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СТАНДАРТИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ УЧИТЕЛІВ 
ICT COMPETENCY STANDARDS FOR TEACHERS 

http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx 
 

ПЕРЕДМОВА 
Щоб успішно жити, навчатися, працювати у дедалі 

складнішому, інформаційно насиченому суспільстві знань, 
учні та вчителі повинні ефективно використовувати 
технології. У поєднанні з якісно відрегульованою освітньою 
системою технології здатні допомогти учням: 
• Стати умілими користувачами інформаційних технологій 
• Стати споживачами інформації, аналітиками та фахівцями з оцінки 
• Навчитись вирішувати завдання та приймати рішення 
• Творчими та ефективним користувачами засобів підвищення продуктивності 
праці 
• Стати ефективними комунікаторами, співпрацівниками, видавцями та 
виробниками 
• Стати свідомими відповідальни 
• ми, активними громадянами 

Завдяки постійному та ефективному використанню технологій у 
навчальному процесі, учні отримують можливість набути важливих умінь та 
навичок використання технологій. Головними дійовими особами в цьому 
процесі є учителі. Учитель відповідає за створення сприятливого навчального 
середовища та забезпечення навчальних можливостей, які полегшують 
використанню технологій для навчання та спілкування. Тому конче необхідно 
щоб усі учителі були готові забезпечити своїх учнів такими можливостями. 

Як програми післядипломного професійного удосконалення для 
учителів, так і програм для підготовки майбутніх учителів повинні 
забезпечувати технологічно-насичений досвід в усіх аспектах навчання. 
Стандарти та ресурси проекту ЮНЕСКО «Стандарти ІКТ компетенції для 
вчителів» (ІКТ-СКУ) надають рекомендації для всіх учителів, особливо щодо 
планування програм та різноманітних курсів освіти вчителів, що готуватимуть 
їх до виконання важливої функції виховання вмілих користувачів технологій.  

Сучасним учителям потрібно бути готовим забезпечувати технологічно-
підтримані навчальні можливості для своїх учнів. Будучи підготовленим 
використовувати технології та знаючи, як технології можуть підтримати 
навчання учнів, вони стають невід’ємною частиною професійного репертуару 
кожного учителя.  

Учителю потрібно бути готовим збагатити учнів знаннями про переваги 
використання технологій. Школи та класи, як звичайні, так і віртуальні, повинні 
мати учителів, озброєних технологічними ресурсами та уміннями і які вміють 
ефективно навчати предмету з використанням технологічних понять та умінь.  

Інтерактивні комп'ютерні моделювання, цифрові та відкриті освітні 
ресурси, інструментарій для складного, на рівні сучасних вимог збору даних і 
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аналізу - це лише незначний перелік ресурсів, які надають можливість 
учителям дарувати неперевершені можливості концептуального розуміння. 

Традиційні освітні методи більше не забезпечують теперішніх та 
майбутніх учителів уміннями, необхідними для навчання учнів, як економічно 
вижити у сучасному світі праці. 

У рамках проекта ІКТ-СКУ, ЮНЕСКО відповідає за: а) функції 
стандарто-формуючої агенції, б) обов’язки в рамках проекту Освіта Для Всіх 
(ОДВ), в) обов’язки провідної агенції напрямку діяльності С4 з теми 
«формування можливостей» (спільно з ПРООН) та лінії С7 з теми «електронне 
навчання» відповідно до плану дій зістрічі в Тунісі (2003)1 та г) його 
генерального завдання створення інклюзивного суспільства знань засобами 
комунікації та інформації. 

Проект ІКТ-СКУ забезпечує повну принципову схему Стандартів ІКТ-
компетентності учителів шляхами: а) звернення до основновоположних 
«Керівних Принципів» (документ 1 з 3), б) аналізу компонентів освітньої 
реформи та розробки матриці умінь та навиків для учителів, відповідних 
різним методичними підходам та компонентами освітньої реформи2 (документ 
2 з 3), та в) детальний опис специфічних умінь, необхідних учителю в рамках 
кожного набору навиків/модуля3 (документ 3 з 3). 

Другий етап проекту ІКТ-СКУ передбачає створення під егідою 
ЮНЕСКО механізму атестації програм підготовки відповідно до стандартів 
ЮНЕСКО. Повне керівництво щодо подання, оцінки та атестації буде 
опубліковано на сайті цього проекту ЮНЕСКО: 
http://www.unesco.org/en/competency-standards-teachers .  

Крім того, ЮНЕСКО внесе існуючі стандарти освіти вчителів та освітніх 
програм у матрицю умінь ІКТ-СКУ щоб організувати та упорядкувати зусилля 
міжнародної освітянської спільноти у цій галузі. Ми сподіваємося, що ця 
робота сприятиме створенню та втіленню в життя навчальних програм для 
набуття ІКТ-умінь учителів у світовому маштабі.  

Насамкінець, важливо відзначити, що створення ЮНЕСКО ІКТ-СКУ 
стало справжнім прикладом сили стратегії громадсько-приватного партнерства 
задля розвитку. Нам приємно відзначити усіляку підтримку, яку ми отримали 
від наших численних партнерів, як з академічних кіл, так і з приватного 
сектора. Зокрема, ми хотіли б окремо подякувати компаніям Microsoft, Intel, 
Cisco, Міжнародне Об’єднання Технологій в Освіті (МОТО) та Вірджинський 
Політехнічний Інститут та Державний Університет (Virginia Tech). Ми 
надзвичайно цінуємо їх внесок.  

Абдул Вахід Хан, помічник генерального директора з питань Комунікацій 
та Інформації ЮНЕСКО 

                                                 
1 Всесвітня зустріч на вищому рівні з питань інформаційного суспільства», що відбулася в два етапи. Перший її етап відбувся вперіод з 10 по 12 грудня 2003 року в 
Женеві, другий – з 16 по 18 листопада 2005 року в Тунісі. Детальніша інформація знаходиться за адресою http://www.itu.int/wsis/basic/about.html. 
2 Ця матриця має назву «Модулі Стандартів компетентності». 
3 Опис вміщено в «Посібник із впровадження». Необхідно відзначити, що цей документ є набором директив виконання, що динамічно розвиваються і будуть 
постійно оновлюватися та оприлюднюватися на веб-сайті http://www.unesco.org/en/competency-standards-teachers to reflect technology evolution on the teaching/learning 
processes. 
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Стандарти ЮНЕСКО компетентності вчителів у використанні ІКТ  
І. Керівні принципи 

Вступ 
У статті подано обґрунтування, структуру та підходи Проекту Стандартів 

ІКТ-компетентності для Вчителів (ІКТ-СКУ).  
Стаття пояснює, як професійний розвиток учителя органічно вливається в 

контекст більших освітніх реформ, оскільки країни переглядають свої системи 
освіти у зв’язку з формуванням умінь ХХІ століття, що підтримають соціальний 
та економічний розвиток. Вона може бути використана як керівництво для тих, 
хто має справу з прийняттям рішень у сфері освіти та професійного розвитку 
учителя у підготовці їх навчальних програм та інших освітніх проектів. Точніше 
кажучи, завданнями Проекту Стандартів ІКТ-компетентності для Вчителів 
ЮНЕСКО є: 

• Укласти загальний перелік директив для організаторів професійної 
підготовки з метою виявлення, підготовки та оцінки навчальних матеріалів чи 
програми освіти вчителя щодо використання ІКТ в навчальному процесі. 

• Розробити базовий перелік кваліфікацій, що дозволяють учителям 
інтегрувати ІКТ в процеси викладання та навчання з метою покращити навчання 
учнів та поліпшити виконання професійних обов’язків учителя.  

• Сприяти подальшому розвитку освіти шляхом використання ІКТ 
учителями для свого професійного розвитку і удосконалення педагогічних 
знань, навиків співпраці, лідерства та інноваційного розвитку школи із 
застосуванням ІКТ. 

• Гармонізувати різноманітні погляди та термінологічний словник щодо 
використання ІКТ в освіті вчителя. 

В цілому, Проект «Стандарти ІКТ-компетентності для вчителів» має на 
меті удосконалити практики вчителя у сфері його професійної діяльності, 
поєднуючи навики ІКТ з нововведеннями в педагогіці, курикулумі та організації 
школи. Проект також націлено на використання учителями навиків ІКТ та 
ресурсів з метою удосконалення процесу викладання, співпраці з колегами, і, 
можливо, стати лідером впровадження інновацій у їх навчальних закладах.  

Загальним завданням проекту є не лише удосконалення учительських 
практик, але і здійснення це шляхами, що ведуть до підвищення якості освітньої 
системи, що, в свою чергу, сприятиме економічному та соціальному розвитку.  

У той час, як проект ЮНЕСКО ІКТ-СКУ конкретизує компетентності, 
необхідні для досягнення цих цілей та завдань, необхідно щоб їх схвалили 
урядові, громадські та приватні постачальники послуг і надали освітні послуги 
для створення цих компетентностей. 

Стандарти слугуватимуть путівником для цих постачальників у 
конструюванні чи перегляді навчальних матеріалів та забезпеченні виконання 
цих цілей. Стандарти також надаватимуть можливість керівникам сфери 
професійного розвитку вчителя оцінити, якою мірою освіта для вчителів у їх 
країнах відповідає установленим Стандартам, і, тим самим, сприяти розвиткові 
специфічних навиків та умінь працівників освіти, необхідних для досягнення 
цілей професійних, національної економіки та суспільного розвитку. 
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Мета цієї роботи ─ пояснити політичним діячам, керівникам освіти, 
можливим партнерам, доцільність проекту ІКТ-СКУ. Вона пояснює, як 
професійний розвиток учителів вписується в ширший контекст освітньої 
реформи: як країни налаштовують свої освітні системи на вироблення умінь 
компетентного працівника 21 століття, необхідних для соціальної інтеграції та 
індивідуального зростання. На шляху до цих цілей стаття окреслює ширший 
політичний контекст, в межах яких проект ІКТ-СКУ було розроблено та описує 
актуальність, структуру та концепцію проекту. 

Наступні розділи статті забезпечують освітніх політиків та партнерів у 
сфері професійного розвитку інформацією, необхідною для вирішення їх участі 
у проекті та підготовки їх навчальних планів та проектів згідно встановлених 
вимог. Вони містять специфікацію модулів стандартів компетентності та 
методичних настанов розробникам навчальних курсів та постачальникам 
освітніх послуг. 

 

Керівні принципи 
 

Проект ЮНЕСКО «Стандарти компетентності вчителів щодо 
використання ІКТ» є органічною складовою політики освітньої реформи та 
завдань програми освіти задля стійкого розвитку. Освіта – це ключове питання 
як для усієї країни, так і для кожної окремої громади. Цим визначається і 
різноманітність його цілей і завдань: 

• Виховання у дусі вічних цінностей і передача нащадкам культурної 
спадщини;  

• Сприяння розвитку особистісних якостей громадян усіх вікових 
категорій; 

• Сприяння зміцненню демократії і розширення участі в житті 
суспільства, особливо, жінок та національних меншин; 

• Сприяння міжкультурному взаєморозумінню і мирному вирішенню 
конфліктів, поліпшенню здоров'я і добробуту;  

• Підтримка економічного розвитку, зниження бідності і підвищення 
добробуту широких верств населення.  

Програми ООН і ЮНЕСКО у галузі освіти спрямовані на досягнення 
різноманітних цілей. Наприклад, Декларація тисячоліття, Освіта для всіх (ОДВ), 
Десятиліття грамотності ООН (ДГ ООН), Десятиліття освіти задля стійкого 
розвитку (ДОЗСР) – всі вони мають на меті зниження бідності, поліпшення 
здоров'я, підвищення якості життя. У всіх цих документах освіта розглядається 
як важливий чинник досягнення поставлених цілей.. Всі вони мають на меті 
досягнення рівності жінок і чоловіків, сприяння зміцнення прав людини, 
особливо, національних меншин. У всіх з них висловлена упевненість в тому, що 
освіта грає ключову роль в розвитку, відкриваючи людям шлях до реалізації 
своїх можливостей, до участі в здійсненні чіткішого контролю за рішеннями, що 
зачіпають їх інтереси. У кожному з них освіта признається як право всіх 
громадян. Крім того, ОДВ і ДОЗСР підкреслюють важливість якості отримання 
знань як з погляду шляхів набуття учнями знань, так і з погляду на їх якість. ДГ 
ООН і ОДВ вказують необхідність базових знань(грамотності) як основи, на якій 
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будується подальше навчання і освіта. ОДВ, ДОЗСР і ДГ ООН підкреслюють 
важливість позашкільної неформальної освіти. Більше того, Міжнародна комісія 
ЮНЕСКО стверджує4, що навчання впродовж всього життя і членство в 
суспільстві знань відіграють ключову роль в рішенні задач, які ставить сучасний 
світ. Комісія визначає чотири основні навики освіти: навчитися жити разом, 
навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити. 

Проект «Стандарти ІКТ компетентності для учителів» підтримує та 
розширює цілі освітніх програм, описаних вище і є опорою для усього ряду 
бажаних результатів освіти. Як і усі програми, проект звертає особливу увагу на 
зниженні рівня бідності та поліпшенні якості життя. Подібно до програми Освіта 
Для Кожного (ОДВ), Десятиліття Освіти Заради Стійкого Розвитку (ДОЗСР), 
проект ІКТ-СКУ націлено на поліпшення якості освіти. Як і ряд інших, наш 
проект націлено на поширення грамотності, а також, подібно до програми 
Десятиліття Грамотності ООН (ДП ООН) ми маємо на меті розширити поняття 
«грамотність».  

Подібно до Міжнародної Комісії, особливу увагу Проект надає навчанню 
протягом усього життя, новим освітнім цілям, участі у житті освітньої спільноти, 
базованому на побудові знань та їх поширенні.  

Однак проект ІКТ-СКУ розширює свою програму, роблячи наголос на 
взаємовідношенні між використанням ІКТ, реформою освіти та економічним 
ростом. Проект ІКТ-СКУ ґрунтується на ідеї, що системне економічне зростання 
─ ключ до зниження рівня бідності та підвищення рівня добробуту. Цю ідею 
практично підтверджує економічний стан у таких несхожих одна на одну 
країнах, як Сінгапур, Фінляндія, Ірландія, Корея та Чилі. Тридцять п’ять років 
тому ці країни були однаково бідними.  Проект також базовано на ідеї, 
сформульованій у доповіді ЮНЕСКО «Освіта в інформаційному суспільстві та 
для нього»5, що ІКТ ─ це засіб зростання і зміцнення, що має велике значення у 
справі перебудови та удосконалення освіти.  

Одночасно Проект ІКТ-СКУ погоджується з думкою Міжнародної 
Комісії, що бурхливий економічний розвиток не достатньо гармоніює зі станом 
людських та природних ресурсів. Економічне зростання має не лише позитивну 
сторону. Як і ДОЗСР, Проект «Стандартів…» прагне збалансувати добробут 
людини та стійкий економічний розвиток та синхронізувати їх через системну 
освітню реформу.  

Традиційні економічні моделі асоціюють вихідні дані економічного 
розвитку із вхідними факторами ─ національні компанії купують більше 
обладнання та наймають більше працівників. Це процес, який економісти 
називають акумуляцією. На початкових етапах свого розвитку Сінгапур ішов 
цим шляхом, використовуючи некваліфіковану працю для електронних приладів 
для транснаціональних компаній. У наші дні по цьому шляху іде Китай. Однак, 
Сінгапур зрозумів, що застосування цього підходу не забезпечує стабільності 

                                                 
4 Delors, J., et al. (1999).  Learning: The treasure within.  Paris: UNESCO. 
5 Guttman, C. (2003). Education in and for the information society. Paris: UNESCO. 



 10

економічного розвитку: вкладений додатковий капітал повертався з дедалі 
меншими прибутками. 

Навпаки, економічне зростання нації може відбуватися за рахунок 
приросту матеріальних цінностей, створюваних її громадянами. Економічна 
модель «Нове Зростання» підкреслює важливість нових знань, інновацій та 
розвитку людських ресурсів як чинника стійкого економічного розвитку. 
Здобуваючи освіту і розвиваючи свої здібності, людина робить внесок не лише в 
економіку, але і в культурну спадщину країни, бере участь в суспільному житті, 
покращує здоров'я сім'ї та суспільства, зберігає навколишнє середовище. При 
цьому вона підвищує свою організованість і здатність продовжувати 
розвиватися і приносити користь. Таким чином створюється ефективно 
функціонуючий цикл особистісного розвитку і його зв'язку з розвитком країни. 
Тільки за допомогою забезпечення доступу до високоякісної освіти для всіх – 
незалежно від статі, етнічної приналежності, віросповідання або мови, 
створюються умови, при яких особистий внесок оцінюється по справедливості, а 
блага економічного зростання справедливо розподіляються. Проект 
«Стандартів…» пропонує три шляхи встановлення зв'язку між вдосконаленням 
освіти і широкомасштабним стабільним розвитком. 

Економісти ідентифікують три чинники, які приводять до зростання, 
базовані на значимості людського фактора: поглиблення капіталу (здатність 
робочої сили використовувати обладнання, продуктивніше за його попередні 
версії), труд вищої якості (робоча сила з глибшими знаннями, яка здатна зробити 
внесок у економіку), та технологічна інноваційність ─ здатність працівників 
створювати, поширювати та використовувати нові знання. Ці три чинники 
продуктивності служать основою для трьох комплементарних, частково 
перекриваючих один одного підходів, що з’єднують освітню політику з 
економічним розвитком6: 

• Підвищення знань, умінь і навичок використання технологій учнів, 
студентів, громадян та робочої сили шляхом введення компонента технологій у 
курикулум, іншими словами, підхід технологічної грамотності. 

• Підвищення здатності учнів, студентів, громадян та робочої сили 
використовувати знання з метою додати додаткової цінності суспільству та 
економіці шляхом застосування технологій для вирішення реальних 
комплексних проблем, іншими словами, підхід поглиблення знань.  

• Підвищення здатності учнів, студентів, громадян та робочої сили до 
інноваційної діяльності, створювати нові знання, та отримувати прибуток з цих 
нових знань, іншими словами, підхід створення знань. 

Як вказано у доповіді ЮНЕСКО, «Створення потенціалу у галузі 
підготовки вчителів для країн Африки на південь від Сахари»7 перед ЮНЕСКО 
стоїть завдання узгодження системи підготовки вчителів з завданнями 
                                                 
6 Readers interested in exploring general concepts in macroeconomics are referred to Stiglitz, J. & Walsh, C. (2002). Principals of Macroeconomics (3rd ed). New 
York: Norton. For information that is more specific to productivity-based economic growth and development, see OECD (2001). The New Economy: Beyond the 
Hype. Paris: OECD. For a more specific discussion of how economic development is connected to ICT-based education reform, see Kozma, R. (2005). “National 
policies that connect ICT-based education reform to economic and social development.” Human Technology, 1(2), 117-156. 
7 UNESCO (2005). Capacity Building of Teacher Training Institutions in Sub-Saharan Africa. Paris: UNESCO. 
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національного розвитку цих країн. От чому ці три підходи відповідають 
альтернативним формулюванням політичних цілей країн і їх баченню 
майбутньої освіти. У сукупності вони намічають траєкторію, слідуючи якій 
реформа освіти сприятиме рішенню задач розвитку економіки країни і її 
суспільства, що стають дедалі складнішими: від технічної підготовки до 
високопродуктивних працівників, до економіки, базованої на знаннях та 
інформаційного суспільства. Завдяки цим підходам, учні, громадяни країни та її 
трудові ресурси набувають дедалі складніших навиків, необхідних не лише для 
участі в економічному, соціальному, культурному і екологічному розвитку, але і 
в підвищенні свого особистого рівня життя. 

