформації в інтересах її користувачів, 

що надає можливість значно оптимізувати процес набуття знань майбутніми 

вчителями математики, фізики та інформатики під час навчання в закладі вищої 

педагогічної освіти.  

3. Досвід застосування вільного програмного забезпечення у підготовці 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики, представлений у науково-

педагогічних джерелах, має широкий, але епізодичний характер. Різноплановість 

вільного програмного забезпечення, що використовується в професійній підготовці 

майбутніх фахівців, свідчить про наявні дидактичні можливості програмного 

забезпечення цього виду. Проте констатуємо відсутність систематичності його 

використання. Ґрунтуючись на аналізі досвіду застосування вільного програмного 

забезпечення в освітніх закладах, зазначимо, що перехід до вільного програмного 

забезпечення можна здійснити шляхом заміни пропрієтарного програмного 
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забезпечення на аналоги програмних продуктів, які належать до вільного 

програмного забезпечення і схожі не лише за виконуваними функціями, а також і за 

інтерфейсом. Такий крок надає можливість провести швидкий перехід на вільне 

програмне забезпечення без утрати визначених раніше загальних методів, 

методологій і прийомів навчання. 

4. Визначено та проаналізовано фактори, що перешкоджають (фінансове 

навантаження, скептичний соціальний настрій, недостатня ергономічна 

привабливість, відсутність інформаційного супроводу, використання закритих 

форматів файлів, недостатня підтримка периферійних пристроїв, різноманіття 

ліцензійних угод та відсутність вільного програмного забезпечення в деяких галузях 

використання) та сприяють (законність, можливість необмеженої кількості 

одночасних інсталяцій на багатьох комп’ютерах у навчальній установі та вдома, 

безкоштовність або низька вартість програмного забезпечення, наявність 

співтовариства, яке здатне надати підтримку та консультування, відкриті стандарти, 

надійність і стабільність, зменшення залежності навчальних закладів від 

постачальників програмного забезпечення, формування високих моральних якостей 

тощо) використанню вільного програмного забезпечення в підготовці майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики. Наявне вільне програмне забезпечення 

не частково відповідає вимогам сучасного та якісного програмного забезпечення з 

різних причин. Розроблено конкретні заходи, що уможливлюють підвищення якості 

вільного програмного забезпечення, розширення діапазону його використання та 

створення позитивної мотивації і до його розробки, і до використання.  

Беручи до уваги чинники, що сприяють застосуванню вільного програмного 

забезпечення в університетській освіті, з’ясовано, що наявне вільне програмне 

забезпечення має вагомі юридичні, технічні, соціальні та навчальні переваги, які 

здатні вплинути не лише на формування позитивного ставлення до вільного 

програмного забезпечення, але й на процеси впорядкування фундаментальної 

підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики шляхом його 

застосування. 

5. Теоретично обґрунтовано й розроблено систему застосування вільного 

програмного забезпечення в процесі підготовки майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики, що реалізується через взаємодію концептуальної (мета, 

завдання, підходи, принципи), змістової (структурні компоненти інформатичної 

компетентності, провідна ідея, базові поняття), технологічної (етапи формування 

інформатичної компетентності, методи, засоби, форми) підсистем та підсистеми 

якісних і кількісних параметрів. Побудовано концепцію застосування вільного 

програмного забезпечення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики. Визначено принципи, стратегічні та специфічні 

завдання застосування вільного програмного забезпечення. Окреслено шляхи 

стандартизації вільного програмного забезпечення для освітніх цілей та можливості 

вільного програмного забезпечення для освітньої галузі. 

6. Уточнено критеріально-діагностичну основу для моніторингу процесу 

формування інформатичної компетентності під час реалізації системи застосування 

вільного програмного забезпечення в процесі підготовки майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики, що логічно співвідноситься із компонентами 
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інформатичної компетентності, а саме: мотиваційно-цільовим (наявність розвиненої 

пізнавальної мотивації зумовленої професійними інтересами), професійно-

когнітивним (володіння фундаментальними та прикладними знаннями застосування 

вільного програмного забезпечення в освітній діяльності), професійно-діяльнісним 

(готовність до самостійного використання сформованих знань, умінь, навичок і 

особистих якостей у змодельованих професійних ситуаціях, пов’язаних із 

застосуванням вільного програмного забезпечення), комунікативно-проєктивним 

(володіння прийомами й засобами комунікації; здатність до планування навчальної 

діяльності та організаційної поведінки) та креативним (сформованість творчого 

мислення; здатність до творчої діяльності). Залежно від прояву сукупності 

означених показників сформованість інформатичної компетентності майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики диференціюється за чотирма рівнями – 

низьким, середнім, достатнім та високим. 

