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невеликої карти використовувати аркуш паперу формату А4, 

для великої теми – А3; 

 гілки, що розрослися, можна укладати в контури, щоб вони не 

змішувалися з сусідніми гілками [3]. 
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Одним із пріоритетних напрямків державної політики України в 

сфері освіти повинно виступити використання інноваційних технологій в 
процесі покращення якості освіти та ефективна інтеграція у світовий та 
європейський освітній простір. У Національній стратегії розвитку освіти в 
Україні зазначається, що впровадження інформаційного освітнього 
середовища, розробка педагогічних програмних засобів, створення систем 
дистанційної освіти є важливою умовою її модернізації професійно-
технічної освіти [4]. 

Одним з пріоритетних напрямів програми модернізації професійної 
школи визнане дистанційне навчання, що викликано необхідністю 
навчатися без відриву від виробництва, отримання освіти людьми з 
обмеженими можливостями та тими, що перебувають за кордоном або у 
місцях позбавлення волі [2, с. 6]. 

Проблемам з питань розвитку дистанційної освіти присвячені роботи 
багатьох зарубіжних науковців: Р. Деллінгаа, Г. Рамблє, Д. Кіган, 
М. Сімонсона, М. Мура, М. Томпсона та ін. та вітчизняних дослідників: 
О. Андрєєва, Г. Козлакової, І. Козубовської, А. Хуторського. Та, 
незважаючи на велику кількість наукових досліджень, сучасна дистанційна 
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освіта в Україні нагадує традиційні форми заочного навчання, без 
застосування всіх можливостей принципово нових форм і методів 
навчання. 

Дистанційне навчання – це така форма організації навчального 
процесу, основою якої є керована самостійна робота студентів та широке 
застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій. Основною метою дистанційного навчання студентів є 
виховання особистості, яка має бажання і здатність до спілкування, 
навчання та самоосвіти [3] 

Дистанційне навчання – це спосіб отримання освіти із 
використанням комп’ютерних та сучасних інформаційних технологій, що 
надає студентам змогу навчатися на відстані, без відриву від роботи та 
виїзду за кордон. Такий спосіб отримання знань передбачає комфортну та 
зручну для кожного студента обстановку та можливість навчатися без 
відриву від роботи [5]. 

У нижчій ланці освіти, а саме в професійно-технічних закладах 
також впроваджуються нові форми інформаційних технологій навчання. 
Але щодо дистанційної форми навчання, то мусимо констатувати про її 
практично повну відсутність на рівні професійно-технічних закладів. І 
йдеться, по суті, про її найнижчий рівень реалізації, тобто можливість 
завантаження навчальних матеріалів у текстових документах або 
презентаціях онлайн. 

Тому, застосовуючи дистанційну форму навчання потрібно 
урізноманітнювати її види, найпоширенішими з яких є:  

- чат-заняття, які проводяться синхронно, коли всі учасники мають 
одночасний доступ до чату;  

- веб-заняття, або дистанційні лекції, конференції, семінари, ділові 
ігри, лабораторні роботи, практикуми та інші форми навчальних занять, 
що проводяться за допомогою засобів телекомунікацій та інших 
можливостей інтернету;  

- телеконференції, що проводяться, на основі списків розсилки з 
використанням електронної пошти [5].  

Однак не всі знання можна отримати дистанційно. Так, наприклад, 
навчитися самостійно деяким видам кваліфікованої праці (наприклад, 
Обробка харчових продуктів, приготування страв та визначення їх 
органолептичних показників) при відсутності прямого контакту учня і 
викладача, практично неможливо.  

Тому однією з головних проблем запровадження інноваційних форм 
навчання є вибір оптимального співвідношення найкращих традицій 
існуючої освітньої системи, сучасних педагогічних інновацій та 
інструментарію інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Отже, дистанційне навчання є досить новим явищем в Україні, та 
воно швидко розповсюджується серед вітчизняних ВНЗ та ПТНЗ. 
Дистанційна освіта в Україні повинна переймати досвід європейських 
країн для швидкого його розвитку та реформування, удосконалюватись, 
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охоплюючи різні групи населення, адже сучасній освіті притаманна 

парадигма   
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ОБДАРОВАНІСТЬ» 

 

Обдаровані діти – це майбутнє України. Саме від них залежить 

національне відродження України та духовне оновлення. Складність та 

міждисциплінарний статус проблеми обдарованості вимагає її всебічного 

дослідження на різних рівнях методології науки: загальнонауковому, 

філософському, рівні практичної діяльності. Саме тому одним з основних 

завдань сучасної шкільної освіти є забезпечення спрямованості навчально-

виховного процесу на формування та розвиток гармонійно-розвиненої 

особистості обдарованого учня, його здатності до самостійних і впевнених 

дій у різноманітних навчальних і життєво-побутових ситуаціях, які постають 

перед ним в процесі взаємодії із суспільним середовищем.  

Проблема обдарованості є предметом дослідження багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: А.Біне, Д.Богоявленської, 

М.Воронко, М.Гальченко, Дж.Гетзелз, Г.Гулько, П.Джексона, С.Заброцької, 

О.Кононко, Г.Костюка, С.Кулачкіської, Є.Кульчицької, О.Лазурського, 

Н.Лейтеса, Дж.Марланда, В.Моляко, М.Морлока, Р.Павелків, Дж. Пломіна, 

Дж .Рензуллі, Р.Семенової, І.Сікорського, Т.Сімонова, Р.Стернберга, 

Г.Струтинської, М.Тадеєвої, П.Тадеєвої, Е.Танненбаума, Б.Теплова, 
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