E 
 
 
 
У Проекті ЮНЕСКО Стандартів компетентності вчителів у використанні 

ІКТ застосовано всі три підходи до перебудови освіти, що відповідає завданням 
досягнення різнопланових цілей та бачення майбутнього. Але кожен з цих 
підходів має свої наслідки як для реформи освіти та її поліпшення, так і для змін, 
яких зазнає решта п'ять компонентів системи освіти – педагогіка, викладацька 
діяльність і професійне вдосконалення, навчальні програми та система 
оцінювання, організація і управління діяльністю шкіл. ІКТ відіграють свою 
власну, але комплементарну роль в кожному з цих підходів.  

Представлені в даній статті норми компетентності вчителів у використанні 
ІКТ, розроблені ЮНЕСКО, призначені для вчителів початкової і середньої 
школи. Але вони застосовні до всіх рівнів освіти – початкового, середнього, 
професійно-технічного та вищого, а також освіти без відриву від виробництва, 
спеціалізованої та післядипломної, безперервної. Вони торкаються і різних 
категорій працівників освіти – не лише вчителів, але також учнів, адміністрації, 
координаторів проектів з ІКТ, розробників програм, адміністраторів, методистів, 
викладачів закладів педагогічної підготовки. 

Орієнтований на потреби вчителів початкової і середньої школи а також 
на інші категорії працівників системи середньої освіти, Проект ЮНЕСКО 
«Стандарти компетентності вчителів використання ІКТ розроблений в рамках 
проблематики, визначуваної економічними чинниками, проблемами реформи 
освіти і потребами тих, кого зачіпають її проблеми. Створення проекту, що 
враховує сукупність цих проблематик, дозволяє пристосувати стандарти, 
розроблені для вчителів початкових і середніх шкіл до використання на інших 
ступенях освіти, а саме, професійно-технічному, у неповній і повній вищій освіті 
і післядипломній освіті. Такий підхід дає можливість враховувати зміни, що 
відбуваються у сфері освіти при розробці освітньої політики і програм, 
здійснюваних іншими міністерствами і відомствами, які займаються проблемами 
економічного і соціального розвитку держави – міністерствами телекомунікацій, 
економічного планування, торгівлі і праці. 

 

Технологічна грамотність Поглиблення знань Створення знань 
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Професійна підготовка вчителів і реформа освіти 
 

Нові технології змінюють і роль вчителя, викликають необхідність в 
створенні нових педагогічних прийомів і нових підходів до підготовки вчителів8. 
Успіх впровадження ІКТ в освітній процес залежатиме від здатності вчителів 
створювати нетрадиційну атмосферу занять, нову педагогіку, що спирається на 
застосування нових технологій, розвивати соціально активну робочу обстановку 
в класі, засновану на колективній роботі, освоєнні знань у співпраці з іншими, 
груповій роботі. Принципово важливими для майбутнього є такі якості, як 
здатність розробляти інноваційні методи використання техніки з метою 
активізації пізнавальної діяльності, заохочувати підвищення рівня технологічної 
грамотності, поглиблення знань а також їх створення. 

Професійне вдосконалення вчителів стане найважливішою частиною 
процесу поліпшення освіти. Проте воно стане результативним лише за умови, 
якщо буде спрямоване на досягнення конкретних змін у поведінці вчителя в 
класі і, зокрема, тоді, коли професійне зростання стане безперервним процесом, 
що відбувається в унісон з рештою компонентів системи освіти. Ось чому 
підсумком проекту ЮНЕСКО «Стандарти компетентності вчителів 
використання ІКТ» є сумарний ефект кожного з трьох підходів до поліпшення 
освіти в застосуванні до кожного з компонентів системи освіти – загальній 
політиці, навчальних програм та оцінювання, педагогіки, використання 
технологій, організації навчального процесу та управління, професійного 
вдосконалення вчителів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Makrakis, V. (2005). Training teachers for new roles in the new era: Experiences from the United Arab Emirates ICT program. Proceedings of the 3rd Pan-Hellenic Conference 

on Didactics of Informatics, Korinthos, Greece.  
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З рухом країни від традиційної освіти до технологічної грамотності, 
поглиблення знань та їх створення, відбуватимуться зміни і в процесі 
професійного розвитку вчителів, і в інших компонентах освіти. З трьох 
підходів найглибші системні зміни будуть викликані підходом на основі 
технологічної грамотності. Основною метою цього підходу є підготовка 
учнів, громадян та продуктивних сил, здатних освоїти нові технології, 
необхідні для соціального розвитку і підвищення ефективності економіки. Як 
указується в Декларації Тисячоліття, ОДВ і ДП ООН, поставлені цілі освіти 
можна досягти шляхом забезпечення рівного доступу до якісної освіти, 
подальшого поширення шкільної освіти і поглиблення рівня грамотності. Це 
передбачає розширення поняття «грамотність» за рахунок включення 
сучасного компонента – «технологічна грамотність». Пов'язані з цією 
політикою програми професійного розвитку прагнуть підвищити рівень 
технічної грамотності вчителів з метою впровадження основних складових ІКТ 
в шкільні програми, навчально-виховну практику школи. В результаті вчителі 
знатимуть, як, де і коли слід (але також, коли не варто) використовувати 
техніку в освітній, управлінській діяльності. 

Зміни у сфері освіти, пов'язані з підходом на основі поглиблення знань, 
можуть виявитися найсуттєвішими і найвпливовішими на процес навчання. У 
найширшому сенсі, метою цього підходу є підвищення здатності учнів, 
громадян і працюючої маси населення приносити користь суспільству і 
економіці за рахунок застосування одержаних в школі знань для вирішення 
реальних проблем життя і роботи – проблем, пов'язаних з охороною 
навколишнього середовища, продовольчим забезпеченням, здоров'ям, 
вирішенням конфліктів (як і передбачається ДОЗСР). Узгоджені заходи по 
вдосконаленню підготовки вчителів дадуть їм можливість одержати навики 
застосування складніших методик і технік, викликаних змінами в навчальних 
програмах, в яких важливе місце відводиться глибині розуміння і застосуванню 
на практиці знань, одержаних в навчально-виховній діяльності, відповідно до 
якої вчитель спрямовує і координує середовище навчання, а учнів залучають до 
активної співпраці у формі проекту. Така робота може виходити за рамки 
класних занять і залучати до співпраці партнерів на будь-якому рівні.  

Нарешті, останній - найскладніший зі всіх трьох підходів до поліпшення 
освіти – підхід на основі створення знань. У широкому сенсі його метою є 
підвищення рівня громадської участі, культурної творчості і економічної 
ефективності за допомогою формування учнів, громадян і трудових ресурсів, 
постійно залучених і отримуючих користь від процесів створення знань, 
інноваційної діяльності та функціонування суспільства знань. Помітні наслідки 
впровадження цього підходу для змісту програм та інших компонентів систем 
освіти – вони переходять від традиційного освоєння шкільних предметів до 
освоєння навиків XXI століття, необхідних для створення нових знань і участі в 
процесі навчання впродовж всього життя. У цьому плані школи сприяють 
формуванню суспільства знань, про яке йдеться у матеріалах Міжнародної 
комісії. 
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Стандарти компетентності ЮНЕСКО є структурою вимог, що дозволяє 

організаторам професійної перепідготовки вчителів пов'язати зміст курсів з 
ширшими напрямами перебудови освіти та стратегічними  цілями 
економічного розвитку.  

 

Шляхи розвитку 
 

У доповіді TTISSA наголошується, що програми підготовки вчителів 
часто не відповідають цілям розвитку. У завдання, поставлені перед цим 
проектом ЮНЕСКО входить забезпечення керівників освіти методами, якими 
вони могли б користуватися для проведення базованої на впровадженні ІКТ 
реформи освіти та професійного удосконалення вчителів, необхідних для 
економічного і соціального розвитку. Проте країни відрізняються своїм 
соціально економічним розвитком, і тому вони ставлять перед собою різні цілі 
економічного і соціального розвитку. Країни з розвиненою економікою, такі як 
Фінляндія і Корея, знаходяться в зовсім іншій ситуації, ніж такі країни з 
середньо розвинутою економікою, як Єгипет і Чилі, а тим більше – порівняно з 
такими економічно слаборозвиненими країнами, як Кенія і Болівія. Проте, 
проектом ІКТ-СКУ передбачається розробка універсальної моделі перебудови 
освіти, в якій центральне місце відведене стійкому економічному зростанню і 
соціальному розвитку, та передбачає можливість її застосування у різних 
ситуаціях та шляхах розвитку.  

Наприклад, в моделі ІКТ-СКУ визначено три різні підходи, в основі яких 
лежить ефективність виробництва. Один з них може бути вибраний країною з 
метою досягнення стійкого економічного зростання. Потім вона приступає до 
вибору відповідної моделі перебудови освіти. Таким чином країни з різними 
стратегіями зростання вважатимуть корисними різні частини цієї моделі.  

З іншого боку, країни з несхожими соціально-економічними 
показниками можуть мати схожі цілі, але іти до них різними шляхами. 
Наприклад, Фінляндія, Сінгапур і Єгипет, ставлять перед собою однакову мету 
створення в своїх країнах інформаційного суспільства за рахунок зростання 
ефективності економіки на основі створення знань. Отже, країні потрібно 
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визначити довгострокову траєкторію, по якій вони просуватимуться від одного 
підходу до іншого задля досягнення вищої соціально-економічної мети. 
Структура Стандартів забезпечує базис для такої стратегії. Країни також 
можуть значно відрізнятися за інфраструктурами освіти, якістю вчителів, 
змістом навчальних програм, підходами до оцінки результатів. Ключем до 
створення знань є здатність використовувати успіхи, досягнуті на поточному 
етапі, з метою забезпечення прогресу в інших компонентах системи. 
Технологічна інфраструктура може бути сильною стороною однієї країни, в 
той час, як для іншої це ─ головне питання дня. Цю модель можна 
використовувати для визначення додаткової компетентності, створеної завдяки 
раніше досягнутим успіхам і заходам у рамках реформи, і які торкнулися інших 
компонентів системи. Вони дозволили максимально використовувати зміни у 
сфері освіти в цілях сприяння соціально-економічному розвитку. Таким 
шляхом слід підібрати або пристосувати програми підвищення кваліфікації 
вчителів до умов окремої країни, її політики, стану її освіти, як це 
проілюстровано на діаграмі нижче.  

Діаграма компонентів реформи освіти 
 

Висновок 
Використання загальної моделі, що приводиться тут, може допомогти 

міністерству в оцінці ефективності діючої на даному етапі політики у галузі 
освіти в світлі поточних і майбутніх цілей економічного і соціального розвитку 
країни. Міністерство може вибрати відповідний підхід з метою прив'язки ІКТ до 
інших заходів з реформи освіти. Потім воно може скласти план, як пов'язати ці 
заходи із завданнями економічного і соціального розвитку країни. Вибравши 
підхід і траєкторію, міністерство може використовувати модулі Стандартів ІКТ 
компетентності учителів для того, щоб планувати відповідні заходи по навчанню 
вчителів навиків, необхідних для досягнення встановлених орієнтирів.  

Current

Planned

організація навчальної 
діяльності

підготовка вчителів

навчально-виховна 
діяльність

ІКТ

стратегії

оцінювання
навчальні 
програми 



 16

Стандарти ЮНЕСКО компетентності учителів з використання ІКТ 
 

II. Модулі стандартів компетентності  
 
Концептуальні рамки програм 

Концептуальні рамки проекту ЮНЕСКО стандартів компетентності 
вчителів у використанні ІКТ (ІКТ-СКУ) утворюються на перетині трьох 
підходів до реформи освіти9, базованих на розвитку людських здібностей - 
технічної грамотності, поглибленні знань і створенні знань – та шести 
компонентів системи освіти – концепцій, програм, навчально-виховної 
діяльності, ІКТ, організації і підготовки вчителів. Кожен з елементів такої 
матриці є внутрішнім модулем цих рамок. Кожному модулю відповідають 
конкретні цілі і навики вчителів. Огляд всіх модулів викладено нижче, а також 
в додатках. Детальний опис компетентності вчителів, цілей і методів кожного 
модуля розміщений на сайті, створеному спеціально для організаторів курсів 
професійного удосконалення вчителів і методистів. Передбачається, що 
знайомство з концептуальними рамками програм і стандартами компетентності 
послужить їм при створенні навчальних матеріалів або перегляді діючих. 
Окрім цього, учасники цього процесу можуть представити свої міркування 
відносно проекту стандартів компетентності, що допоможе завершити 
колективну роботу над стандартами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перший компонент – політика і концепція – використовується в 

концептуальних рамках ІКТ-СКУ як даність. Тобто, передбачається, що країна 
вибирає один (чи більше) з можливих підходів до реформи освіти, виходячи з 
цілей її економічного і соціального розвитку. Зроблений вибір матиме свої 
впливи на функціонування як для решти компонентів системи освіти, так і для 
програм удосконалення вчителів. Наслідкам цього впливу присвячено наступні 
частини. 

                                                 
9 Цей документ супроводжується під назвою «Стандарти ЮНЕСКО компетентності для 
учителів. Концептуальні рамки». 
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Технологічна грамотність 
Як зазначалося вище, стратегічною метою підходу технологічної 

грамотності є підготовка учнів, громадян і трудових ресурсів, здатних 
оволодіти новими технологіями і робити внесок до соціального розвитку і 
підвищення продуктивності економіки. Супровідні цілі освіти передбачають 
збільшення кількості залучених до освітніх процесів, рівний доступ до якісної 
освіти, підвищення рівня грамотності, включаючи уміння користуватися 
апаратним та програмним комп’ютерним забезпеченням. Вчителі повинні 
знати про ці цілі і розпізнавати відповідні компоненти програм реформи освіти. 
Зміни  в навчальних програмах, викликані застосування такого підходу можуть 
передбачати підвищення рівня грамотності за допомогою технічних засобів, 
впровадження в курикулум навчальних елементів із застосуванням ІКТ. У 
програмах на ці заходи слід передбачити виділення додаткового часу та 
наявність інших необхідних засобів.  

Зміни в методиці викладання стосуватимуться використання 
різноманітних технічних засобів, електронних ресурсів під час роботи з класом, 
групою або виконання індивідуальних завдань. Зміни у методиці викладання 
вимагатимуть знання того, де і коли слід (а коли не варто) використовувати 
технічні засоби на уроках, для вирішення управлінських завдань, під час 
підвищення професійної майстерності працівників освіти. При цьому 
залишається практично незмінною соціальна структура, за винятком, мабуть, 
розміщення в навчальному часопросторі технічних засобів навчання. В цьому 
випадку ми говоримо про використання комп’ютерної техніки і програмного 
забезпечення, різних дидактичних матеріалів, електронних педагогічних 
програмних засобів, веб-ресурсів, управлінського інструментарію, посібників 
довідників, тощо. Їх слід розташовувати так, щоб кожен бажаючий мав змогу 
легко і зручно ними скористатися. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На ранніх етапах розвитку ІКТ-компетентність учителя складається з 

елементарних навичок та уміння відібрати і використовувати в якості 
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додаткових допоміжних готові навчальні матеріали, ігри, збірки вправ, веб-
ресурси в комп'ютерних класах або інших навчальних аудиторіях для 
досягнення цілей навчальної програми, оцінювання знань. 

 

Поглиблення знань 
Стратегічною ціллю підходу поглиблення знань, є розвиток здатності 

учнів, громадян і трудових ресурсів використовувати знання, отримані в 
школі, на благо суспільства і економіки завдяки їх застосуванню для 
вирішення складних і пріоритетних трудових, суспільних та повсякденних 
задач. Ці проблеми можуть стосуватися навколишнього середовища, 
продовольчої безпеки, здоров'я та вирішення конфліктів. 

При цьому підході вчителі повинні розуміти зміст стратегічних цілей і 
соціальних пріоритетів, визначати, створювати і використовувати в 
навчально-виховному процесі діяльності, які сприяють досягненню 
поставлених цілей та пріоритетів. Цей підхід часто вимагає внесення таких 
змін у навчальні програми, що вимагають глибшого, ніж передбачено 
програмою, розуміння навчального матеріалу. Оцінка якості знань враховує 
знання про проблеми реального світу, та здатність вирішувати складні 
задачі. Методика викладання, відповідна цьому підходу, будується на 
навчанні у співпраці, проектному навчанні, поглибленому багатоаспектному 
дослідженні учнями питання, відповідь на яке допоможе учневі у роботі над 
складними, повсякденними питаннями та проблемами. 

При цьому підході освіта стає дитино-центрованою. Роль учителя ─ 
структурувати задачу, намітити основні етапи її рішення, сприяти ясному 
розумінню завдань, слідкувати за правильним напрямом вирішення, 
підтримувати колективну проектну діяльність учнів. Цей підхід також 
змінює ритм і структуру класної роботи. Заняття, їх розклад, стиль ведення 
стають гнучкішими, збільшується час групової роботи. Допомагаючи учням 
здобути бажані ключові знання, вчитель застосовуватиме необмежені в часі 
та просторі специфічні для їх навчального предмета інструменти, наприклад, 
візуалізацію в природничих дисциплінах, інструменти для аналізу даних у 
математичних дисциплінах, рольові ігри та драматизацію під час вивчення 
суспільних дисциплін. 
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Компетенція вчителя, відповідна підходу поглиблення знань, включає 
здатність управління інформацією, побудови структури вирішення 
проблеми, використання необмеженого в часі і просторі програмного 
забезпечення загального призначення та відповідного навчальному предмету 
прикладного програмного забезпечення, поєднуючи їх з дитино-
центрованою методикою викладання, заснованою на індивідуальній та 
проектній роботі з метою допомогти учням отримати ключові знання з 
піднятого питання та застосування отриманих відповідей у вирішенні 
комплексних проблем реального світу. 

Під час проектної діяльності учителі використовуватимуть мережеві 
ресурси для того, щоб допомогти учням отримувати інформацію, 
спілкуватися та співпрацювати із зовнішніми експертами для проведення 
аналізу і пошуку рішень піднятих проблем. Також учитель повинен уміти 
використовувати ІКТ для створення та моніторингу індивідуальної і 
колективної роботи учнів над виконанням запланованої роботи. Також вони 
повинні вміти використовувати мережеві ресурси для доступу до інформації, 
контактів з колегами і іншими фахівцями, підвищуючи при цьому свій 
професійний рівень. 

 
Створення знань 
Стратегічною метою підходу створення знань є підвищення 

продуктивності за рахунок навчання учнів, громадян і трудових ресурсів, 
здатних постійно брати участь в створенні знань та інновацій, здобувати 
освіту протягом всього життя. При цьому підході вчителі повинні не лише 
здійснювати навчально-виховну діяльність, що сприяє досягненню 
поставленої мети, але також брати участь в реалізації програм розвитку з 
аналогічними цілями, здійснюваних в їх школі. Підхід створення знань 
виводить навчальну програму за рамки навчання шкільним предметам. 
Навчальна програма чітко направлена на вироблення навиків 21 століття, 
необхідних для створення нових знань.  

Такі навички, як проблемний підхід, комунікація, співпраця, 
експериментальна робота, критичне мислення, творче самовираження 
стають самостійними програмними цілями і предметом для нових методів 
оцінювання. Мабуть, найбільш значущою метою стає підготовка дітей до 
самостійного вибору своїх цілей і планів навчання. Для цього потрібно 
навчити їх розуміти обсяг здобутих знань, оцінювати свої сильні та слабкі 
сторони, створювати власний навчальний план, неухильно його 
дотримуватися, відслідковувати прогрес власного розвитку, досягати успіху, 
ураховувати допущені помилки. Ці навички стануть в нагоді протягом 
усього життя в суспільстві «вічних учнів». Оцінювання – здатність учнів 
оцінювати якість своєї праці і праці інших – стає частиною цього процесу. 

Роль учителя полягає в моделюванні створення знань, конструюванні 
ситуацій, в яких учні повинні застосовувати вищезгадані навички, і 
допомагати в їх виробленні. Учителі створюють в класі навчальні спільноти, 
в яких учні набувають не лише своїх власних навичок, але й допомагають 
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іншим учасникам у аналогічних процесах. В дійсності школи 
перетворюються на навчальні організації, в яких усі дійові особи залучені до 
процесу пізнання. З цієї точки зору, вчителі стають наставниками шукачів 
знань та виробників знань, залучених до безперервних процесів 
експериментальної та інноваційної освітньої діяльності спільно зі своїми 
колегами та зовнішніми експертами задля створення нових знань про 
навчання та учительську практику. 