7. Дослідно-експериментальна перевірка розробленої системи застосування 

вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, 

фізики та інформатики здійснювалась під час педагогічного експерименту зі 

створенням контрольних та експериментальних груп. Навчальні дисципліни 

інформатичного циклу для експериментальних груп викладались з урахуванням 

розроблених рекомендацій, основним положенням яких є вивчення технологій 

обробки інформації замість вивчення конкретних програмних продуктів. 

Відповідно до статистичних підрахунків зміни в рівнях інформатичної 

компетентності майбутніх учителів математики, фізики та інформатики за рахунок 

використання програмних продуктів вільного програмного забезпечення є 

статистично значущими, тобто вірогідними. За допомогою показників контрольних 

зрізів, проведених наприкінці експериментальної роботи, доведено ефективність 

використання засобів вільного програмного забезпечення в процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. Установлено, 

що в результаті проведення педагогічного експерименту в експериментальних 

групах кількість майбутніх учителів математики, фізики та інформатики з високим 

рівнем інформатичної компетентності була вищою на 5,4%, а з достатнім рівнем – 

вищою на 8,8% порівняно з контрольними. 

Результати проведеного педагогічного експерименту надають можливість 

стверджувати, що вільне програмне забезпечення є принципово новим засобом 

якісного оволодіння майбутніми вчителями математики, фізики та інформатики 

навичками роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями під час навчання в 

закладах вищої освіти, що відповідає фундаментальній підготовці фахівців і 

відображає основні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Проведене нами дослідження не вирішує всіх проблем застосування вільного 

програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики. Перспективними залишаються проблеми взаємодії вільного 

програмного забезпечення та хмарних технологій, розробка різноманітного 

електронного контенту до всіх курсів фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики, локалізація вільного програмного забезпечення 

та активна участь у його популяризації. 
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Величко В. Є. Теоретико-методичні засади застосування вільного 

програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики 

та інформатики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті. – Державний вищий навчальний 

заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 2019. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

застосування вільного програмного забезпечення в підготовці майбутніх учителів 

математики, фізики та інформатики. У роботі з’ясовано суть вільного програмного 

забезпечення та його розвиток в університетській освіті. Аналіз підходів до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх 

учителів математики, фізики та інформатики дозволив предметно вивчити чинники 

сприяння та перешкоджання застосуванню вільного програмного забезпечення в 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики, досвід 

застосування вільного програмного забезпечення у професійній підготовці 

майбутніх учителів. Проаналізовано наукові підходи до проблеми формування 

інформатичної компетентності майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики, розроблено систему застосування вільного програмного забезпечення 

та технологію підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики до 

застосування вільного програмного забезпечення. Розроблені критерії ефективності 

застосування вільного програмного забезпечення дозволили проаналізувати 

результати реалізації системи застосування вільного програмного забезпечення в 

підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. 

Експериментально доведено позитивний вплив обґрунтованої системи 

застосування вільного програмного забезпечення в процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів математики, фізики та інформатики на підвищення рівня 

інформатичної компетентності майбутніх учителів математики, фізики та 

інформатики. 

Ключові слова: вільне програмне забезпечення, інформатична компетентність, 

майбутні вчителі математики, фізики та інформатики, інформаційно-освітнє 

середовище, інформаційно-комунікаційні технології, системний підхід, процес 

фахової підготовки. 

 

Величко В. Е. Теоретико-методические основы применения свободного 

программного обеспечения в подготовке будущих учителей математики, 

физики и информатики. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования и 

13.00.10 – информационно-коммуникационные технологии в образовании. – ГВУЗ 

„Донбасский государственный педагогический университет”, Славянск, 2019. 

Диссертационная работа является теоретико-экспериментальным 

исследованием проблемы применения свободного программного обеспечения в 

подготовке будущих учителей математики, физики и информатики. В работе 

выявлена сущность свободного программного обеспечения и его развитие в 

университетском образовании. Анализ подходов к использованию информационно-

коммуникационных технологий в подготовке будущих учителей математики, 

физики и информатики позволил предметно изучить факторы содействия и 
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препятствования применению свободного программного обеспечения в подготовке 

будущих учителей математики, физики и информатики, опыт применения 

свободного программного обеспечения в профессиональной подготовке будущих 

учителей. Проанализированы научные подходы к проблеме формирования 

информатической компетентности будущих учителей математики, физики и 

информатики, разработана система применения свободного программного 

обеспечения и технологии подготовки будущих учителей математики, физики и 

информатики к применению свободного программного обеспечения. Разработанные 

критерии эффективности применения свободного программного обеспечения 

позволили проанализировать результаты реализации системы применения 

свободного программного обеспечения в подготовке будущих учителей математики, 

физики и информатики. 

