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Софія Мельниченко  
 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Сучасний етап розвитку початкової освіти в Україні характе-

ризується особливою інтенсивністю та масштабами перетворень, 
зумовлених не лише актуальними завданнями формування молодої 
особистості, а й залученістю системи освіти до світових інтеграційних 
процесів, що відбуваються в умовах інформатизації та глобалізації. 
Цілеспрямоване набуття майбутніми вчителями початкової школи знань, 
умінь і навичок, орієнтація на розвиток, розроблення та реалізацію 
ефективних механізмів її формування є важливою складовою освіти. 

Головною метою використання дистанційного навчання у ЗВО є 
забезпечення доступу до електронних освітніх ресурсів шляхом 
використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних 
мереж. Розвʼязання цієї проблеми потребує пошуку ефективних та 
оптимальних шляхів реалізації фахової підготовки майбутніх учителів, 
посилення уваги щодо формування наукового світогляду сучасних 
студентів. 

Проблеми впровадження та шляхи оптимізації освітнього процесу 
загалом та дистанційного навчання, зокрема, досліджують закордонні та 
вітчизняні вчені. Серед них найбільш вагомими та авторитетними сьогодні 
називають роботи А. Андрєєва, О. Анісімова, Р. Бергер, Р. Деллінг, 
В. Кухаренка, В. Лапінського, Д. Леонтьєва, Н. Морзе, О. Пінчука, 
Є. Полат, Г. Рамблє, І. Роберт, Н. Тализіної, Ю. Триуса, М. Томпсон, 
Дж. Хассон, А. Хуторського, А. Шихмурзаєва та ін. Їх дослідження 
присвячені історії розвитку дистанційного навчання, теоретичним 
аспектам та організації дистанційного навчання (організаційна структура, 
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види звʼязку зі студентами, оцінювання навчальних матеріалів, програм, 
студентів), розробці матеріалів для викладачів та студентів (підготовка 
навчальних матеріалів, методика роботи зі студентами дистанційної форми 

навчання). 
Мета статті – проаналізувати особливості запровадження технологій 

дистанційного навчання в закладах вищої освіти при підготовці майбутніх 
учителів початкової школи. 

Перед сучасними закладами вищої освіти постає важливе завдання 
підготовки майбутніх учителів початкової школи до життя в динамічному 
постіндустріальному суспільстві, яке формує соціальне замовлення на них 
не лише як носіїв певного обсягу визначених освітньою програмою знань, 
а й як компетентних, конкурентноспроможних фахівців, здатних творчо 
проєктувати свою діяльність та її результати в професійній сфері. 

Ключовим напрямом державної освітньої політики сьогодення, 
згідно з проєктом Національної стратегії розвитку освіти в Україні  
до 2021 року, є інформатизація освіти, удосконалення бібліотечного  
та інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки. Вчений 
М. Згуровський уточнював, що однією з найбільш характерних освітніх 
технологій з точки зору необхідності застосування інформаційних мереж є 
дистанційне навчання [8]. 

У сучасних умовах у закладах вищої освіти розробляються та 
реалізуються нові педагогічні технології навчання, які передбачають 
спосіб реалізації змісту освіти відповідно до навчальних програм за 
допомогою системи форм, методів, засобів навчання і сприяють 
високоефективній підготовці майбутніх спеціалістів. 

Концепція освіти на відстані розроблялась у двох напрямах: через 
систему заочної освіти та систему кореспондентського навчання. 
Історично дистанційне навчання виникло у 1840 році, коли Ісаак Пітман 
запропонував навчання через поштовий звʼязок для студентів Англії. 
Інтенсивний розвиток дистанційної освіти в Європі і Америці розпочався в 
70-і роки. У 1856 році Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали 
викладання мови заочною формою у Німеччині [6]. 

Варто зазначити, що в наукових дослідженнях одночасно 
використовуються два поняття – «дистанційна освіта» та «дистанційне 
навчання». Дистанційне навчання в системі вищої освіти розглядається як 
альтернатива заочної та денної форм навчання та їх запровадження в 
навчальний процес. Дистанційна ж освіта трактується як «освіта, 
реалізована за допомогою дистанційного навчання» [4, с. 241]. 

В Україні дистанційна форма освіти запроваджується з 2000 року і 
регулюється «Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні» і 
Положенням про дистанційну освіту МОН України, яке було затверджено 
Наказом Міністерства освіти і науки України. Саме в цьому документі 
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наведено визначення поняття «дистанційне навчання» – це індиві-
дуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і 
способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосеред-

кованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у 
спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [2, с. 320]. 

Дистанційне навчання – це навчання, у процесі якого надання 
істотної частини навчального матеріалу і більша частина взаємодії з 
викладачем здійснюються з використанням сучасних інформаційних 
технологій: супутникових звʼязків, компʼютерних телекомунікацій, націо-

нального й кабельного телебачення, мультимедіа, навчальних систем. Для 
успішного проведення дистанційного навчання використовується система 
Moodle. 