Широкий спектр мережевого інструментарію, цифрових ресурсів, 
електронного устаткування покликані допомагати у створенні таких 
товариств та підтримувати їх діяльність зі створення знань, а також 
необмеженого в часі і просторі колективного навчання. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вчителі, компетентні в застосуванні підходу створення знань, повинні 

уміти розробляти навчальні посібники і заняття з використанням ІКТ; 
використовувати ІКТ для створення знань і здобуття навиків критичного 
мислення учнів, підтримувати безперервне рефлексивне навчання та 
створювати спільноти знань для своїх колег та учнів. 

Вони також повинні бути здатними виконувати провідні та лідируючі 
ролі у навчанні своїх колег та у розробці та реалізації ідеї про перетворення 
їх школи на співтовариство, засноване на принципах інноваційності та 
безперервного навчання, збагаченого засобами ІКТ. 
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Модулі Стандартів ЮНЕСКО компетентності вчителів використання ІКТ 

  Підхід на основі технологічної грамотності 

 
П
ол
іт
ик
а 
і 

ко
нц
еп
ці
я 

Стратегічною метою цього підходу є підготовка учнів, громадян і трудових 
ресурсів, здатних оволодіти новими технологіями і робити внесок до 
соціального розвитку і підвищення продуктивності економіки. Супровідні цілі 
освіти передбачають збільшення кількості залучених до освітніх процесів, 
рівний доступ до якісної освіти, підвищення загального рівня грамотності, 
включаючи технологічну грамотність. 

 Програмні цілі Навики вчителя 

П
ол
іт
ик
а 

 

Усвідомлення політики.  
При цьому підході встановлюється 
прямий зв'язок між політикою і 
роботою в класі. 

Вчителі повинні знати стратегічні 
завдання і бути в змозі встановити, 
як робота в класі відображає і 
підтримує їх. 

К
ур
ик
ул
ум

 т
а 
оц
ін
ю
ва
нн
я 

 

Базові знання.  
Зміни в навчальній програмі, 
викликані цим підходом, 
передбачають поліпшення якості 
навчання за допомогою технічних 
засобів, базових елементів грамотності 
та вивчення ІКТ у відповідних 
розділах програми. Це викличе 
необхідність виділення навчального 
часу в програмах з інших предметів 
для використання ресурсів та 
інструментів ІКТ для підвищення 
ефективності навчального процесу.  

Вчителі повинні мати тверде 
уявлення про програмні вимоги у 
рамках свого предмету, а також мати 
знання про стандартні методи 
оцінювання. Крім того, вони повинні 
уміти інтегрувати технології та 
технологічні стандарти для учнів у 
навчальні плани. 

П
ед
аг
ог
іч
на

 
ді
ял
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іс
ть

 

Інтеграція технологій. 
Зміна в педагогічній роботі стосуються 
введення технологій, різних технічних 
засобів, приладів і електронних 
ресурсів під час роботи з класом в 
цілому, груповій або індивідуальній 
роботі як допоміжний засіб навчання  

Вчителі повинні знати де, коли і як 
слід (або не варто) використовувати 
технічні засоби в навчально-
виховній діяльності. 

ІК
Т  

Базові інструменти. 
При цьому підході передбачається 
використання комп’ютерної техніки і 
програмного забезпечення, різних 
дидактичних матеріалів, електронних 
педагогічних програмних засобів, веб-
ресурсів, управлінського 
інструментарію, посібників 
довідників, тощо. 

Вчителі мають бути знайомі з 
основними програмами та 
операціями, а також з програмами, 
що підвищують продуктивність 
роботи, web-браузером, програмами 
для комунікації, демонстрації й 
управління.  
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 Типові заняття.  
При цьому підході майже не 
змінюється соціальна структура, якщо 
не враховувати розміщення та 
інтеграцію технічних засобів в класній 
кімнаті або лабораторному 
приміщенні. 

Вчителі повинні уміти 
використовувати технічні засоби під 
час роботи з класом в цілому, 
групової або індивідуальної роботи, 
надаючи рівний доступ для всіх. 
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Цифрова грамотність. 
При цьому підході підготовка вчителя 
зосереджена на розвитку цифрової 
грамотності і використанні ІКТ для 
професійного зростання. 
 

Вчителі повинні мати технічну 
підготовку, знати ресурси 
електронної мережі, необхідні для 
використання технологій з метою 
отримання педагогічних знань, 
необхідних для їх професійного 
зростання.  

 
Модулі Стандартів ЮНЕСКО компетентності вчителів використання ІКТ 
 Підхід на основі поглиблення знань 

  
П
ол
іт
ик
а 
і 

ко
нц
еп
ці
я Стратегічною ціллю цього підходу є розвиток здатності учнів, громадян і 

трудових ресурсів використовувати знання, отримані в школі, на користь 
суспільства і економіки завдяки їх застосуванню для вирішення складних і 
пріоритетних трудових, суспільних та повсякденних завдань.  
 

 Програмні цілі Навики вчителя 

П
ол
іт
ик
а 

 

Розуміння політики. 
При цьому підході вчителі повинні 
розуміти зміст стратегічних цілей і 
соціальних пріоритетів, визначати, 
створювати і використовувати в 
навчально-виховному процесі 
діяльності, які сприяють 
досягненню поставлених цілей та 
пріоритетів. 

Вчителі повинні володіти глибоким 
знанням державної політики та її 
пріоритетних напрямів, уміти 
розробити, змінити та провести 
заняття в класі на підтримку цієї 
політики. 
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Застосування знань. 
При цьому підході змінюється зміст 
навчальних програм таким чином, 
щоб поставити на перший план 
глибину розуміння, а не широту 
обхвату змісту. Оцінка якості знань 
враховує знання про проблеми 
реального світу, та здатність 
вирішувати складні задачі. Її акцент 
зміщено на уміння вирішувати 
складні завдання, вона стає 
частиною повсякденної роботи в 
класі.  

Вчителі повинні мати глибокі знання 
зі свого предмету і бути здатними 
застосовувати їх гнучко і в різних 
ситуаціях. Вони також повинні 
розробляти для учнів комплексні 
завдання, вирішення яких допомагає 
зміряти ступінь засвоєння ними 
знань. 
 

П
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Вирішення складних завдань. 
Навчально-виховна робота в класі, 
пов'язана з цим підходом, 
передбачає колективну роботу над 
вирішенням завдань або діяльність в 
рамках проекту. При такому підході 
учні глибоко досліджують об'єкт 
вивчення і використовують 
отримані знання під час вирішення 
складних повсякденних питань та 
проблем.  

При цьому підході освіта стає 
дитино-центрованою. При цьому 
підході викладання орієнтоване на 
учня. Роль вчителя полягає в чіткій 
постановці завдання, наданні 
допомоги, необхідної для його 
розуміння, організації роботи на 
основі проектів. Для цього вчителі 
повинні уміти допомагати учням у 
створенні, реалізації і контролі за 
виконанням планів та пошуком 
рішень. 

ІК
Т  

Комплексні засоби. 
 Для освоєння ключових понять учні 
використовують необмежені в часі 
та просторі специфічні для їх 
навчального предмета інструменти, 
наприклад, візуалізацію в 
природничих дисциплінах, 
інструменти для аналізу даних у 
математичних дисциплінах, рольові 
ігри та драматизацію під час 
вивчення суспільних дисциплін.  

Учителі повинні вміти 
використовувати необмежене в часі і 
просторі програмне забезпечення 
загального призначення та 
відповідне навчальному предмету 
прикладне програмне забезпечення, 
поєднуючи їх з дитино-центрованою 
методикою викладання, заснованою 
на індивідуальній та проектній 
роботі. 
Учитель повинен уміти 
використовувати ІКТ для створення 
та моніторингу індивідуальної і 
колективної роботи учнів над 
виконанням запланованої роботи. 
Також вони повинні вміти 
використовувати мережеві ресурси 
для доступу до інформації, контактів 
з колегами та іншими фахівцями, 
підвищуючи при цьому свій 
професійний рівень. 
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Групи співпраці.  
Тривалість занять і їх структура 
стають динамічнішими, учні 
триваліше працюють групами. 

Вчителі повинні уміти створювати в 
класі гнучку робочу атмосферу, не 
забуваючи при цьому про 
індивідуальний підхід, гнучко 
застосовувати технічні засоби для 
підтримки колективної праці.  
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Координація та супровід. 
При цьому підході професійне 
зростання вчителя націлене на 
використання ІКТ для допомоги 
учням під час пошуку вирішення 
складних завдань і управління 
динамічною атмосферою пізнання. 

Вчителі повинні володіти навиками і 
знанням, необхідними для розробки і 
управління складними проектами, 
співпраці з іншими вчителями і 
використання мереж для доступу до 
інформації, уміти налагоджувати 
зв’язки з колегами і зовнішніми 
фахівцями з метою свого 
подальшого професійного розвитку. 
 

 
Модулі стандартів ЮНЕСКО компетентності вчителів використання ІКТ 

Підхід на основі створення знань 

 
П
ол
іт
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а 
і 

ко
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еп
ці
я Стратегічною метою цього підходу є підвищення продуктивності за 

рахунок навчання учнів, громадян і трудових ресурсів, здатних постійно 
брати участь в створенні знань та інновацій, здобувати освіту протягом 
всього життя.  
 

 Програмні цілі 
 

Навики вчителів 
 

П
ол
іт
ик
а 

 

Інновації в політиці.  
При цьому підході вчителі і 
працівники школи активно беруть 
участь в процесі безперервної еволюції 
в політиці реформи освіти. 
 

Вчителі повинні розуміти цілі 
державної політики і бути здатні 
вносити внесок до обговорення 
політики реформ в області освіти, 
брати участь в розробці, реалізації 
і перебудові програм, спрямованих 
на впровадження цієї політики. 
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Навики ХХІ століття.  
При цьому підході зміст програми 
виходить за рамки знання шкільних 
предметів, і недвозначно орієнтується 
на формування навиків ХХІ століття, 
таких як проблемний підхід, 
комунікація, співпраця, критичне 
мислення. Учні повинні будуть 
визначати свої власні навчальні цілі і 
плани. Оцінювання стає частиною 
цього процесу; учні повинні будуть 
оцінювати якість досягнутих 
результатів – власні та своїх товаришів. 

Вчителі повинні мати уявлення 
про складні пізнавальні процеси, 
розуміти процес засвоєння знань 
учнями, розуміти їх труднощі. 
Вони повинні володіти навиками, 
що допомагають їм надавати 
підтримку цим складним 
процесам. 
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Само-менеджмент.  
Учні працюють в освітніх 
співтовариствах, в яких вони постійно 
залучені до процесів створення нових 
знань. Учні не лише поповнюють 
власні знання та навички, але й 
приймають участь в аналогічних 
процесах своїх товаришів. 

Роль вчителя при цьому підході – 
моделювати навчальний процес, 
створювати ситуації, що 
вимагають від учнів застосування 
навиків пізнання, допомагати 
учням в оцінці отриманих знань. 

ІК
Т  

Всеоб’ємлюючі технології.  
Широкий спектр мережевого 
інструментарію, цифрові ресурси, 
електронне робоче середовище 
використовуються для створення і 
підтримки діяльності співтовариства зі 
створення знань та необмеженого в 
часі і просторі колективного навчання. 

Вчителі повинні уміти створювати 
ІКТ-базовані співтовариства знань, 
використовувати ІКТ з метою 
розвитку в учнів навиків 
створення знань і безперервного, 
рефлексивного навчання. 
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Навчальні організації.  
Школи перетворюються на навчальні 
організації, в яких всі члени залучені в 
процес пізнання. 
 

Учителі повинні бути здатними 
виконувати провідні ролі у 
навчанні своїх колег, у розробці і 
реалізації ідеї щодо перетворення 
їх школи на співтовариство, що 
базується на принципах 
інноваційності та безперервного 
навчання, збагаченого засобами 
ІКТ. 
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Вчитель як модель учня.  
Учителі самі стають зразком шукача і 
творця знань. Вони постійно зайняті 
педагогічним експериментуванням та 
інноваційною діяльністю з метою 
створення нових знань про навчання та 
навчально-виховну практику. 

Вчителі повинні мати бажання та 
можливості до експериментальної 
діяльності та безперервного 
навчання, а також 
використовувати ІКТ для 
створення професійних 
співтовариств знань. 

Переклад Л.Іщенко 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 
С.М.Овчаров, 

кандидат педагогічних наук, доцент  
кафедри математичного аналізу та інформатики  

Полтавського державного педагогічного університету 
 ім. В.Г.Короленка 

 
Реформування сучасної освіти відбувається в умовах бурхливого 

розвитку інформаційних технологій. Тому одне з головних завдань освіти – 
навчити вчителів використовувати сучасні інформаційні та телекомунікаційні 
технології у навчально-виховному процесі. Настав час, коли сучасні педагоги, і 
не тільки вчителі інформатики, повинні володіти основами використання 
комп’ютерної техніки як засобу навчання, широко впроваджувати нові 
інформаційні технології в шкільну практику, використовувати шкільні 
комп’ютерні класи для проведення уроків із різних предметів. 

Країни члени Європейського Союзу проголосили пріоритетом на період 
до 2010 року приєднання всіх освітніх програм країн ЄС до Лісабонської 
декларації, яка проголошує загальну тенденцію інформатизації освіти у країнах 
Європи. Наша держава також на залишається осторонь цих ініціатив. 
Прикладом такого співробітництва є участь України з 2003 року у програмі 
сертифікації користувачів персональних комп’ютерів ECDL (The European 
Computer Driving License – Європейське Посвідчення Користувача 
Комп’ютера). У межах цієї програми сертифікація здійснюється за єдиними 
світовими стандартами, які визнані більш ніж у 90 країнах світу. Програма 
включає базові знання з інформаційних технологій, отримання досвіду їх 
практичного застосування і використання на роботі та у побуті. На даний час у 
світі нараховується понад 3 млн. власників ECDL-сертифікатів. 

Іншим прикладом впровадження комп’ютерних технологій в освіту є 
Програма Intel® «Навчання для майбутнього» – найбільша спільна ініціатива 
Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та 
змісту освіти МОН України, Центрального інституту післядипломної освіти 
АПН України, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти та 
корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх 
педагогічних технологій. Ця програма забезпечує реформування освітнього 
простору України, поліпшення стану інформатизації освіти, впровадження 
інтерактивних форм підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. Вона 
має міжнародний сертифікат та відповідає міжнародним стандартам. З часу 
впровадження програми у 2004 році понад 102 тис. вчителів України набули 
нових знань з ефективного використання інформаційцно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі. Програма ефективно втілюється як у 
системі середньої освіти, так і у вищій педагогічній освіті. Так у квітні 2008 
року на базі Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. 
Короленка було проведено тренінг для викладачів за програмою Intel® 
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«Навчання для майбутнього», за результатами якого всі його учасники 
отримали відповідні сертифікати. 

У межах університету нами запропонована й впроваджена у навчальний 
процес певна система навчання майбутніх учителів інформатики основам 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному 
процесі. З цією метою у 2003 році нами був розроблений спецкурс з 
інформатики “Навчальні програмні засоби: методика їх створення та 
застосування”, який викладається на фізико-математичному та природничому 
факультетах і факультеті технологій та дизайну ПДПУ ім. В.Г. Короленка. 
Метою спецкурсу є ознайомлення студентів з існуючими навчальними 
програмними засобами (НПЗ) та методикою їх застосування під час проведення 
занять з різних навчальних дисциплін, а також оволодіння ними основами 
створення власних НПЗ засобами сучасних систем програмування. 

Опанування практичною частиною спецкурсу організується на основі 
застосування методу проектів. Студенти, виходячи з рівня особистої 
підготовки, обирають тематику для розробки власного навчального 
програмного засобу, а також інструментальне середовище, яке вони планують 
застосовувати для практичної реалізації свого проекту. Найбільш підготовлені 
з програмування студенти, зазвичай, обирають роботу з використанням 
сучасних систем програмування: Visual Basic, Borland Delphi, Borland C++ 
Builder тощо. Менш підготовлені – будь-які інші середовища, наприклад, Turbo 
Pascal, Power Point, Demo Shield, Front Page та деякі інші. Під час проведення 
лабораторного практикуму кожен студент працює над створенням власного 
проекту. Як навчальні програмні засоби студенти розробляють мультимедійні 
слайд-лекції, різноманітні навчаючі програми, Web-сторінки навчального 
призначення, комплекси навчально-контролюючих та тестових програм з 
різних навчальних дисциплін тощо. Їх тематика обирається відповідно до 
шкільної програми з різних предметів: алгебри та початків аналізу, геометрії, 
фізики, астрономії, хімії, інформатики тощо. 

Свої розробки студенти-інформатики використовують під час 
проведення залікових уроків у період проходження навчальної виробничої 
практики, на які, зазвичай, запрошуються методисти. Результати апробації 
підтверджуються довідками-відгуками за підписом директорів шкіл про якість 
розробленого навчального засобу та доцільність його впровадження в 
навчально-виховний процес певної установи освіти. Тільки за 2007-2008 
навчальний рік нашими студентами було отримано 26 таких відгуків, 
переважна більшість з яких були схвальними. Це свідчить про ефективність 
запропонованої методики. На наш погляд, подібну методику бажано було б 
розповсюдити і на перепідготовку учителів інформатики в системі 
післядипломної педагогічної освіти. 

При підготовці магістрантів усіх спеціальностей у нашому університеті 
викладається курс «Комп’ютерні інформаційні технології в освіті та науці», 
який передбачає формування комп’ютерної грамотності магістрантів, здобуття 
ними навичок використання можливостей сучасних інформаційних технологій 
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у майбутній науково-педагогічній діяльності. Аналогічний за змістом курс 
читається аспірантам університету. 

Отже, формування комп’ютерної грамотності майбутніх учителів є 
актуальним завданням сучасної освіти. Його реалізація має забезпечити 
спроможність учителів організовувати навчальний процес на основі широкого 
використання ІКТ, що сприяє поліпшенню якості освіти. 

 
 

 
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ 

ECDL В СИСТЕМІ ОСВІТИ 
 

І.В.Жарко, 
директор ТОВ "Європейська сертифікація 

 комп'ютерних користувачів України" 
 
The European Computer Driving Licence (ECDL – Європейські 

комп'ютерні права, також відомі під назвою ICDL – Міжнародні комп'ютерні 
права) – передова світова сертифікація навиків володіння персональним 
комп'ютером.  

Сертифікат ECDL є загальноприйнятим у Європі та світі стандартом, 
який підтверджує, що його власник знайомий з основними концепціями 
інформаційних технологій, вміє користуватися персональним комп'ютером і 
базовими додатками. 

Сьогодні тестування пройшли близько 6,5 мільйонів людей в 150 
країнах світу. Сертифікація ECDL не залежить від програмного 
забезпечення. 

Програма ECDL реалізується через систему Тестових Центрів, які 
можуть розташовуватися на базі шкіл, вищих навчальних закладів, 
навчальних центрів, установ перепідготовки кадрів, тощо і мають 
можливість на своїй базі проводити тестування та видавати сертифікати 
міжнародного зразка. 

Сертифікація ECDL широко використовується міжнародними 
організаціями і навчальними структурами. З 2002 року сертифікація ECDL 
доступна у Росії, а з 2003 року в Білорусі і в Україні. 

Міжнародні сертифікати ECDL – безстрокові, отримавши сертифікат, 
більше не потрібно його підтверджувати або оновлювати. Здавати тести 
можливо поступово, на протязі 3 – х років в будь-якій країні світу, де 
працюють Центри Тестування.  