Экспериментально доказано положительное влияние обоснованной системы 

применения свободного программного обеспечения в процессе профессиональной 

подготовки будущих учителей математики, физики и информатики на повышение 

уровня информатической компетентности будущих учителей математики, физики и 

информатики. 

Ключевые слова: свободное программное обеспечение, информатическая 

компетентность, будущие учителя математики, физики и информатики, 

информационно-образовательная среда, информационно-коммуникационные 

технологии, системный подход, процесс профессиональной подготовки. 

 

Velychko V. Ye. Theoretical and methodical principles of the use of free 

software in the training of pre-services teachers of mathematics, physics and 

computer science. – Qualifying research paper on the right of the manuscript. 

The thesis for the Degree of Doctor of Pedagogical Sciences degree in the specialty 

13.00.04 – Theory and Methodic of Professional Training and 13.00.10 – Information and 

Communication Technologies in Education. – State Higher Educational Establishment 

„Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2019. 

The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of using free 

software in the preparation of future teachers of Mathematics, Physics and Computer 

science. This paper explains the essence of free software and its development in university 

education. The use of free software in the education emphasizes the users, the openness of 

society’s intentions for their freedoms and rights to study, the dissemination of their own 

possessions and thoughts, the study of third-party experience and the development of 

creative abilities, which will inevitably affect the formation of competitiveness in the 

future. Not only specific knowledge of the use of specific software, which is often 

proprietary, but also the knowledge, skills and skills of using any software product is 

required to form such a specialist. Free software is inextricably linked to the academic 

community. Both the ideology of free software and its creation and use occurred in 

research laboratories, higher education institutions, research universities. The following 

steps can be considered for the use of free software in university education: the emergence 

of personal computers in teachers and students; development of computer networks and 

multimedia technologies, use of cloud technologies. 
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The analysis of approaches to the use of information and communication 

technologies in the preparation of future teachers of Mathematics, Physics and Computer 

Science has allowed to study in detail the factors of promotion and the obstruction of the 

use of free software in the preparation of future teachers of Mathematics, Physics and 

Computer science. The disadvantages of free software include: financial load, skeptical 

social mood, the lack of ergonomic appeal, the lack of information support, the use of the 

closed file formats, the lack of peripheral support, a variety of licensing agreements and 

the complete lack of free software. The advantages of free software include the following: 

legal (license cleanliness, non-discrimination, etc.); technical (open standards, increased 

security, vendor independence); social (trend, modern gadgets); educational (providing the 

necessary functionality, open source). 

The scientific approaches to the problem of formation of information competence of 

future teachers of Mathematics, Physics and Computer science are analyzed. The structure 

of information competence is determined, and consists of the following components: 

motivational value; cognitive; active; organizational and communicative; reflexive. A 

system of application of free software in the preparation of future teachers of Mathematics, 

Physics and Computer Science was developed, containing conceptual subsystem, content 

subsystem, technological subsystem and subsystem of qualitative and quantitative 

parameters. The technology of preparing future teachers of Mathematics, Physics and 

Computer Science for the use of free software is based on the following stages: the 

motivational and targeted; research; indicative planning; control and evaluation; regulatory 

guidance. The technological subsystem is based on the use of the following tools: 

electronic educational resources, open online courses, support for distance learning, 

lectures, laboratory and practical work, individual, independent and project work. 

The developed criteria for the effectiveness of the free software application 

(motivational-targeted, professional-cognitive, professional-activity, communicative-

projective, creative) made it possible to perform the analysis of the results of the 

implementation of the free software system in the preparation of future teachers of 

mathematics, physics and computer science at low, medium, sufficient and high levels. 

Examples of courses "Modern Information Technologies in Learning", "Visual 

Programming Technologies", "Free Software in Education", "Methods of teaching 

Computer Science based on free software", "Algebra and Number Theory", "Molecular 

Physics" implementation of the system of application of free software in the process of 

professional training of future teachers of mathematics, physics and computer science in 

accordance with the specifics of their training. 

The positive influence of a valid system of using free software in the process of 

professional training of future teachers of mathematics, physics and informatics on raising 

the level of informative competence of future teachers has been experimentally proved. 

Keywords: free software, computer competence, future teachers of Mathematics, 

Physics and Computer Science, information and educational environment, information and 

communication technologies, systematic approach, process of professional training. 
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