Дистанційна форма навчання має ряд беззаперечних переваг. 
Зокрема, здобувач вищої освіти може навчатися у зручний для нього час, 
звичному оточення та у відносно автономному темпі. Варто врахувати 
також і нижчу вартість такого навчання, оскільки відпадає потреба в оренді 
приміщень, оплаті значної кількості персоналу та економію часу [2]. 

Проте, система дистанційного навчання має і недоліки. По-перше, 
для успішної корекції навчання та адекватного оцінювання важливо мати 
безпосередній контакт із здобувачем освіти. Крім того, неможливо точно 
перевірити, чи саме та людина працює, виконує завдання чи це робить 
хтось інший. Тому остаточний контроль якості знань все ж таки 
проводиться на очній сесії. Крім того, не у всіх населених пунктах  
є можливість доступу до мережі Інтернет-звʼязку. І найголовніше,  
при дистанційному навчанні втрачається безпосередній контакт між 
викладачем та студентом [8]. 

Дистанційне навчання в сучасному світі здійснюється за допомогою 
різноманітних технологій, які відрізняються за: формою подання 
навчальних матеріалів; наявністю посередника в системі навчання або  
за централізованою формою навчання; за ступенем використання 
телекомунікацій і персональних компʼютерів; за технологією організації 
контролю освітнього процесу; за ступенем впровадження до технологій 
навчання класичних методів ведення освітнього процесу; за методами 
ідентифікації студентів при складанні іспитів та ін. [3, с. 319‒320]. 

Дистанційний метод навчання є більш зручним і значно дешевшим, 
ніж традиційний, завдяки ефективному використанню навчальних 
приміщень, полегшеному коригуванню електронних навчальних матеріалів 
та мультидоступу до них. 

За умови дистанційного навчання активна роль викладача не 
зменшується, оскільки він має визначити рівень знань здобувача, та 
прийняти рішення щодо коригування програми навчання з тим, щоб 
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домогтися найкращого засвоєння пройденого матеріалу. За потреби 
студент може отримати консультативну допомогу викладача, спілкуючись 
з ним в онлайн режимі, безпосередньо використовуючи Інтернет як засіб 
звʼязку [7, с. 12]. 

Отже, щоб вирішити проблему якості освітніх послуг, що отримують 
студенти дистанційної форми навчання, викладачі мають розвивати  
і впроваджувати інформаційні технології, які сприяють розвитку 
дистанційної освіти. Дистанційне навчання в університеті дає студентам 
можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну 
підтримку й консультації викладачів та методистів оп-1іпе, відео-лекції, 
віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення 
ефективного процесу навчання. 

У сучасній початковій школі повинна працювати творча особистість 
вчителя, яка володіє системними знаннями, новими педагогічними 
технологіями, готова до постійного самовдосконалення, саморозвитку. 
Саме на це спрямована індивідуалізація професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів. 

Отже, основною метою сучасної професійної освіти є підготовка 
висококваліфікованого, конкурентоздатного фахівця з високим рівнем 
сформованості комплексних кваліфікаційних умінь, здатного до ефективної 
роботи за спеціальністю на рівні світових стандартів, готового до 
постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності. 
Звідси, є важливим створення системи дистанційної освіти та забезпечення 
загальнонаціонального доступу до освітніх ресурсів шляхом використання 
сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж, 
створення умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 
Вивчення математики у школі відіграє важливу роль. Завдяки 

математиці в учнів виховуються такі якості, як посилення логічного 
мислення, можливість швидкого і правильного прийняття рішень. 
Розвʼязання даної проблеми можливе завдяки застосуванню активних та 
інтерактивних технологій навчання, що сприяють розвитку навичок 
формування здорового способу життя та пізнавальних інтересів учнів. 

Мета інтерактивного навчання спрямовується на те, що освітній 
процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів. Це спів 
навчання, взаємо навчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, 
рівнозначними субʼєктами навчання [1]. 

В наш час як теоретична так і практична педагогіка характеризується 
переосмисленням й зміною багатьох поглядів і підходів, відмовою від 
деяких застарілих традицій і стереотипів. Сьогодення потребує від 
педагога – практика високого професіоналізму, володіння сучасними 
технологіями навчання та виховання, бажання та вміння постійно вчитися 
та самовдосконалюватися [2]. 

Не можна навчити людину в супереч її волі, тому єдиний вихід для 
нас, вчителів, – пробудити інтерес до навчання, зацікавити учнів. Підняти 
кожного учня з категорії людини, яку навчають до категорії колеги по 
процесу навчання – особистості, яка навчається, набуває досвіду. 
Інноваційна діяльність розглядається як перехід системи з одного стану в 
інший, що забезпечує підвищення якості освіти. Введення нових 