У Державній програмі «Інформаційні і комунікаційні технології в 
освіті і науці» на 2006-2010 роки, вказано, що при підвищенні кваліфікації і 
перепідготовці кадрів оцінка знань і умінь у сфері інформаційних і 
комунікаційних технологій повинна відповідати міжнародному стандарту 
ECDL. 
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Важливість і актуальність проблем підготовки кадрів учбовими 
закладами України у сфері інформаційних технологій відповідно до 
сучасних вимог і європейських стандартів визначена в Законі України «Про 
основні напрямки розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-
2015 роки». 

Сертифікація ECDL підтримується Міністерствами освіти в Італії, 
Бельгії, Германії, Австрії, Чилі, Єгипті, Угорщині, Нідерландах, Швейцарії, 
Естонії, Польщі, Норвегії, Кувейті, Румунії, Йорданії, Литві, Ірландії і 
Великобританії. 

Наприклад У Чехії стандарт ECDL офіційно визнаний Міністерством 
освіти та широко використовується в програмах підвищення кваліфікації 
вчителів. 

У країнах Балтії, у Латвії, у 2004 році в загальноосвітніх школах ввели 
навчання комп'ютерним азам на рівні сертифіката ECDL. 

З 2013 року всі випускники латвійських шкіл будуть одержувати 
європейський сертифікат. 

На поліпшення комп'ютерної грамотності молоді планується виділити 
131,9 млн латів, що приблизно відповідає 1 млрд. грн. 

В Італії більше 2500 італійських шкіл є авторизованими центрами 
тестування ECDL. 

Стандарт ECDL схвалений Міністерством освіти Італії в якості 
обов'язкової складової підготовки вчительського складу. 

Програма реалізується з 2002 року та планує сертифікацію 160000 
учителів. 

 Стандарт ECDL визнаний як основний інструмент оцінки знань ВКТ 
та в установах вищої освіти Італії. Студенти, що здали тести ECDL, 
одержують офіційний запис у дипломі, прирівняну до університетського 
іспиту. 

Кваліфікація учителів інформатики в області ІКТ повинна відповідати 
міжнародному загальноприйнятому стандарту користувачів комп’ютера, що 
підтверджується складанням тестів та наявністю сертифікату ECDL. 

Вчитель повинен володіти та надавати сучасні знання в сфері 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

У подальшому наявність сертифікату ECDL може бути необхідним для 
прийняття на посаду учителя інформатики. 

Програму і концепцію ECDL в Україні ексклюзивно представляє 
компанія «Європейська сертифікація комп'ютерних користувачів України». 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Т.М.Барболіна,  

кандидат фізико-математичних наук, доцент  
кафедри математичного аналізу та інформатики  

Полтавського державного педагогічного університету 
 ім. В.Г.Короленка 

 

Перехід до інформаційного суспільства вимагає невідкладного 
вирішення питань інформатизації освіти. Реалізація останньої передбачає 
формування інформаційної культури як учнів, так і педагогів. На фізико-
математичному факультеті Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка викладається курс «Використання 
обчислювальної техніки в навчальному процесі», який покликаний 
формувати у студентів знання, уміння і навички, необхідні для ефективного 
використання комп’ютера у викладанні різних предметів та в управлінській 
діяльності. 

У рамках цього курсу здійснюється формування уявлень про 
можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в 
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи, навичок 
використання комп’ютера як інструмента організації та контролю 
навчально-виховного процесу, а також як ефективного засобу навчання при 
викладанні навчальних предметів. Для майбутніх вчителів математики 
особливо важливим є ознайомлення з програмами для підтримки вивчення 
математики.  

Першим кроком у підготовці майбутніх педагогів до використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математики є навчання 
студентів роботи у середовищах таких програм. Серед електронних засобів 
навчального призначення математичного спрямування найбільшої 
популярності набули бібліотеки електронних наочностей з конструкторами 
уроків, основне призначення яких підготовка та демонстрація різних 
наочностей протягом уроку, а також програми, які мають середовища для 
розв’язування задач. Перший тип програм інтуїтивно зрозумілий у 
використанні. Другий тип орієнтований на активне використання учнями 
програм при розв’язуванні задач. Тому при ознайомленні студентів з 
особливостями цих програмних засобів недостатньо продемонструвати 
студентам їх можливості та ознайомити з основними інструментами, 
оскільки при такому підході нерідко спостерігається поверхове 
використання вчителем можливостей програми: програма часто 
використовується як демонстраційна, при цьому нехтується можливостями 
організації дослідницької роботи.  

Розглянемо особливості навчання студентів використання електронних 
засобів навчального призначення на прикладі програм, що можуть 
використовуватися при навчанні геометрії. Найбільш відомими програмами, 
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що рекомендуються до використання при вивченні шкільного курсу 
геометрії, є GRAN-2D, що входить до програмно-методичного комплексу 
GRAN, (розробник — ТОВ “Республіканський навчально-науковий центр 
“ДІНІМ”), а також «Пакет динамічної геометрії», створений у Харківському 
державному педагогічному університеті ім. Г.С.Сковороди. Ці програмні 
засоби мають схоже призначення і принципи роботи: дозволяють будувати 
основні геометричні об’єкти, здійснювати вимірювання відстаней і кутів, 
характеризуються динамічністю зображень і вимірювань. Відмінності 
стосуються набору базових об’єктів, а також додаткових можливостей. 

Пакети динамічної геометрії дозволяють будувати рисунки до 
геометричних задач швидше і якісніше, ніж на папері. Проте помилкою було 
б використовувати такі програми виключно як інструмент для швидкої 
побудови креслень. Адже однією з їх основних властивостей є динамічність 
зображень, тобто автоматична зміна положень похідних об’єктів при 
переміщенні базових об’єктів: наприклад, середина відрізка зберігає цю 
властивість навіть при зміні положення кінців відрізка. Так само динамічно 
здійснюються вимірювання, можливе обчислення значень динамічних 
виразів. 

На заняттях з «Використання обчислювальної техніки в навчальному 
процесі» акцентується увага студентів на побудові зображень із збереженням 
властивостей взаємного розташування об’єктів. Практика показує, що 
нерідко студенти (і вчителі) некоректно визначають певні об’єкти, внаслідок 
чого одержане на екрані зображення начебто відповідає умові задачі, але при 
зміні положення базових об’єктів «розсипається». Наприклад, при побудові 
кола, вписаного в задану фігуру, радіус кола визначається «на око». У 
результаті точка дотику не є належною описаній фігурі і при зміні 
положення базових об’єктів коло перестає дотикатися до сторін фігури. 
Нерідко також зустрічаються ситуації, коли при побудові зображення 
активно використовуються лінії сітки (наприклад, при побудові 
прямокутника не здійснюється побудова перпендикулярних прямих, а 
просто встановлюються вершини у точках перетину ліній сітки). Розглянуті 
способи побудови зображень дійсно дозволяють полегшити створення 
рисунка до конкретної задачі, проте при переміщенні базових об’єктів 
конфігурація порушується. Таким чином, втрачаються можливості 
«оживлення» одержаного рисунку, експериментування з ним, що є однією з 
основних переваг програмних засобів. 

Побудова грамотних зображень у більшості випадків вимагає, по суті, 
виконання класичних побудов за допомогою циркуля і лінійки. Тому 
доцільно звернути увагу майбутніх учителів на переваги використання 
пакетів динамічної геометрії при вивченні відповідної теми шкільного курсу. 
За допомогою програми вчитель може, з одного боку, продемонструвати 
побудову покроково. З іншого боку, використання програми дозволяє 
звільнити учнів від рутинної роботи, при цьому якість зображень 
досягається меншими зусиллями, ніж при побудові на папері. Це дає 
можливість зосередитися на логіці побудови. Крім того, правильність 
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одержаного згідно з планом побудови зображення легко перевірити: якщо 
при зміні положення базових об’єктів властивості похідних об’єктів 
втрачаються, то побудова виконана невірно. 

Ще одним аспектом, який доцільно розглянути зі студентами, є 
створення макроконструкцій. Останні дозволяють автоматизувати побудову 
допоміжних фігур. Основна складність, з якою стикаються студенти при 
створенні макросів, — побудова результуючих об’єктів таким чином, щоб 
вони однозначно визначалися вихідними об’єктами. 

Слід відзначити, що ефективне використання педагогічних програмних 
засобів вимагає від учителя як підготовки в галузі інформаційних 
технологій, так і ґрунтовної математичної підготовки.  

 
 
 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ  ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ВЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА 

 
Л.С.Голодюк, 

 кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії та методики 
середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти  імені Василя Сухомлинського  
 
Криза традиційної концепції навчання, яка заснована на оволодінні та 

відтворенні в пам’яті знань, відбувається унаслідок постійного відставання 
шкільної освіти від темпу розвитку наукового знання. Це спричиноло в 
освіті кризу учительсько-викладацької ролі. Вчителі і викладачі є свідками 
постійної втрати функції інформатора знань, для якої вони були 
підготовлені. До них починають пред’являти нові вимоги, які дуже часто не 
розуміються і не приймаються ними. Відбувається концентрація зусиль, які 
раніше відводилися писемним формам, все більш переміщуються в сферу 
аудіовізуальних засобів. Змінюється модель управління навчальним 
процесом, яка раніше була сконцентрована на суворому контролі навчання, 
ієрархії та повторенні, сьогодні виявляється застарілою. 

Значне збільшення інформації призводить до неможливості окреслити 
такий запас знань, яким можна було б користуватися все життя. Сьогодні 
змінюються не тільки моделі вчителя і учня, а й всього процесу отримання 
знань, відтворення, запам’ятовування і зберігання яких повинно змінитися 
здібністю шукати та відбирати необхідну інформацію для навчання. 

Освіта повинна бути змістовою, знання повинні використовуватися 
для розв’язання сьогочасних і майбутніх задач, а учень – мати свідомий 
контроль власних пізнавальних процесів, засвоєння знань і поліпшення 
результатів. 

Освітні задачі ХХІ століття можуть бути вирішеними тільки в тому 
випадку, якщо відбудеться зміна свідомості вчителя, що дозволить перейти 
від передачі знань до управління ними. Під управлінням знаннями 
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розуміємо вміння знайти інформацію, відібрати її, структурувати і 
застосувати у визначених умовах. Вчитель повинен організувати навчальний 
процес таким чином, щоб кожен учень міг приймати участь в організації 
свого власного навчання. При цьому інформаційні-комунікаційні технології 
(ІКТ) повинні стати інструментом вчителя, а сучасні засоби – потужним 
інструментарієм навчального процесу. 

Існують два варіанти використання інформаційно-комунікаційних 
технологій та сучасних засобів навчання.. Перший –  представлення знань 
для наступного їх відтворення. Це так званий традиційний варіант, при 
цьому сучасні засоби і технології дозволяють інтенсифікувати та 
оптимізувати роботу, в той час, як ролі вчителя і учня залишаються 
незмінними. 

Другий варіант – використання сучасних засобів базується на 
стратегіях, які дозволяють зв’язувати, комбінувати, переробляти знання, 
дозволяє встановити цінність змісту освіти, відбирати навчальні матеріали. 

Тобто, навчання повинно бути ефективним. Ефективне навчання буде 
тільки за умови, коли воно є конструктивним, саморегулюючим та 
взаємодіючим,  для організації якого повинен бути підготовлений вчитель, 
зокрема в області ІКТ. 

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКТ-
компетентність) вчителя є  нині одним з найбільш актуальних завдань 
системи безперервної педагогічної освіти. ІКТ-компетентність стає 
важливою складовою фахової та методичної компетентностей учителя.  

Під ІКТ-компетентністю вчителя ми розуміємо його здатність 
вирішувати професійні педагогічні задачі із залученням інформаційно-
комунікаційних технологій. У формуванні ІКТ-компетентності вчителя 
можна виділити два аспекти: базова  і предметно-орієнтована ІКТ-
компетентність.  

Під базовою ІКТ-компетентністю розуміється інваріант знань, умінь і 
досвіду, необхідний вчителю-предметнику для вирішення освітніх, 
професійних задач, засобами  ІКТ загального призначення.  

Предметно-орієнтована ІКТ-компетентність – освоєння 
спеціалізованих технологій і ресурсів, розроблених відповідно до вимог 
змісту того або іншого навчального предмету та їх впровадження в освітню 
діяльність. 
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Модель формування ІКТ-компетентності вчителя-предметника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для безперервного та ефективного формування ІКТ-компетентності 

вчителя-предметника є необхідним впровадження в систему освіти України 
технологічного стандарту вчителя. 

 
 
 

ІКТ-компетентність вчителя 

 

 
Підвищення кваліфікації в області 

ІКТ 

Формування базових знань в 
області ІКТ 

Участь у творчих групах, 
семінарах, тренінгах на базі ІКТ 

Використання ІКТ в професійних 
потребах: 

• оформлення конспекту уроку; 
• створення дидактичних 

матеріалів; 
• аналіз інформації та подання 

звітності; 
• пошук навчальної та 

методичної інформації в 
мережі Інтернет; тощо.  

Індивідуальні консультації з 
використання ІКТ в навчальному 

процесі 

Фрагментарне використання ІКТ 
на уроці 

Використання існуючих 
педагогічних програмних засобів 

Аналіз перспективного педагогічного 
досвіду з використання ІКТ 

Створення власних авторських 
педагогічних програмних засобів 

Формування аналітичних, 
прогностичних, проектних умінь 

використання ІКТ 

Проектування та проведення комп’ютерних уроків та уроків з ІКТ-супроводом 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
ЩОДО НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ 

ТЕХНОЛОГІЯМ 
 

В.І.Павленко,  
кандидат педагогічних наук, начальник відділу освіти  

Полтавської районної державної адміністрації 
 
Однією з найважливіших особливостей кінця ХХ – початку ХХІ 

століття є перехід розвинених країн світу від постіндустріального до 
інформаційного суспільства. Радикальне ускладнення життя суспільства, 
його технічної  і соціальної інфраструктури вимагає зміни ставлення до 
інформації, яка вже зараз є  таким же стратегічним ресурсом суспільства, як 
продукти харчування і традиційні матеріальні ресурси. Рівень розвитку 
інформатизації характеризує в сучасному світі рівень розвитку суспільства. 
Без розвиненої інформаційної інфраструктури неможливо створити сучасне 
виробництво і цивілізований ринок товарів і послуг, забезпечити вирішення 
завдань соціальної сфери, увійти у світове співтовариство рівноправним 
партнером. Разом з тим рівень розвитку суспільства суттєво обумовлюється 
рівнем розвитку системи освіти.  

Якість освіти значною мірою визначається в галузі інформаційних 
технологій. Інформаційні та комунікаційні технології складають частину 
загальної навчальної програми більшості європейських країн. Роль 
технічного забезпечення для нових методів навчання, що застосовуються під 
час навчального процесу, є досить важливою. 

За останні роки особлива увага органів влади приділялася оснащенню 
навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою. Реалізація 
Державної програми «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і 
науці на 2006-2010 роки», прийнятої Кабінетом Міністрів України у 2005 
році, в певній мірі розв’язує проблему застосування сучасних інформаційних 
технологій. Програма спрямована на інтеграцію інформаційних ресурсів 
освіти, науки, а також інших галузей суспільної діяльності. Програмою 
передбачено протягом 5 років оснастити комп’ютерною технікою та 
педагогічними програмними продуктами всі загальноосвітні та позашкільні 
навчальні заклади, інститути післядипломної освіти, ПТУ, відділи освіти, 
наукові установи. Одним із головних пунктів програми є розробка 
педагогічного програмного забезпечення для навчальних закладів, створення 
електронних енциклопедій, Інтернет-порталів середньої, професійно-
технічної, вищої освіти.  

Підготовка учителів є важливою сферою впровадження комп’ютерних 
технологій у контексті підвищення якості освіти. Сьогодні сучасні засоби 
змінюють роль учителя. Широкий спектр інформаційних технологій 
спонукають учителя застосовувати в роботі проектну методику навчання. 
Така методика поповнює досвід вчителя новими інтерактивними методами. 
Застосування таких форм навчання значно впливає на успішність. 
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На сьогодні швидкими темпами впроваджуються комп’ютерні 
технології у навчальний процес. Всесвітньовідома корпорація INTEL 
інвестує значні кошти в освіту в світовому масштабі. Голова ради директорів 
корпорації INTEL Крейг Барретт стверджує: «У сучасному світі потреба в 
комп’ютерних технологіях постійно зростає – вони необхідні і вдома, і на 
робочому місці. … Школи більше не можуть дозволити собі залишатись 
осторонь. Учителі усвідомлюють це, але потребують допомоги, яка 
дозволила б їм вийти за межі звичайної практики. Викладачі розуміють, що і 
вони самі, і їхні учні повинні добре володіти новітніми технологіями». 

Завданням в інформатизації навчальних закладів залишається 
підвищення інформаційної грамотності учителів. Розв’язати цю проблему 
допомагає реалізація програми спільного америко-українського проекту 
«Інтел. Навчання для майбутнього». Цей 96-годинний курс містить у собі 
освітній досвід ефективного використання ІКТ в освіті і адаптований до 
Державних стандартів, містить новітні технології. Програма є універсальною 
та підходить для навчання учителів будь-якого фаху, які працюють з дітьми 
різного віку, може використовуватись в урочний та позаурочний час. 

Після початку роботи програми «Інтел. Навчання для майбутнього» 
відбулися відчутні зміни у свідомості вчителів і плануванні ними своєї 
діяльності : 

- комп’ютер перестає асоціюватися у школі лише з таким предметом, 
як «Інформатика», технології почали використовуватися для навчання різних 
предметів; 

- частіше почали застосовуватися проектні методики; 
- учителі інформатики почали працювати спільно з учителями інших 

предметів, природно реалізуються міжпредметні зв’язки; 
- учителі почали створювати свої власні розробки з використанням 

стандартних програмних засобів; 
- учителі й учні найвіддаленіших районів, селищ одержали можливість 

підтримувати зв’язки із всім світом і навіть виконувати спільні навчальні 
проекти. 

Упродовж реалізації програми відбулися суттєві зміни у підвищенні 
кваліфікації вчителів.  

Проведення педагогічного експерименту щодо навчання 
інформаційно-комунікаційним технологіям значно розширює в системі 
шкільної освіти спектр технологій, що пов’язані з комп’ютером та 
всесвітніми інформаційними технологіями. Важливими є програми, що 
опікуються навчанням учителів. Розширення інформаційного простору 
сприяє: 

- застосуванню комп’ютерних технологій в освіті; 
- розвитку дистанційних форм навчання, що покращує якість освіти; 
- рівним освітнім можливостям в отриманні профільної освіти учнями, 

особливо з віддалених територій; 
- створенню регулярної консультативної підтримки педагогів у галузі 

ІКТ у навчальному процесі. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І СУПРОВОДЖЕННЯ 
КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 

УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
О.М.Марченко,  

кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету інформаційних 
освітніх технологій Рівненського обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти  
 
Невпинний процес інформатизації суспільства супроводжується 

суттєвими змінами у багатьох галузях діяльності людей і призводить до 
нового, інформаційного устрою їхнього життя і професійної діяльності. Нові 
вимоги та виклики постають і перед системою освіти України, змінюються 
парадигми освітнього процесу, серед яких найактуальнішими є: 

• утвердження особистісно-орієнтованої педагогічної системи, яка 
здатна реалізувати людиноцентриські принципи розвитку сучасного світу; 

•  розширення доступу до всіх рівнів освіти, реалізація можливостей 
одержання освіти усіма, хто цього потребує, завдяки використанню 
інформаційних і комунікаційних технологій. 

Удосконалення процесу підвищення кваліфікації вчителів шляхом 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у безперервному 
навчанні в системі післядипломної педагогічної освіти є одним із актуальних 
завдань трансформування сучасної освіти. Пріоритетною парадигмою 
модернізації системи післядипломної педагогічної освіти є формування у 
вчителів розуміння того, що основними завданнями навчання учнів сьогодні 
є: підготувати їх до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів 
інформаційних даних, озброїти сучасними засобами і технологіями роботи, 
сформувати в них інформатичну компетентність. Щоб формувати 
інформаційну культуру в учнів, педагог і сам повинен володіти такою 
культурою, свідомо готувати учнів до життя в інформаційному суспільстві, 
яке характеризується новим інформаційним середовищем проживання всіх 
учасників освітнього процесу. 

Протиріччя між новими вимогами суспільства до професійної 
компетентності вчителів та реальним станом інформатизації освіти 
обумовлюють актуальність вивчення стану реального упровадження 
інформаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів Рівненської області та розуміння вчителями важливості 
систематичної комп’ютерної підтримки освітньої діяльності. Виходячи з 
цього, кабінет інформаційних освітніх технологій РОІППО розпочав 
педагогічний експеримент з вивчення основних тенденцій формування та 
розвитку інформатичних компетенцій вчителів-предметників.  Як свідчать 
попередні результати експерименту педагоги розуміють, що вміння 
використовувати доцільні інформаційні технології є базовими для сучасного 
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вчителя. Це пояснює відповіді вчителів на одне із питань  розробленої нами 
анкети «для чого вам потрібно знання ІКТ?».  

 
Наведена на рис.1 діаграма (див. файл Тези_Полтава_Діагр) показує, що 
найбільше вчителі потребують знань про методи використання комп’ютерів 
для забезпечення дослідницької діяльності учнів, навчання їх новим способам 
здобування знань, а також для підвищення своєї професійної компетентності. У 
контексті експерименту кабінетом інформаційних освітніх технологій 
започатковано авторський проект освітньої діяльності з підвищення фахової 
кваліфікації вчителів математики і природничих дисциплін “Використання 
спеціалізованих програмних засобів GRAN1, Gran-2D, Gran-3D, Mathcad, 
Maple в процесі навчання природничих дисциплін в старших класах 
загальноосвітніх навчальних закладів”. 

Мета проекту – досягти компетентного розуміння вчителями 
природничих дисциплін основ методики використання засобів GRAN1, Gran-
2D, Gran-3D, Mathcad, Maple для розв’язування конкретних дидактичних 
завдань, які постають перед педагогами в зв’язку з інформатизацією навчання. 

Завдання проекту – сформувати у вчителів вміння самостійно 
розробляти комп’ютерно орієнтовані дидактичні матеріали відповідно до 
змісту свого навчального предмету, інтегрувати їх у діюче інформаційне 
освітнє середовище школи, систематично застосовувати при проведенні занять. 

Програма теоретично-практичного спецкурсу, який реалізує проект, 
розрахована на 12 годин аудиторного навчання, з яких 6 год. – лекційні, 3 год. – 
практичні, 3 год. – семінарські заняття, які проводяться в спеціалізованій 
аудиторії при дотриманні підходу «один курсант – один комп’ютер». 

Принципи реалізації програми проекту. Базуючись на основних 
положеннях Угоди про наміри, укладеної МОН України і представництвом 
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корпорації Intel в Україні про використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій за програмою «один учень – один комп’ютер» від 
31.08.2008 р., реалізація програми проекту передбачає: 

 постійний доступ кожного курсанта до комп’ютера з метою 
практичної реалізації моделі інтерактивного навчання, одним із завдань якої є 
максимально активна особистісно-орієнтована учбова діяльність вчителів, 
оперативний зворотний зв’язок із викладачем; 

 практичне формування у вчителів-предметників системи знань, 
навичок і умінь з використання доцільних інформаційних технологій у 
навчальному процесі з метою ефективного досягнення чітко визначених 
дидактичних цілей і завдань; 

 усвідомлення вчителями невідворотності змін, які вносять у навчання 
інформаційно-комунікаційні технології щодо добору дидактичних матеріалів 
та сучасних методик, формування ними середовищ активного навчання. 

Для ефективнішої реалізації мети і завдань проекту планується 
публікація посібника для вчителів з текстами лекцій, тематичних запитань та 
орієнтовних відповідей, доповнених  детальними поясненнями щодо 
практичного застосування інформаційних технологій. Значна кількість задач, 
наведених у посібнику, має детальні розв’язання, тексти практичних та 
семінарських заняття містять достатню кількість запитань та завдань для 
подальшого обговорення та самостійного опрацювання. Посібник буде 
доповнено диском з авторськими мультимедійними презентаціями, які є 
засобом комп’ютерної підтримки систематизації знань з математики учнів 
старших класів.  
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ІКТ-КОМПЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 
Л. А.Чернікова,  

завідувач Регіонального науково-методичного центру інформатики 
та інформаційних технологій навчання Запорізького обласного  

інституту післядипломної педагогічної освіти 
 
В даний час набуває поширення концепція компетентнісного підходу в 

освіті, що є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності освіти 
запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації і глобальної 
масової комунікації.  

У 2000 р. експерти Ради Європи сформували набір основних умінь, 
якими повинна опанувати людина в результаті навчання і запропонувала 
розглядати ці ключові компетентності як стратегічну умову для впровадження 
освіти протягом життя. Узагальнюючи здобутки європейських і вітчизняних 
учених, учасники національної робочої групи з питань запровадження 
компетентнісного підходу, створеної в рамках проекту ПРООН «Освітня 
політика та освіта «рівний – рівному», запропонували орієнтовний перелік з 
семи ключових компетентностей: уміння вчитися, загальнокультурна, 
громадянська, підприємницька, соціальна, компетентність з ІКТ, 
здоров’язберігаюча.  

В структурі професійної компетентності педагога вчені виділяють 
предметно-методичну, психолого-педагогічну, загальнонаукову та ІКТ-
компетентність. Виділення ІКТ-компетентності як окремої складової 
професійної компетентності педагога обумовлено активним використання ІКТ 
у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті.  

В науковій літературі поняття ІКТ-компетентності має різноманітне 
трактування. Узагальнюючи ці трактування, під ІКТ-компетентністю педагога 
будемо розуміти здатність вчителя використовувати інформаційні і 
комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності (пошуку 
інформації, її визначення і організації, управління і аналізу, а також її 
створення і розповсюдження) в своїй професійній сфері.  

Важливість формування ІКТ грамотності населення, створення 
неперервної системи підвищення кваліфікації в галузі ІКТ чітко відображена в 
Міжнародній програмі ЮНЕСКО «Інформація для всіх», оскільки саме від 
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вчителів залежить розвиток інформаційної культури молоді. 
Аналіз і порівняння різних підходів до розгляду структури ІКТ-

компетентності дали підставу стверджувати, що поняття ІКТ-компетентності є 
багатокомпонентним. Автором пропонується власне бачення структури ІКТ 
компетентності, яке спираючись на теорію організації змісту освіти В.В. 
Краєвського (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1. Структура ІКТ-компетентності  
Для успішної реалізації розвиваючого потенціалу інформаційно-

комунікаційних технологій необхідно забезпечити в системі підвищення 
кваліфікації вчителів поетапне зростання рівня сформованості ІКТ-
компетентності педагога. 

В науковій літературі зустрічаються різні підходи до трактування рівнів 
сформованості ІКТ-компетентності вчителів. Так, згідно стандартів ЮНЕСКО 
в структурі ІТ-компетенцій викладачів виділяється 3 рівня їх розвитку 
(рис. 1.2): 

 
Рис. 1.2. Рівні ІКТ-компетентності (ЮНЕСКО) 
Аналізуючи різні дослідження, присвячені питанням формування і 

розвитку ІКТ-компетентності, автором зроблені виводи про те, що процес 
розвитку ІКТ-компетентності повинний мати багаторівневий характер. Ступінь 
розвитку необхідно пов'язувати з процесом трансформації педагогічної 
діяльності, при цьому кожний наступний рівень формується на базі попередніх.  

Автором пропонується багаторівнева схема ІКТ-компетентності вчителя, 
в основу якої покладено чотирьохступенева модель розвитку компетентності 
спеціаліста Леклерка.   

На першому рівні (КОРИСТУВАЧ) відбувається формування базової 
ІКТ-компетентності, тобто формування оптимального інваріанта знань і 
умінь, зв'язаних з використанням ІКТ у навчальному процесі на рівні 
користувача.  

На наступному етапі (КОНСУЛЬТАНТ) здійснюється формування 
предметно-орієнтованої ІКТ-компетентності вчителя, відповідної 
усвідомленому методично грамотному використанню ІКТ у викладанні свого 
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предмету. Володіння предметно-орієнтованою компетентністю дозволяє 
вчителеві стати педагогом-консультантом (під процесом консультування мі 
маємо на увазі будь-яку форму надання допомоги відносно змісту, процесу або 
структури завдання або серії завдань).  

Далі слідує етап (ТРЕНЕР), пов'язаний з підготовкою педагога-тьютора, 
наставника навчання, який повинний володіти організаційно-управлінською 
ІКТ-компетентністю, що розглядається як здатність і готовність передати свої 
знання у сфері ІКТ колегам і учням.  

Останній етап (ДОСЛІДНИК) пов'язаний з формуванням корпоративної 
ІКТ-компетентності, володіння якої дозволяє бачити і вирішувати в команді 
проблеми, пов'язані з впровадженням ІКТ у освітній процес школи, бути 
дослідником в цій області, ініціатором мережевої міжшкільної взаємодії тощо. 
Найвищий рівень повинний бути орієнтований на консолідуючий характер дій 
команди вчителів – однодумців освітньої встанови, в якій відбувається 
здійснення інформатизації освітнього процесу.  

Така модель організація підвищення кваліфікації вчителів у значній мірі 
спроможна забезпечити розвиток ІКТ-компетентності педагогів.  

 
 
 

ЮНЕСКО  І ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО 
ВИКОРИСТАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

В.В.Шакотько,  
заступник директора з навчальної роботи  

Кременчуцького педагогічного училища  ім. А.С.Макаренка  
 
Важливим положенням документу, яке включається в останні роки у всі 

важливі документи  ЮНЕСКО, є закріплення за ІКТ ролі технології, яка 
покликана знівелювати різницю в соціальному і економічному положенні  
різних верст населення і країн з різним рівнем розвитку економіки. Так ІКТ 
слід використовувати для того: 

•  щоб надати можливості успіху для кожного, щоб не збільшувати 
різницю у можливостях отримати якісну освіту між найбіднішим і 
найбагатшим; 

• щоб підтримувати моделі ефективного розвитку; 
• щоб у розповсюдженні інформації і культури одні країни не 

превалювали над іншими, для зниження монополії мас-медіа; щоб забезпечити 
адекватну участь усіх країн і індивідуумів в будівлі і використанні людського 
інформаційного простору. 

Швидке розповсюдження ІКТ опонує культурному імперіалізму, 
ідеологічному тоталітаризму і інформаційній монополії. Воно також сприяє 
зняттю лінгвістичних бар’єрів. 
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Використання ІКТ потребує створення нової освітньої парадигми. 
Загальновизнано, що учень повинен бути активним учасником навчального 
процесу. Засобами інформаційних і комунікаційних технологій реально 
помістити цей принцип дидактики в основу всього навчального процесу в 
початковій школі. В результаті повинні змінитися відносини учень-учитель, 
учень-учень, учень-навколишнє середовище, учень-джерела інформації. 
Головним завданням навчання стає не передача учневі певної суми знань, а 
формування умінь здобувати і опрацьовувати інформацію, формування 
навичок мислення високого рівня: аналізувати, синтезувати, оцінювати. 

Згідно зі статистичними даними, близько 80% навчальних занять в 
початковій школі організуються за системою: учитель розповідає – учень 
уважно слухає. Така система вимагає певних психологічних властивостей 
дітей. Такі діти максимально засвоюють інформацію від учителя і стають 
"відмінниками". Але таких дітей не більше двадцяти відсотків. Інші – не 
можуть сприймати інформацію в такому вигляді і приречені стати "учнями з 
низьким рівнем навчальних досягнень". Ці учні орієнтовані на засвоєння знань 
через емпіричну практичну діяльність. І на допомогу їм повинні прийти 
технології, засновані на дослідницькій діяльності, в ході якої відбувається 
пошук рішень і висування та підтвердження гіпотез на основі спостережень, 
лабораторних експериментів, соціологічних опитувань, вимірювань, 
дослідження тощо.  

Серед центральних положень рекомендацій ЮНЕСКО – введення нового 
поняття "нова письменність". Традиційне поняття письменності зводилось до 
набору базових умінь, які в англійській педагогічній літературі отримали назву 
трьох R:  Reading, wRiting, aRithmetic (читання, письмо, лічба).  Нові вимоги 
від суспільства (нові технології і нові моделі діяльності) передбачають нову 
писемність. Вона включає також ті ж три компоненти, але зі зміненим 
змістом: 

• read – читання – знаходження інформації шляхом пошуку в різних 
джерелах,  спостереження, збирання, реєстрації  тощо; 

• write – писати – вміння спілкуватися в гіпермедіа середовищі, 
використовувати всі види інформації і всі засоби масової інформації; 

• arithmetic – рахувати – вміння проектувати (конструювати) об’єкти і 
дії. 

Нова письменність уникає запам'ятовування фактів і правил та навчання 
за шаблонними інструкціями, а спрямована на формування здатності знайти 
факти і, опрацювавши їх,  зрозуміти суть і сформулювати правила для цих 
фактів, на формуванні умінь ставити перед собою різноманітні задачі, 
планувати і проектувати власні дії. 

Нова письменність – сполучення базових лінгвістичних, логіко-
обчислювальних і комунікаційних навичок, підтриманих ІКТ, - служить 
ключем до всіх наступних етапів організованого викладання і навчання в 
двадцять першому столітті. 

З точки зору дидактики ІКТ дозволяють: 
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• зробити навчання більш інтенсивним і, головне, ефективним за 
рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і 
наочного подання навчального матеріалу; 

• індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з 
різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття, включаючи 
"тугодумів", дітей, соціально занедбаних, дітей із спеціальними потребами і 
дітей, що живуть у віддалених районах; 

• створювати сприятливу атмосферу для спілкування, обміну і взаємодії 
як окремих учнів, так і освітніх систем при збереженні національних і 
культурних особливостей країни. 

ІКТ – це не тільки і не стільки об’єкт для вивчення в школі, ІКТ – це 
інструмент для створення навчального середовища в класі. Однак ІКТ – це ще і 
шанс створити вдома для школяра багате навчальне середовище, яке зможе 
відволікти його від проблем вулиці. 

За висловом авторів рекомендацій, "ІКТ – це інструмент для того, щоб 
ввести майбутнє в школу сьогодні."  

Підготовка вчителя до використання всього арсеналу засобів ІКТ – 
завдання сучасної вищої педагогічної освіти.  

 

Література: 
1. Информатика в начальном образовании: Рекомендации ЮНЕСКО //  
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2. Использование информационных и коммуникационных технологий в среднем 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

І.П. Воротникова,  
завідувач центру дистанційного навчання Луганського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 
 

Кожного року зростає відсотковий показник забезпеченості 
загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою та 
електронними педагогічними програмними засобами. Творчість, емоційність 
і натхнення вчителя буди завжди цінуватися суспільством, особливо, якщо 
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вчитель буде збагачуватися новими знаннями, використовувати ефективні 
технології навчання, в тому числі і інформаційно-комунікаційні. 

Привертає увагу проблема підготовленості вчителя до використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема електронних засобів 
навчального призначення, проблема методики проведення уроків з 
використанням інформаційних технологій. Що можуть прогресивного 
внести електронні засоби навчання в сучасну школу? 

Використання електронних засобів навчання дозволяють формувати 
системно як інформаційно-комунікаційну компетентність вчителя так і учня.  

Електронні засоби начального призначення надають можливість: 
оптимізувати роботу вчителя, організовувати безперервний оперативний 
контроль в процесі навчання, сприяти розвитку творчих здібностей та 
ініціативи учнів,  допомагати реалізувати навчання за різними формами 
роботи: індивідуальної, колективної, самостійної та дистанційної. 

Таким чином, електронні засоби навчального призначення 
забезпечують інтерактивний зв’язок “учень – навчальна система – учитель”, 
поєднуючи можливості нових інформаційних технологій навчання, 
традиційні методики навчання предметів та традиційне інформаційно-
методичне забезпечення, розширюючи та доповнюючи його.  

Відповідно до результатів анкетування 811 вчителів Луганської 
області 51% вважає, що є нагальна необхідність використовувати ІКТ на 
уроках, а 41%, - що це є бажаним, але не обов’язковим.  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації 
електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх 
навчальних закладів» від 02.06.2004 №  433 загальноосвітніми навчальними 
закладами в 2004-2008 роках було отримано 4241 електронний засіб зі ста 
напрямків навчального призначення для проведення апробації та для 
використання в навчальному процесі. 

В області було проведено апробацію електронних засобів навчального 
призначення 480 вчителями 24 загальноосвітніх навчальних закладів та 17 
методистами Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

Відповідно до результатів дослідження потреб педагогів, 
систематизації нової інформації з проблем впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в рамках науково-дослідницької роботи автора, 
до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації протягом 2004–
2008 рр. для всіх категорій слухачів було введено спецкурс «Використання 
електронних засобів навчального призначення», який був апробований на 
курсах підвищення кваліфікації за денною та заочною формами навчання.  

Інститутом також було організовано проблемні курси на територіях 
області «Інноваційні технології навчання природничих дисциплін», на яких 
вчителі природничо-наукових дисциплін інтегровано опрацьовували 
електронні засоби навчального призначення, вивчали методику 
використання електронних підручників. 
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Необхідність розробки сучасного науково-методичного забезпечення 
навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації всіх категорій 
педагогічних працівників, методологічних основ професійного зростання 
педагогів інформаційно-комунікаційним технологіям; формуванню рівня 
інформаційної культури та інформаційної компетентності вчителів – 
предметників, - стала передумовою створення навчально-методичних 
посібників, в яких представлені каталоги електронних засобів навчального 
призначення, які пройшли апробацію в 2004-2008 рр., конспекти уроків 
вчителів - предметників загальноосвітніх навчальних закладів Луганської 
області та методичні рекомендації авторів електронних засобів навчального 
призначення.  

Матеріали висвітлюють можливості використання електронних засобів 
навчального призначення при викладанні шкільних дисциплін. Уроки 
представлені за різними методами навчання та типологією, формами 
організації навчальної діяльності учнів, з урахуванням можливостей 
використання в комп’ютерних класах, предметних кабінетах або 
мультимедійної техніки.  

Керівникі загальноосвітніх навчальних закладів та методисти із 
посібників можуть отримати нормативні документи та узагальнену 
інформацію щодо сучасних електронних засобів навчального призначення. 

Створення “Навчально-методичних посібників «Електронні засоби 
навчального призначення: каталог, методичні рекомендації та конспекти 
уроків» (1,2) для слухачів курсів підвищення кваліфікації в системі 
післядипломної педагогічної освіти» є результатом системної моделі 
впровадження інформаційно – комунікаційних технологій в навчальний 
процес педагогічними працівниками Луганської області.  
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РОЗВИТОК ЕВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ ECDL В 
УКРАЇНІ 

 
С.Ю. Лозицька, 

асистент кафедри математичного аналізу та інформатики 
Полтавського державного педагогічного університету 

 ім. В.Г.Короленка 
 
Процес розбудови інформаційного суспільства в Україні та поступове 

перетворення його на суспільство, що базується на знаннях, прискорюють 
темпи впровадження інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) у всі 
сфери життєдіяльності людини. Якісно новий розвиток освітнього сектора є 
однією з головних умов, необхідних для розвитку інформаційного суспільства. 
Зокрема створюються умови для підвищення ефективності і якості підготовки 
педагогічних кадрів. Про державну підтримку розповсюдження ІКТ в освітній 
галузі свідчить ухвалена в березні 2006 року Державна програма «Інформаційні 
та телекомунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки.  

Цей документ визначає як основні задачі забезпечення прав на вільний 
пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації, 
забезпечення підготовки спеціалістів з ІКТ і кваліфікованих користувачів, 
сприяння розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції, і 
в першу чергу — конкурентноздатних комп‘ютерних програм як головної 
складової ІКТ. 

У 1996 році в Європі під егідою ЄС було розгорнуто проект European 
Computer Driving License (ECDL), а на теперішній момент він набув поширення 
більше ніж у 120 країнах світу. Проект орієнтований на забезпечення 
комп’ютерної грамотності всіх верств населення, сприяє формуванню класу 
кваліфікованих користувачів, завдяки наданню можливості здобуття знань, 
умінь і навичок з використання ІКТ та їх сертифікації.  

Він  усталив міжнародний стандарт оцінювання і сертифікації якості 
знань і навичок початкового рівня у галузі використання ІКТ та програмного 
забезпечення, а сертифікат отримав визнання у роботодавців багатьох країн 
світу.  Зараз існує понад 3 000 000 власників ECDL-сертифікатів у світі. 
Рекомендований Європейською Комісією до використання як основний 
стандарт комп'ютерної грамотності в країнах ЄС - це перший і єдиний тест в 
даній області, який не залежить ні від виробника програмного забезпечення, ні 
від форми і місця навчання користувача. 

Зважаючи на успішний міжнародний досвід, і на теренах України 
розгорнутий проект ECDL на основі інфраструктури системи дистанційного 
навчання, орієнтуючись, у першу чергу, на охоплення цим проектом 
працівників сфери освіти, підготувавши спочатку тих, хто має забезпечити у 
подальшому вирішення проблеми комп’ютерної грамотності населення у 
масштабах всієї України. Основною перевагою запропонованого рішення є 
швидкість і відносно невеликий рівень витрат на розгортання такої мережі.  
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У результаті реалізації Програми буде забезпечено швидке створення і 
підтримку державної системи оцінки базових знань та вмінь в галузі ІКТ, а 
також розпочато підготовку і сертифікацію фахівців освітньої галузі 
(орієнтовно, у кількості 50 тисяч осіб) з подальшим виходом на самоокупність 
за рахунок запровадження масової сертифікації населення України.  

Можливість отримання сертифікатів ECDL в Україні з’явилась за 
сприяння Української Федерації Інформатики, яка  започаткувала проект – 
Європейське Посвідчення Користувача Комп'ютера. Зміст програми ECDL 
включає базові знання з інформаційних технологій, отримання досвіду їх 
практичного застосування та використання на роботі, у побуті.  

ECDL доступна всім бажаючим без обмеження статі, віку, освіти і 
досвіду. Програма ECDL призначена для людей, що не мають фахової освіти в 
області програмування та інформаційних технологій. Тестування здійснюється 
тільки в Авторизованих центрах тестування. На сьогоднішній день у світі діє 
понад 10 000 центрів. 

Центр тестування "ЄвроОсвіта" є першим офіційним авторизованим 
центром тестування ECDL в Україні. Зараз вже працюють два Центри 
тестування: в м. Києві в центрі "ЄвроОсвіта" та в м. Харкові на базі НТУУ 
"Харківський Політехнічний інститут".  

1 червня 2004 року в Київському міжнародному університеті відкрито 
авторизований навчальний центр ECDL. Відтепер всі бажаючі пройти курс 
підготовки до здачі тестів на отримання ECDL ліцензії можуть звернутися до 
Київського міжнародного університету. 

Єдиний навчальний план, на якому базуються тести ECDL, включає 
перелік галузей знань і практичних навичок,  необхідних для успішного 
складання тестів. Це сім наступних модулів: концепція інформаційних 
технологій, використання комп’ютера та управління файлами, текстові 
процесори, електронні таблиці, бази даних, презентації, інформація та 
комунікації. Навчання здійснюється за кожним модулем окремо, і після 
кожного модуля група проходить тестування з цього модуля в центрі 
"Євроосвіта". Користувач сам обирає модулі, які хоче пройти, і визначає 
порядок їх проходження. Перший модуль - теоретичний, решта - практичні. 
Програма модулів не залежить від версії програмного забезпечення, яке 
вивчається. З кожного модуля складається окремий тест.   

Для забезпечення відповідності найсучаснішим світовим тенденціям і 
врахування національної специфики окремих країн в останній версії 
навчального плану враховано 1200 документальних рекомендацій експертів в 
галузі методики та інформаційних технологій, які здійснюють змістове 
наповнення навчального плану. Рівень складності тестів ECDL обрано з 
розрахунком на звичайного користувача незалежно від сфери його діяльності. 

Особливість навчального плану полягає в тому, що він не залежить від 
постачальників програмного забезпечення. Це надає власникам сертифікату 
мобільність і свободу вибору,  дозволяє застосовувати отримані навички в тому 
програмному середовищі, яке знадобиться їм в подальшій роботі. 
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Для отримання сертификату ECDL необхідно володіти знаннями і 
навичками по всіх модулях і підтвердити це складанням тесту. Тест 
автоматизирований, і результат одразу виводиться на екран.  

Більш детальну інформацію про ECDL можна дізнатись на офіційному 
сайті ECDL Foundation – www.ecdl.com (англійською мовою).   

 
 
 

ФІЛОСОФСЬКІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В LMS ATUTOR 

 
Ю.С.Матвієнко, 

асистент кафедри математичного аналізу та інформатики 
Полтавського державного педагогічного університету 

ім.В.Г.Короленка 
 
Сьогодні як ніколи популярністю користуються різноманітні методи 

дистанційного навчання. Це дуже зручно, адже учневі немає необхідності 
витрачати час на поїздку до місця занять, а сам урок можна почитати в будь-
який зручний для себе час, вивчивши весь матеріал одразу або відкласти 
частину «на потім». Зна сьогоднішній день існує велика кількість різних 
продуктів, призначених для організації такого сервісу. Одним з таких продуктів 
є OpenSource-рішення Atutоr, що дозволяє з мінімальними фінансовими 
витратами зібрати подібну систему. 

Atutоr – це система управління навчальним процесом – Web-based 
Learning Content Management System (LCMS). Це є продукт, випуском якого ми 
завдячуємо індивідуальної співпраці науковців, розробників, інституцій та 
навчальних закладів США, Канади, Італії, Норвегії та інших країн. Спільнота 
розробників та користувачів дуже прихильна до Atutor і це заохочує до його 
подальшого всебічного вивчення, використання та удосконалення.   

Його використання дає змогу викладачам легко організовувати 
різноманітні курси навчання. Студенти ж отримують адаптоване і просте 
середовище навчання. Також ця система є зручною для адміністрування: 
зовнішній вигляд можна змінити лише за допомогою декількох нескладних 
операцій, доступність початкового коду та відкриті інструменти, що 
використовуються для побудови сервера курсів, дозволяють при нагальній 
необхідності внести і більш складні зміни. Окрім всього необхідного для 
створення і управління курсами і процесом навчання в його складі є також 
засоби обміну повідомленнями. Особлива увага розробників Atutor 
приділяється безпеці. За допомогою додаткових модулів є можливість 
поширити функціональність. Існує доволі широкий вибір таких модулів – від 
забезпечення оплати до роботи з фото і обміну інформацією з іншими 
навчальними системами, конференції та багато інших. 

Крім того, з самого початку розробники зробили акцент на підтримку 
продуктом всіх можливих стандартів, що дозволило б в майбутньому легко 
інтегрувати і сторонні розробки. Так, Atutоr – перша LCMS, що повністю 
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підкоряється специфікації доступності W3CWCAG (Web Content Accessibility 
Guidelines, http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance), що в повному 
обсязі описує його філософію. А це означає, що ресурс залишається доступним 
в тому числі і для користувачів з різноманітними вадами здоров’я. Також 
відповідність специфікаціям W3CXHTML 1.0 гарантує, що Atutоr при 
необхідності забезпечить роботу або інтеграцію з будь-якими іншими 
додатками, що підтримують ці стандарти. Деякі такі додатки доступні на сайті 
проекту. Щоб мати можливість використовувати курси, що написані для інших 
навчальних систем e-learning, система підтримує спеціальні специфікації IMS 
(Instructional Management Standards, www.imsproject.org) та SCORM (Sharable 
Object Reference Model, www.odlnet.org). На даний момент основним джерелом 
зовнішніх курсів для користувачів ATutor є TILE Learning obgects respository. 
Завдяки тому факту, що система заснована РНР, MySQL та Apache, вона легка 
для встановлення та використання більшістю користувачів.  

ATutor підтримує три типи користувачів:  
• адміністратор; 
• інструктор;  
• учень.  
В залежності від того, в якій ролі авторизований той чи інший 

користувач, система сама обирає інтерфейс.  
Адміністратор наділений найбільшими правами в системі. Після 

налаштування сервера курсів його основне завдання полягає в оновленні, 
локалізації, корекції персональних облікових записів, зміні привілеїв доступу, 
встановленні нових тем оформлення та додаткових модулів, зборі статистики, 
захисті контенту. Також адміністратор може створювати нові категорії курсів, 
при чому за кожною категорією може бути закріплена своя тема. Всі 
налаштування зрозумілі і проводяться через web-інтерфейс, розібратися з 
якими зовсім нескладно. ATutor легко локалізується, що полегшує його 
використання педагогами, що не володіють англійською мовою на 
необхідному рівні.  

Інструктори мають доступ до всіх інструментів навчання, можуть 
створювати зміст в текстовому або HTML-форматі, а також імпортувати 
сторонні або експортувати ті, що вже є в розробці (як у вигляді повних курсів, 
так і у вигляді індивідуальних модулів) для використання в інших подібних 
продуктах. Курсам можуть бути встановленні пріоритети, що стосуються в 
основному зручності перегляду матеріалу, на основі зібраної статистики може 
бути виконана оптимізація змісту та структури курсу. Система підтримує три 
види курсів: публічні – доступні всім, захищені – вимагають реєстрації, та 
приватні, що вимагають окрім реєстрації ще й підтвердження доступу 
інструктором. Курси, що доступі поточному користувачу, відображаються в 
Browse Courses «Всі курси». Експорт змісту можливий в IMS/SCORM-сумісні 
пакети, котрі можуть проглядатися автономно та/або додаватися в іншу e-
learning систему. Для зв’язку з учнем реалізовано декілька можливостей. Серед 
них варто відмітити опитування суспільної думки, новини, повідомлення та 
тематичні форуми, електронна пошта, RSS-потоки. Для перевірки засвоєння 
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матеріалу можуть бути створені тести. Частина привілеїв по обслуговуванню 
курсів може бути передана помічникам з числа учнів.  

Всі переваги системи Atutor, описані вище, дозволили успішно 
впровадити елементи дистанційного навчання у вивчення деяких дисциплін, 
що викладаються власне на кафедрі математичного аналізу та інформатики 
Полтавського  педагогічного університету. 

 
 
 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

С.Б.Григор’єв, І.Є.Малоіван,  
Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при 

Дніпропетровському національному університеті ім. О.Гончара 
 
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується глобальною 

інформатизацією всіх сфер суспільного життя, включаючи систему освіти. 
Роль інформатизації в освіті є особливою. По-перше, розвиток інформаційних 
технологій є необхідним для функціонування освіти як системи. По-друге, 
виникає проблема навчання інформаційним технологіям та самому новітньому 
підходу до розуміння сучасних процесів у науці і суспільстві.  

Розв’язання питань, пов’язаних з реалізацією програми інформатизації 
освіти – паралельне вирішення двох взаємопов’язаних та основних задач – 
створення інфраструктури навчального закладу та навчання викладацького 
складу сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям, формування 
інформаційної культури.  

Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій приділяє цим 
питанням першочергову увагу. Вирішення задач інформатизації здійснюється 
за напрямками: 

1. Створення потужної сучасної інформаційної інфраструктури: 
• більш ніж 100 комп’ютерів, що використовуються у навчально-

виховному процесі (4 комп’ютерних класи, 15 робочих місць обладнано 
сучасними комп'ютерами у кабінеті фізики, створені комп’ютерні робочі місця 
у бібліотеці із підключенням до Інтернету); 

• 5 мультимедійних комплектів (ноутбук + проектор); 
• 3 комплекси інтерактивних дошок; 
• локальна комп’ютерна мережа із виділеним сервером; 
• мережа WiFi; 
• підключення до мережі Інтернет; 
• розроблено та функціонує WEB-сайт ліцею (www.lit.dp.ua), на стадії 

впровадження сайт дистанційного навчання (www.lit.dp.ua/cources); 
2. Підготовка педагогічних кадрів. 



 52

За думкою експертів, однією з головних задач процесу інформатизації 
освіти є підготовка кваліфікованих педагогічних кадрів до використання ІКТ у 
професійної діяльності.  

Для вирішення цього завдання у ліцеї створена багатоступенева система 
безперервного навчання викладачів основам комп’ютерної грамотності, яка 
включає:  

1. базову підготовку (оволодіння базовими комп’ютерними 
навичками); 

2. курсову підготовку викладачів за програмами Intel та Microsoft (98% 
викладацького составу ліцею пройшли навчання на курсах «Партнерство в 
навчанні» та «Навчання для майбутнього», а Дніпропетровський ліцей 
інформаційних технологій став першим центром програми Intel в 
Дніпропетровській області); 

3. поглиблений курс (досвідчений користувач), який здійснює 
підготовку спеціалістів на рівні сертифікації MOS; 

Реалізація програми підготовки викладачів у ліцеї стала можливою 
тільки завдяки створенню системи групових та індивідуальних занять, 
організації процесу самостійної підготовки вчителів. На кафедрі інформатики 
функціонує консультаційний центр, розроблені методичні рекомендації та 
програми навчання.  

Така підготовка викладачів дає можливість вирішувати проблему 
методичної підтримки навчального процесу: створено банк навчальних 
електронних освітніх ресурсів, який включає комплекти мультимедійних 
презентацій по різним предметам, методичні та дидактичні розробки, навчальні 
посібники.  

Переваги використання ІКТ в навчально-виховному процесі не 
викликають сумнівів: це і посилення наочності навчального матеріалу, і 
позитивний психологічний ефект в опануванні матеріалу, соціальна адаптація 
учнів, підвищення мотивації до самостійної творчої проектної діяльності, 
підвищення авторитету викладача. 

Використання ІКТ в навчально-виховній роботі та рівень володіння 
вчителями новими інформаційними технологіями є обов’язковим критерієм 
оцінювання роботи викладача під час педагогічної атестації працівника. 

У сучасних умовах інформатизації освіти, інтеграції України у 
міжнародне товариство та приєднання до Болонського процесу виникає 
проблема стандартизації знань користувачів, створення єдиної програми 
підготовки викладачів основам ІКТ, формування чітких критеріїв оцінювання 
рівня володіння інформаційними технологіями. Такий кваліфікаційний 
стандарт оцінки рівня комп’ютерної грамотності може бути розроблено на 
основі двох міжнародних сертифікацій для користувачів  – ECDL та MOS. 

У Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій на 2008-2010 рр. 
розроблено програму поетапної підготовки та сертифікації викладачів та  учнів 
ліцею за програмою  ECDL. 
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ІТ-СТАНДАРТИ ЄВРОПИ 
 

М.В.Кирилюк,  
методист Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 
 
Розвиток та стратегія будь-якої розвиненої країни – це покращення якості 

освіти та ефективне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 
освіту. Для країн Європейського Союзу застосування комп'ютерних технологій 
– найважливіше завдання державних програм. Країни-члени Європейського 
Союзу проголосили пріоритетом на період до 2010 року приєднання всіх 
освітніх систем країн ЄС до Лісабонської декларації, яка проголошує загальну 
тенденцію інформатизації освіти у країнах Європи. Потрібно обладнувати усі 
школи найсучаснішими комп'ютерами, а вчителі повинні використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології для покращення методів роботи, щоб 
учні могли розширити власні горизонти пізнання через використання 
мультимедійних засобів. 

Переважно європейські вчителі набувають навичок роботи на комп'ютері 
не під час навчання в університеті, а під час підвищення їх кваліфікації. Це 
різноманітні навчальні та тренінгові програми.  

Інформаційні та комунікаційні технології складають частину обов'язкової 
загальної навчальної програми більшості європейських країн. На рівні 
початкової освіти лише сім країн не включили ІКТ до обов'язкових навчальних 
програм (Італія, Болгарія, Чеська республіка, Латвія, Литва, Угорщина та 
Словаччина). 

ІКТ в європейських країнах викладається як окремий предмет, або є 
засобом викладання інших предметів. Вчителям допомагають спеціальні 
асистенти, які мають вищу університетську педагогічну освіту. Вони 
супроводжують комп'ютерне забезпечення навчального процесу. 

За останні роки виросла кількість педагогів, які використовують 
інформаційні технології. Відповідно до Болонського процесу питання визнання 
дипломів та атестатів освітніми структурами та роботодавцями різних країн 
світу стають особливо актуальними.  Ці проблеми можна вирішити за рахунок 
впровадження міжнародних стандартів оцінки знань та контролю якості 
навчання, які  із самого початку розділені на професійні та користувача. 
Стандартизація знань користувачів має першочергове значення, тому що 
більшість співробітників освітніх, державних та комерційних установ є саме 
користувачами.    

В світі існує дві міжнародні сертифікації для користувачів: 
• ECDL; 
• MOS (Microsoft Office Specialist). 
Міжнародний проект ECDL (European Computer Driving Licence) 

”Європейські комп’ютерні права”, також відомий під назвою ICDL 
(International Computer Driving Licence – Міжнародні комп’ютерні права) на 
сьогоднішній день успішно реалізується більш ніж у 140 країнах світу. 
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Сертифікат ECDL є загальноприйнятим у Європі та США стандартом, який 
підтверджує, що його власник знайомий з основними концепціями 
інформаційних технологій, вміє користуватися персональним комп’ютером та 
прикладним програмним забезпеченням.   

У 2001 році програма сертифікації ECDL була рекомендована 
Європейською комісією в якості основного стандарту комп’ютерної 
грамотності населення країн-членів ЄС (доповіді «The European Union High 
Level Group for Employment and Social Dimension of the Information Society 
(ESDIS)» від 5 жовтня 2001 року та «The European Union High Level Task Force 
on Skills and Mobility» від 14 грудня 2001 року). До 2003 року програма 
ECDL/ICDL отримала міжнародне визнання та підтримку державних органів та 
освітніх структур багатьох країн. Програма є основною сертифікацією 
користувачів персональних комп’ютерів. Міністерства освіти Німеччини, 
Франції, Австрії, Швейцарії, Швеції, Норвегії та Фінляндії підтримують ECDL 
в якості стандарту комп’ютерної грамотності.  

Microsoft Office Specialist (MOS) – це сертифікація для перевірки та 
якісної оцінки знань користувача. Існує три ступеня сертифікації по 
прикладному програмному забезпеченню пакета Microsoft Office (Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access та Microsoft 
Outlook): 

• початкова (MOS Speсialist Certification);  
• середня (MOS Expert Certification);  
• вища (MOS Master Certification).  
Для студентів старших курсів вузів, а також для фахівців, що бажають 

працювати в області створення й експлуатації сучасних телекомунікаційних 
мереж передачі даних, пропонується мережева академії Cisco. Курс CCNA 
пропонує базові знання по організації локальних і глобальних комп'ютерних 
мереж. Курс CCNP є логічним продовженням курсу CCNA. У ньому більш 
заглиблено вивчаються питання організації мережної взаємодії в розгалужених 
мережах. Випускникам, що здали іспити на кваліфікацію CCNA чи CCNP у 
незалежному центрі тестування VUE, корпорація Cisco Systems висилає 
поштою сертифікат, який підтверджує отриману кваліфікацію на найближчі 
три роки. Дані про фахівця вносяться у світову базу даних мережевих фахівців. 

У 2008 році міжнародна організація ISTE представила нові технологічні 
стандарти для вчителів. Стрімкий розвиток технологій ставить нові завдання 
перед педагогами та учнями. Оновлені стандарти NETS  представляють собою 
керівництво по  переходу навчальних закладів з індустріальної епохи в 
інформаційну еру.  

У новому документі ISTE перераховані основні задачі педагогів нового 
часу. Вчителі повинні використовувати технологічні досягнення для 
забезпечення творчого розвитку учнів, сучасні освітні інструменти та ресурси. 
Відповідно до NETS потрібно сформувати у школярів трудові навики, які 
характерні для століття інформаційних технологій. Відповідно й вчителі 
повинні розвивати особисту компетентність у сфері інформаційних технологій. 
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Національні освітні стандарти для вчителів були вперше  оприлюднені в 
2000 році. ISTE готує документ, який об’єднує стандарти для вчителів, учнів та 
адміністративних органів освітніх установ. 

Українська освіта потребує приведення всіх її компонентів до 
загальноприйнятних світових стандартів, що відповідатимуть кращим світовим 
зразкам, в тому числі і у галузі застосування комп'ютерних технологій.  
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МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ 
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
А.А. Мірошниченко, 

 методист з інформатики та інформаційних технологій навчання 
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної  

педагогічної освіти 
 
У європейських країнах і США нещодавно з'явилося висловлення: 

"digital divide", що буквально означає "цифровий поділ".  
Комп’ютер змінює звичну для нас систему навчання, яка існує впродовж 

століть. Формування навичок слід здійснювати, враховуючи особливості 
сприймання навчальної інформації учнями. Визначальними у раціонально 
організованій системі освіти є психофізіологічні властивості учня як суб’єкту 
навчання та виховання. Головна суперечність полягає в тому, що питання 
значної за обсягом шкільної програми з предмету не завжди можливо повністю 
розкрити на уроці. Педагогічний програмний засіб навчання надасть 
можливість організувати ефективну роботу і на уроці, і вдома, самостійно 
опрацьовуючи курс.  

Перехід до інформаційних технологій навчання, їх апробації та 
впровадження, пошук розумного поєднання нового з традиційним - дуже 
складна задача і потребує вирішення цілого комплексу психолого-
педагогічних, організаційних, навчально-методичних, адміністративних, 
фінансових, технічних проблем.  
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Причинами недостатньо активного та ефективного використання і 
поширення подібних засобів навчання є відсутність у вчителя ефективних 
методик їх застосування, орієнтованість деяких з існуючих програмних засобів 
на форми навчання, які важко поєднуються з класно-урочною організаційною 
формою. 

До числа найбільш невідкладних завдань та проблем, можна віднести 
визначення методичних цілей комп’ютерно-орієнтованих систем навчання 
різних дисциплін, формулювання психолого-педагогічних вимог до інтерфейсу 
педагогічних програмних засобів, поєднання індивідуальних, групових і 
колективних форм навчання, визначення правильних пропорцій між 
комп’ютерно-орієнтованими і традиційними формами навчання, організація 
навчального процесу з орієнтацією на інформаційно-комунікаційні технології.  

Інформаційні технології навчання можуть бути ефективними тільки тоді, 
коли вони органічно вписуватимуться у традиційно сформовану систему 
навчання. 

Концепція інформатизації навчального процесу вимагає розробки 
педагогічних програмних засобів, які б дозволяли поетапне, поступове 
впровадження у навчальний процес, раціональне заміщення недостатньо 
ефективних традиційних методів та поліпшення результатів навчання.  

Критерієм доцільності використання певного педагогічного програмного 
забезпечення може бути, з певними застереженнями, кількість уроків, розділів, 
тем, на яких воно може бути використано.  

Стосовно типів навчальних задач, які можуть ставитись перед учнем із 
застосуванням певного програмного забезпечення, доцільною може вважатись 
класифікація за способом формування моделі об’єкту вивчення, її рівнем та  
ступенем інтерактивності. 

Зауважимо, що не варто захоплюватися комп’ютером, адже це 
призводить до пасивного спостереження. Тільки вчитель повинен вирішувати, 
що потрібно демонструвати за допомогою комп’ютерної навчальної програми, 
а що моє бути викладено за допомогою традиційних засобів навчання.  

 
 
 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

УЧИТЕЛІВ 
 

Т.І.Лисенко, 
викладач Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С.Макаренка 

 
Комп’ютер у сучасному суспільстві стає таким самим доступним та 

розповсюдженим пристроєм, як телевізор, мобільний телефон, інші побутові 
прилади. Без сумніву, комп’ютер суттєво спрощує розв’язання повсякденних 
завдань, що постають перед учителем, але невміння користуватися ним 
збільшує час, потрібний для виконання роботи. Тому одночасно з процесом 
комп’ютеризації суспільства, у тому числі освітньої галузі, здійснюється 
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підготовка учителів до використання інформаційно-комунікаційних 
технологій. Потреба у такій підготовці визначена у Законі України "Про 
Освіту", Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній 
програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"). Найчастіше завдання полягає у 
навчанні вчителів основам комп’ютерної грамотності. 

Процес формування комп’ютерної грамотності вчителів розпочався 
більше ніж 20 років тому разом з уведенням до шкільних програм навчального 
предмету "Основи інформатики та обчислювальної техніки" та полягав у 
організації курсів по користуванню комп’ютерами. Основним результатом, 
якого вдалося досягти, стала підготовка частини учителів до використання 
комп’ютера як потужної друкарської машинки, а навички більшості 
користувачів обмежувались вмінням надрукувати текст та зберегти 
підготовлений документ на тому чи іншому носії даних.  

Другий етап у процесі підготовки учителів до використання ІКТ 
розпочався в Україні у 2004 році з впровадженням освітніх програм Інтел 
"Навчання для майбутнього" та Майкрософт "Партнерство у навчанні". 
Вимоги, які були поставлені перед освітянами, розширились від елементарної 
комп’ютерної грамотності до ефективного використання сучасних технологій у 
навчально-виховному процесі. У ході 48-годинних тренінгів у вчителів 
формуються навички не лише набору текстів, а й пошуку інформації у мережі 
Інтернет, створення мультимедійних презентацій, підготовки друкованих 
публікацій тощо. До навичок роботи у програмах пакету Microsoft Office 
додається уявлення про різнопланові можливості використання ІКТ при 
проведенні уроків, вміння самостійно розробляти дидактичні матеріали для 
підвищення ефективності навчального процесу. Вміння використовувати 
комп’ютерні засоби для розв’язання професійних задач називають 
комп’ютерною компетентністю. Ця компетентність закріплюється при 
впровадженні в навчальний процес розробок, складових електронного 
портфоліо, які готують вчителі під час проходження тренінгу. 

У Європі ще у 1984 році розпочалася розробка єдиного стандарту 
комп’ютерної грамотності, який отримав назву ECDL – European Computer 
Driving License – Європейські комп’ютерні права. Порівнюючи зміст навчання 
за освітньою програмою Інтел "Навчання для майбутнього" та вимоги 
стандарту ECDL, можна відмітити, що після отримання сертифікату Інтел 
учителям для підтвердження комп’ютерних прав залишається зробити лише 
невеликий крок. У багатьох країнах світу здійснюється тестування 
користувачів та отримання ними сертифікатів ECDL. Міністерствами освіти 
таких країн як Австралія, Австрія, Єгипет, Естонія, Німеччина, Угорщина, 
Італія, Польща та інших стандарт ECDL визначений як обов’язкова складова у 
системі підготовки учителів. 

Комп’ютерна грамотність та комп’ютерна компетентність є основою 
більш широкого поняття – інформаційної культури. Інформаційна культура 
"характеризує досягнутий рівень організації інформаційних процесів, ступінь 
задоволення потреб людей в інформаційному спілкуванні, в своєчасній, 
вірогідній та вичерпній інформації, що забезпечує цілісне бачення світу" [2]. 
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Такий рівень може бути досягнутий лише за умови вільного доступу учителя 
до засобів ІКТ, постійній потребі у надбанні нових знань, формуванні 
повноцінного електронного освітнього середовища. Інформаційна культура 
стосується не лише професійної, а й особистої сфери життя людини та 
пов’язана з загальною культурою вчителя, з особливостями інтелектуального 
розвитку. Інформаційну культуру можна розуміти як систему з чотирьох 
базових компонентів:  

• культури організації подання інформації; 
• культури сприймання та користування інформацією; 
• культури використання нових інформаційних технологій (НІТ); 
• культури спілкування через засоби НІТ. 
Саме формування інформаційної культури вчителів, а не лише 

комп’ютерної грамотності або комп’ютерної компетентності, повинно бути 
покладеним в основу роботи інститутів післядипломної педагогічної освіти. Не 
можна очікувати реальних результатів у цьому напрямку, коли на курсах 
підвищення кваліфікації знайомство вчителів з основами інформатики триває 
лише 2 години, а 48-годинний тренінг за програмою Інтел "Навчання для 
майбутнього" не враховується як курс підвищення кваліфікації. При цьому 
інших пропозицій по залученню учителів до скарбниці світового досвіду не 
надається. 

За висловом Альфредаса Отаса, президента Литовського комп’ютерного 
товариства, громадянин відчуває себе повноправним членом інформаційного 
суспільства, коли він може, вміє та бажає працювати в електронному 
просторі.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

В.В.Костіна, 
викладач секції методики інформатизації освіти Харківського 

обласного науково-методичного інституту безперервної освіти  
 
Постановка проблеми. Увага сучасної педагогічної науки та практики 

до питання впровадження єдиних стандартів знань в області комп’ютерної 
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грамотності пов’язана із зміною поглядів на інформатизацію як на життєву 
необхідність суспільного розвитку. Тому сьогодні на перший план виходить 
завдання винайти схему, за якою може бути проведене якісне та об’єктивне 
визначення рівня комп’ютерної грамотності вчителів.  

На думку В. Петрової, старшого радника компанії «Європейські 
комп’ютерні права», «комп’ютерна грамотність – це знання та навички, 
необхідні для розуміння та роботи з інформаційно-коммунікаційними 
технологіями, включаючи апаратне та програмне забезпечення, операційні 
системи, мережі (локальні та Інтернет) та інші компоненти комп’ютера та 
телекомунікаційних систем».  

В зв’язку з цим на перший план виходить питання отримання 
об’єктивних даних про рівень комп’ютерної компетентності педагогів за 
допомогою схеми тестування, що включає як дослідження уміння 
використовувати комп’ютер для виконання певних завдань (компетентність), 
так і вимір навичок володіння основними програмами (грамотність). Для 
створення схеми якісного та об’єктивного визначення рівня комп’ютерної 
грамотності вітчизняних вчителів представляється доцільним використання, в 
якості зразка, міжнародного стандарту ECDL – The European Computer Driving 
Licence (Європейські комп’ютерні права).  

Метою цієї роботи є вивчення деяких питань використання в якості 
зразка стандарту ECDL для створення схеми, за якою може бути проведене 
якісне та об’єктивне визначення рівня комп’ютерної грамотності вітчизняних 
вчителів. ECDL – це визнана в світі провідна програма сертифікації 
комп’ютерних користувачів. Єдиний кваліфікаційний стандарт ECDL був 
розроблений під егідою Єврокомісії з метою модернізувати систему освіти. 
Сертифікат ECDL підтверджує, що його володар є повністю компетентним у 
використанні комп’ютера та загальних комп’ютерних додатків, володіє 
основами інформаційних технологій. ECDL, як всесвітньо визнана програма 
підтвердження кваліфікації в області володіння комп’ютером та 
інформаційними технологіями, заснована на єдиному навчальному плані. 

Базовий курс складається з семи окремих модулів, що охоплюють 
теорію та практику. Існує можливість використовувати теми навчального 
плану базового курсу ECDL в якості зразка, для створення схеми, за якою 
може бути проведене якісне та об’єктивне визначення рівня комп’ютерної 
грамотності вітчизняних вчителів. Але деяка невідповідність вмісту та вимог 
модулів програми ECDL Державному стандарту загальної середньої освіти 
вимагає від викладачів курсів підвищення кваліфікації вчителів довести до 
відома слухачів ці розбіжності. Наприклад, в навчальному плані ECDL 
відсутній пункт щодо питання програмування. В той же час, деякі теми 
навчального плану ECDL викладені ширше ніж вони представлені в 
Державному стандарті загальної середньої освіти.  

З огляду на це у вчителів можуть виникнуть ускладнення під час 
проходження сертифікації за стандартом ECDL. Для успішного подолання 
цієї проблеми на ФПК ХОНМІБО започатковані нові спецкурси ([Online]. 
Доступ HTTP: http://www.edu-post-diploma.kharkov.ua) та введені нові теми до 
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вже існуючих навчальних планів занять. Додатково оновлені методичні 
рекомендації для самостійної роботи слухачів та створено практикум з основ 
інформаційних технологій для всіх категорій слухачів курсів ФПК. 

Завдяки таким нововведенням вчителі регіону під час відвідування 
курсів підвищення кваліфікації отримують додаткові можливості щодо 
підвищення рівня комп’ютерної грамотності. 

Висновки. Одна з умов формування інформаційної компетентності 
вчителя в системі післядипломного підвищення кваліфікації, це можливість 
об’єктивного визначення рівня комп’ютерної грамотності. Процедура 
визначення рівня інформаційної компетентності вчителя повинна проходити 
за зразком єдиного кваліфікаційного стандарту ECDL. Для успішного 
проходження якісного та об’єктивного визначення рівня комп’ютерної 
грамотності вітчизняні вчителі під час проходження курсів підвищення 
кваліфікації повинні отримати додаткову інформацію щодо цього питання.  
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ЦІННІСТЬ ЗНАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

 
М.С. Чала, 

завідувач навчально-методичного кабінету інформатики 
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського 
 
Пошук адекватних орієнтацій в науковому пізнанні другої половини 

ХХ ст. – початку ХХІ ст. неминуче привів наукову спільноту до проблеми 
цінностей науки та цінностей знання. Однією з ключових проблем 
інформаційного суспільства можна назвати визначення ціннісних орієнтацій 
знання.  

Поняття “цінність” має декілька суперечливих значень, тому 
контекстне  дослідження методологічного потенціалу цінностей виявляється 
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складним і потребує окремого вивчення ціннісних орієнтацій, зокрема у 
знання в умовах інформаційного суспільства. 

Проблеми цінності науки, цінності знання і цінностей у науці належать 
до недостатньо розроблених проблем. Постмодернізм привносить суттєві 
зміни в ціннісний світ науки. Одержуване знання є одним з критеріїв 
значущості будь-якого дослідження, будь-то навчальний проект чи 
ґрунтовне наукове дослідження.  

У процесі становлення інформаційного суспільства знання 
перетворюю на основний вид ресурсів, зокрема на стратегічний ресурс 
трансформації суспільства. Складний соціально-культурний феномен знання 
в умовах інформаційного суспільства є одним з основних чинників 
системних соціальних перетворень. 

Аналіз пізнавальних інформаційних процесів виступає сучасною 
формою нагромадження і реалізації потенціалу знання. Особливого значення 
в умовах інформаційного суспільства набуває когнітивний, “інформаційно-
технологічний” підхід до створення і втілення ефективно діючого науково-
освітнього потенціалу.  

Особливе уваги у дослідженні цінності знання посідає глобальна 
комп’ютерна мережа Інтернет, як найважливіший ресурс сучасної науки та 
унікальна форма наукової комунікації. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть дослідники говорять про 
суспільний прогресс, як «прогрес освіти», в основі якого лежить 
«людиновимірність» знання, «фактор знань» стає одним з важелів у 
процесах прогресивного перетворення суспільства.  

В умовах інноваційного розвитку науки, що ґрунтується на сучасних 
комп’ютерних технологіях відбувається не тільки взаємозв’язок, а й певне 
взаємопроникнення фундаментального та прикладного знання: розвиток 
нових інформаційних технологій неможливий без ґрунтовних пошуків 
фундаментальних наук, а прикладні науки значною мірою впливають на 
сучасні технології. Зростання ролі освіти як чинника системної 
трансформації суспільства пов’язане безпосередньо і з виникненням в 
останні десятиліття такого інтелектуально-виробничого феномена, який 
отримав назву “інтелектуальний капітал”. 

Нині формується особлива інформаційна культура суспільства, яка 
спирається на масове залучення до найсучасніших засобів інформації, нових 
інформаційних технологій, розпочинаючи вже з дитинства, шляхом 
залучення до різноманітних комп’ютерних ігор, персональних комп’ютерів, 
інтенсивної шкільної освіти. Виокремлюються, зокрема, три основні етапи: 
первісної інформаційної соціалізації особи; освітньо-інформаційного 
навчання; формування розвиненої інформаційної культури, тоді як основою 
інформаційної культури можна вважати володіння інформаційно-
комунікаційними технологіями, знання про Інтернет як віртуальне 
середовище, закони його функціонування та розвитку, розвиток вмінь та 
навичок орієнтуватися у безмежному просторі всесвітньої павутини. 
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Головною задачею інформатизації можна вважати створення умов для 
появи нових практик, методів і організаційних форм роботи, збільшення 
розмаїтості, широти й інтенсивності їхнього застосування на основі 
інформаційно-комунікаційних технологій. Процес інформатизації – це 
процес змін, направлений на постановку і вирішення об’єктами та системами 
завдань свого розвитку. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій є одним з 
найважливіших чинників економічного та соціального розвитку сучасного 
суспільства, «суспільства освіти». Інноваційний розвиток освіти в межах 
постсучасних соціокультурних процесів є інтегральним чинником 
формування постіндустріального суспільства як «суспільства освіти». 
Інформаційна грамотність і культура, ІКТ – компетентність все частіше 
стають передумовою успішної професійної діяльності людини. 

Розглядають декілька фаз упровадження ІКТ в суспільство: 
- фаза автоматизації – важливі інфраструктури знаходяться в стані 

розвитку, за конверсію існуючих систем і конструкцію інформаційних 
рішень несе відповідальність тільки технічний персонал; 

- фаза інформатизації – характеризується рухом у напрямку до 
особистого користування інструментами комп’ютеризації, з сильним 
впливом  користувача на конструкцію автоматизованих систем; 

- фаза комунікації – найбільше продвинута стадія, коли комп’ютери 
обۥєднані в мережі, їх використання характеризується співробітництвом між 
користувачами.  

Основними завданнями інформативної освіти є формування: 
комп’ютерної грамотності (компетентне і доцільне користування 

комп’ютерами в щоденному житті); 
застосування інструментарію ІКТ в інших галузях (вміння 

користуватись інструментарієм ІКТ для розв’язування шаблонних задач 
інших галузей); 

застосування інформатики в інших галузях (вміння користуватись 
методами інформатики у поєднанні з інструментарієм ІКТ для розв’язування 
задач інших галузей); 

застосування інформатики в професійній діяльності (вміння 
користуватись методами інформатики у поєднанні з інструментарієм ІКТ для 
розв’язування задач інших галузей, задач професійної діяльності та задач, 
що сприяють підвищенню рівня професійної компетентності). 
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Т.В.Папернова,  

старший викладач кафедри методики природничо-математичної 
освіти Харківського обласного науково-методичного інституту 

 безперервної освіти 
 

Постановка проблеми. Одним з перспективних напрямів удосконалення 
освіти в Україні є  її інформатизація. Успіх цього процесу багато в чому 
залежить від компетентності педагогів в галузі інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), адже отримання дитиною освіти нової якості в умовах 
інформаційного суспільства неможливе без використання сучасних ІКТ в 
навчально-виховному процесі будь-якого навчального закладу. Реалії 
сьогодення є такими, що використання ІКТ в професійній педагогічній 
діяльності – важливий показник компетентності сучасного педагога, яка, в 
свою чергу, є одним з чинників підвищення якості освіти. 

Саме тому професійна діяльність шкільного вчителя останнім часом 
значно змінилася. Багато проблем сучасної освіти (безперервна самоосвіта, 
підвищення власного професійного рівня, засвоєння нових освітніх технологій) 
сьогодні виявляються безпосередньо пов'язаними з ІКТ. Учителеві потрібно 
окрім традиційних професійних знань мати сучасні знання та навички роботи з 
існуючими інформаційними технологіями; не стільки володіти комп’ютерною 
грамотністю, скільки мати високу інформаційну культуру, що, безумовно, 
потребує змін у змісті навчальних дисциплін вищої педагогічної освіти, змісті 
післядипломної освіти та методичної допомоги вчителям.  

Узагальнивши сучасні погляди на інформаційну культуру вчителя, 
вважаємо що рівень її сформованості можна визначити наступними 
показниками: 

• розуміння навколишнього середовища як відкритої інформаційної 
системи; 

• загальні знання про інформацію, інформаційні процеси, моделі та 
технології;  

• уміння та навички застосовувати можливості програмних засобів 
загального призначення для отримання, обробки, збереження та передавання 
інформації;  

• уміння використовувати сучасні ІКТ, спеціалізовані програмні 
продукти в освітній діяльності.  

Мета цієї роботи – окреслити основні напрями діяльності викладачів 
секції методики інформатизації освіти Харківського обласного науково-
методичного інституту безперервної освіти (ХОНМІБО) щодо надання 
педагогічним працівникам базових знань з комп’ютерної грамотності.  
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Перш ніж розпочинати роботу зі слухачами щодо обговорення питань 
використання ІКТ та прищеплення певних навичок роботи з ними, ми 
обов’язково проводимо діагностування слухачів. 

Слід зазначити в цілому зацікавленість вчителів у вивченні можливостей 
ІКТ в освіті, але значна їх кількість визнають свою недостатню обізнаність в 
цій галузі. Крім того, 61%  слухачів вважають, що ІКТ потрібні тільки на 
окремих етапах навчально-виховного процесу, тобто потрібні не скрізь, не 
завжди або не всім, і тільки 39%  впевнені, що існуючі ІКТ, доцільне їх 
використання – невід’ємна частина інформаційного простору сучасного 
навчального закладу.  

Результати діагностування свідчать про безперечну наявність проблеми 
формування ІКТ-компетентності вчителів-практиків і необхідність 
якнайшвидшого пошуку різноманітних шляхів її розв’язання. 

Виходячи з цього, при плануванні процесу підготовки вчителів ми 
враховуємо три чинники:   

• технічний, програмний, методичний та інформаційний компоненти ІКТ; 
• рівень засвоєння ІКТ учителем як користувачем (визачається 

глибиною володіння можливостями комп’ютерної техніки та програмним 
забезпеченням загального призначення);  

• рівень впровадження вчителем ІКТ в свою професійну діяльність 
(визначається (шляхом діагностування того, наскільки творчо та системно 
вчитель готовий використовувати ІКТ при викладанні своєї дисципліни). 

На основі цього виокремлюються головні змістовні лінії навчання, за 
якими будуємо своє спілкування зі слухачами. 

Загальноосвітня змістовна лінія спрямована на формування та 
вдосконалення інформаційної грамотності вчителя, а саме: здатності розуміти 
сутність обробки інформації, знаходити інформацію в різних джерелах, 
користуватися автоматизованими системами пошуку та обробки інформації, 
інтерпретувати інформацію, використовувати моделювання для вивчення 
різноманітних об’єктів та явищ, виконувати аналіз інформаційних моделей та ін.  

Технологічна змістовна лінія передбачає здобуття та удосконалення 
навичок користувача, формування готовності використовувати ІКТ в своїй 
професійній діяльності. 

Програмно-методична змістовна лінія спрямована на формування умінь 
усвідомленого використання сучасних інформаційних технологий в навчанні; 
знайомство с електронними засобами навчального призначення за предметами, 
мультимедійними навчальними та довідковими посібниками, Інтернет-
ресурсами; обговорення та відпрацювання методичних прийомів їх 
використання.  

Висновок. ІКТ-компетентність учителя, як складова його професійної 
компетентності, визначає здатність розв’язувати. з використанням існуючих 
технологій, професійні проблеми та типові задачі, що виникають в реальних 
ситуаціях педагогічної діяльності. А це вимагає, щоб освітня діяльність в 
процесі формування ІКТ-компетентності, зокрема в системі післядипломної 
освіти, була наближеною до реальної діяльності шкільного вчителя.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
А.Б.Веліховська, 

 завідувач науково-методичної лабораторії з проблем інноваційного 
розвитку освіти МОІППО 

 
Інтеграція сучасних інформаційних технологій з операційними 

забезпечує системний ефект, наслідком якого стає „технологічний прорив”, 
що має місце й у  педагогіці.  

Успішне використання персонального комп’ютера у навчанні вимагає 
певних зуcиль з боку вчителя. Від самого факту наявності машин без 
інтеграції використання у навчальну програму та спеціальної підготовки 
педагогічних кадрів чекати надзвичайного ефекту не варто.  Школам 
необхідно змінити ставлення до навчання за допомогою у навчальний 
процес.   

Педагогічні програмні засоби навчання відкривають кожному, хто їх 
використовує, доступ до практично необмеженого об’єму інформації, що 
забезпечує «безпосереднє включення» в інформаційні потоки суспільства. 

Учителі вказуються на позитивне у використанні електронних 
засобів навчального призначення (ППЗ):  

 насичений інформаційний матеріал; 
 наочність моделей, процесів, явищ; 
 розвиток пізнавального інтересу учнів; 
 отримання зворотного зв’язку, можливість тестування та 

самоконтролю; 
 можливість індивідуальної роботи з електронним підручником. 

ППЗ дозволяють суттєво покращити рівень підготовки та проведення 
уроку:  

 час на виклад нової теми чітко регламентовано; 
 чоловічий голос диктора стимулює зосередження уваги дітей, 

налаштовує їх на серйозне сприйняття змісту; 
 наявність відеофрагментів розширює можливості учнів уявити 

будову органел клітини, перебіг процесів життєдіяльності, наявність 
причинно-наслідкових взаємозв‘язків, ровзташування систем органів, 
космічні тіла тощо; 

 наявність активної указки фіксує увагу під час розповіді на певних 
елементах, забезпечує самостійне засвоєння навчального матеріалу; 

 запропоновані тести дозволяють виявити результативність 
засвоєння теми, з‘ясувати прогалини та провести корекцію знань; 

 віртуальні лабораторії дозволють чітко організувати як фронтальну, 
так і індивідуальну роботу учнів; 

 електронні наочності розширюють можливості активізації опорних 
знань учнів; 
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ППЗ не обмежують вибір учителя. Наявність «Конструктора уроку» 
дає можливість творчо застосовувати ці засоби при створенні серії уроків із 
теми. 

До проблем, що постають в процесі  роботи із ППЗ, зазначено : 
 небажання окремих учителів використовувати електронні 

підручники на уроках;  
 визначення місця готового  програмного продукта в предметному 

курсі та  в плануванні вчителя; 
 мала кількість персональних комп’ютерів  (10+1) із розрахунку на 

клас 
Пропонують шляхи вирішення вищезазначених проблем: 

 матеріальне і моральне стимулювання вчителів, які використовують 
ППЗ; 

 систематична робота по формуванню інформаційної культури 
вчителів;  

 проведення опитування серед учителів-предметників, консультації з 
учителями-практиками при розробці програм; 

 планування  вивчення навчального матеріалу з урахуванням 
наявних електронних засобів;   

 поділ класу на групи при проведенні уроків із використанням 
комп’ютерних технологій. 

Протягом 2007-2008 н.р. науково-методичною лабораторією з проблем 
інноваційного розвитку освіти МОІППО проведено моніторинг 
використання ППЗ у загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської 
області. Отже, за результатами моніторингу можна надати розробникам ППЗ 
такі пропозиції: 

«Ідеальні» ППЗ мають бути: 
• самодостатніми;  
• частково відкритими, придатними для удосконалення;  
• цікавими для учнів;   
• змістовними;  
• розвиваючими; 
• містити різноманітні види діяльності.  
• враховувати зміст профільних програм.  
• містити детальні інструкції щодо їх використання. 
Основним кроком вдалого представлення індивідуальної форми 

навчання є добір індивідуальних завдань з їх диференціацією.  
«Електронний атлас» необхідно доповнити: 
1. Матеріалами про сучасне  становище країн, які вивчаються 

(коротку довідку про сучасний політичний розвиток країни (зображення 
державного герба, прапора, території; відомості про форму правління та 
відносини країни з іншими державами); 

2. Портретними зображеннями відомих історичних осіб (тих, що 
пропонує для вивчення навчальна програма); 
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3. Відеоматеріалами, що супроводжуються коментарем; 
4. Анімованими картами, які супроводжуються коментарем; 
5. Текстами документів, які стали знаковими в історії держав, що 

вивчаються. 
На цей час немає досконалих ППЗ, які могли би задовольнити всі 

потреби викладачів, тому можна  комбіную різні  ППЗ.  Одним  учителя 
подобається,  як ППЗ розкривають те чи інше питання, іншим цікаві моделі, 
які допомагають з’ясувати залежності між фізичними величинами тощо. 
Сьогодні необхідно мати такий конструктор уроків, який допоміг би 
створювати уроки, використовуючи різні ППЗ. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТТЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ 

 
Н.О.Лук’яненко,  

методист Полтавського обласного центру практичної психології і 
соціальної роботи 

 
Вимоги сучасного суспільства до випускників шкіл ХХІ століття 

суттєво підвищилися. Всесвітня глобалізація, науково-технічний прогрес і 
пов’язана із цим швидкість розвитку суспільства призводить до того, що 
випускам нового століття потрібні специфічні вміння для самореалізації, 
професійного зростання й мобільності в умовах стрімкого розвитку 
інформаційних технологій.  

Виникають проблеми психологічної і технічної адаптації  до стрімкого 
розвитку інформаційних технологій та опанування сучасними 
інформаційними потоками. Часто можливості учнів перевищують 
можливості учителів. Спостерігається колосальний розрив між поколіннями. 
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Педагогічний працівник повинен мати в своєму арсеналі засоби, які б 
допомагали у здійсненні постійної самоосвіти і саморозвитку. Такими 
засобами можуть бути інформаційні технології. 

Ставлення до комп’ютеризації далеко неоднозначне. Це обумовлено 
багатьма факторами. Безперечно,  комп’ютер як засіб масової комунікації 
впливає на людину, зокрема - на здоров’я (фізичне, психічне, емоційне) і 
ціннісні орієнтації.  

 Вплив на фізичне здоров’я. 
Неодноразово обговорювався вплив комп’ютерної техніки на організм 

людини. Медики звертають увагу на негативний вплив комп’ютерів. Однак, 
слід зазначити, що медичні норми, їх вимоги напряму залежать від якості 
моніторів і інших параметрів. Не випадково постійно вводять нові 
стандарти, більш жорсткі щодо безпеки у застосуванні. Дуже важливо 
враховувати технічні параметри комп’ютерів і їх вплив на здоров’я.  

Вплив на емоційне здоров’я. Виникає проблема  надмірного 
захоплення людини комп’ютером (іграми, програмами, спілкуванням в 
Інтернеті) за рахунок інших корисних справ, а також уникнення від 
реального життя і спілкування.  

Емоційно здорова людина здатна контролювати власне захоплення і 
врешті-решт стає людиною з різносторонніми інтересами. Інтересами до 
кіно і телебачення, до танців і музики, до віртуальної реальності в тому 
числі. Залежність від комп’ютера може бути показником проблем, які 
виникають в емоційно-вольовій сфері. Однак, потреба вирішити ці проблеми 
штовхатиме їх носія до будь-якої залежності – як способу зняття напруги. 
Для користувача комп’ютером важливо віднайти оптимальний режим 
перебування у віртуальній дійсності, органічно поєднати віртуальний світ з 
реальним. 

Вплив на психічне здоров’я. При правильному використанні 
комп’ютер може стати своєрідним тренінгом для розвитку зорово-моторної 
координації. Він може сприяти розвитку уваги, вмінню розподіляти і 
переключати увагу, допомагає розвинути пам’ять, образне мислення  та 
навіть, інтелект, без якого взагалі жодне завдання не вирішується. 
Комп’ютерні програми можуть виступати в ролі сучасних головоломок. Як 
відомо, головоломки з незапам’ятних часів використовувалися з метою 
розвитку вищих психічних функцій. 

Розвиток технічного прогресу з його можливостями: відеокамерами, 
відеотехнікою, аудіотехнікою, комп’ютерами, принтерами, сканерами, 
значним знеціненням носіїв інформації, відкритістю і доступністю Інтернету 
-  зупинити не можливо. Важливо навчитися ефективно користуватися 
комп’ютерними технологіями.  

 Необхідне щеплення від негативу шляхом формування критичного 
мислення користувача, підвищення медійної компетенції. Сучасний педагог 
повинен мати знання і навички творчого застосування засобів масової 
комунікації, а також здорову критичну установку користувача, який вміє 
протистояти маніпулюванню і навіюванню ілюзій з боку засобів масової 
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інформації. В цілому, педагоги можуть контролювати і формувати медійну 
культуру  учнів, даючи приклади осмисленого, цілеспрямованого і 
розумного інструментального ставлення до комп’ютерних технологій.  

Комп’ютер - повсякденний побутовий прилад. Він необхідний для 
людини, яка малює, пише, допомагає у навчанні, музичним центром, 
домашнім фотоальбомом, енциклопедією, телефонним довідником, може 
бути партнером під час гри в шахи, та ін.. На сучасному етапі без уміння 
користуватися комп’ютером важко уявити успішну кар’єру. 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛІВ 

МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 

 
Г.В.Скрипка, 

методист лабораторії інформаційних технологій освіти 
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського 
 
Зростання ролі інформації, проникнення інформаційних технологій в 

усі сфери життя зумовлює підвищення ролі інформаційної культури вчителя, 
як складової педагогічної культури. Інформаційна культура виступає як 
предмет, засіб і результат соціальної активності людини, вона впливає на 
характер і ефективність її практичної діяльності. 

Безпосередньо питанню сутності інформаційної культури приділяється 
увага в роботах С.Г.Антонової, В.О.Виноградова, А.О.Вітухновської, 
А.П.Єршова, В.А.Кайміна, В.З.Когана.  

Основи   інформаційної   культури   закладаються  при  вивченні  курсу   
інформатики, але цим повинен займатись кожний учитель, а не лише вчитель 
інформатики. Вчителі як фізико-математичних, так і гуманітарних дисциплін 
також відіграють велику роль у формуванні інформаційної культури  учнів. 

Використання сучасних комп’ютерних технологій дозволяє не просто 
урізноманітнити подання матеріалу, а й розвивати в учнів навички 
знаходження та опрацювання нової інформації, здійснювати контроль та 
перевірку знань, отриманих під час вивчення тієї чи іншої теми. 

Лабораторією інформаційних технологій освіти Кіровоградського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
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Сухомлинського регулярно проводиться апробація педагогічних програмних 
засобів з різних предметів. В результаті проведеної роботи за останній рік, 
ми отримали, що все-таки більшість ППЗ містить більше позитивних рис, 
аніж негативних. Зокрема, більшість педагогічних програмних засобів 
передбачає ведення бібліотеки базових елементів (тексти, відео фрагменти, 
аудіо фрагменти, анімації, тестові завдання тощо), має можливість створення 
нових уроків (наборів базових елементів, що підібрані для проведення 
одного конкретного уроку), редагування, копіювання та видалення існуючих 
уроків, імпорт базових елементів із зовнішніх попередньо створених файлів, 
створення та додавання до ППЗ текстових та звукових фрагментів, 
створених вчителем, ведення вчителем статистики процесу вивчення 
матеріалу учнями на своїх робочих місцях (комп’ютерах). Досвід показав, 
що вчителю для ефективного використання ППЗ перш за все необхідно 
визначити, яке їх місце серед численних дидактичних засобів навчання, 
виявити класи задач, що доцільно розв’язувати із застосуванням програмних 
засобів, етапи та типи уроків,  на яких їх можна використовувати.  

На сьогодні є два шляхи розвитку інформаційної культури вчителя 
математики основної школи: під час підвищення кваліфікації в інституті 
післядипломної педагогічної освіти та під час самостійної роботи. 

На курсах підвищення кваліфікації вчителі математики вчаться 
працювати в мережі Інтернет, використовувати під час навчально-виховного 
процесу педагогічні програмні засоби з математики, опановують роботу з 
інтерактивною дошкою. 

Інтерактивна дошка дає величезну кількість переваг порівняно з 
роботою з одним комп’ютером на всю аудиторію чи роботою в 
комп’ютерному класі. Вчитель може по-різному класифікувати матеріал, 
використовуючи різні можливості дошки: переміщати об'єкти, працювати з 
кольорами, залучаючи до процесу учнів, які потім можуть самостійно 
працювати в невеликих групах. Особливо це важливо при вивченні окремих 
тем курсу геометрії, оскільки з допомогою спеціального програмного 
забезпечення є можливість будувати об’єкти на площині, а також працювати 
з ними, можна створювати різноманітні тести, кросворди та інші вправи для 
перевірки знань. Використовуючи мережу Інтернет та інтерактивну дошку, 
можна дізнатися багато цікавого з історії математики, новітніх відкриттів 
видатних математиків, поділитися напрацюваннями під час роботи за 
методом проектів тощо. Іноді можна знову звертати увагу учнів на дошку, 
щоб вони поділилися своїми думками й обговорили їх перед тим, як 
продовжити роботу. Очевидно, що ефективність роботи з дошкою багато в 
чому залежить від самого викладача та від того, як він застосовує ті або інші 
її можливості. 

Робота з програмно-технічними комплексами з інтерактивними 
дошками надає можливість: 

1. Забезпечувати можливість управління комп’ютером безпосередньо 
із поверхні дошки — дотик рукою до поверхні або іншим твердим 
предметом сприймається як дія лівої кнопки мишки.  
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2. Написання тексту на поверхні дошки за допомогою цифрових 
фломастерів або набору тексту з екранної клавіатури, стирання або 
прибирання написаного, збереження в пам’яті комп’ютера всієї інформації, 
що знаходиться на поверхні дошки.   

3. Редагування інформації в реальному часі, збереження змін, друк на 
принтері, розсилка електронною поштою тощо.  

Програмне забезпечення комплексу SMART Board (і деяких інших 
інтерактивних дошок також) дозволяє одночасно працювати з текстом, 
графічним зображенням, відео- й аудіоматеріалами, керуючи процесом 
роботи за допомогою руху руки по сенсорній поверхні дошки. Це особливо 
актуально на уроках математики, коли потрібно довести теорему, пояснити 
розв’язання задачі, провести опитування чи тестування. 

Отже, в процесі підвищення кваліфікації вчителі математики не тільки 
отримують нові знання, практичні навички, але й насамперед навчаються 
використовувати ІКТ для впровадження їх в професійній діяльності та 
своєму житті, що обумовлює значне підвищення їх інформаційної культури.  

 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНО - КОМКНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  
В ОСВІТІ 

 
О.В. Литвиненко,  

методист навчально-методичного кабінету інформатики 
Кіровоградського обласного інституту післядипломної  

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського 
 
В сучасному суспільстві інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 

навчання необхідні для задоволення освітніх потреб і його стійкого 
соціально-економічного зростання. Вперше в історії інформатизації наукові 
знання стають не просто засобами вдосконалення суспільства, а головними 
продуктами його економічної діяльності. Більш того, знання є основними 
ресурсами і продукцією інформаційного суспільства, від яких безпосередньо 
залежать його подальший економічний добробут і соціальний розвиток. 

Метою розвитку ІКТ і інформаційного суспільства в цілому є 
створення, придбання, розподіл, розповсюдження і оцінка знань. ІКТ 
служать засобом доступу до навчання і способом забезпечення його 
безперервності, що необхідне для успішного існування всіх груп населення в 
інформаційному суспільстві. Інформаційна письменність і культура стали 
заставою успішної професійній діяльності людини. Чим раніше учні 
дізнаються про можливості ІКТ, тим швидше вони зможуть скористатися 
новітніми методами отримання інформації і перетворення її в знання. 
Науковий і технічний прогрес, глобальне розповсюдження технологій, що 
створюються в найбільш розвинених країнах світу, є одними з головних 
аргументів на користь провідної ролі освіти в XXI столітті.  
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Рівень технологічного розвитку - сьогодні показник не тільки 
економічного потенціалу і рівня життя населення в тій або іншій країні, але 
також місця і ролі цієї країни в глобальному співтоваристві масштабу і 
перспектив її загальносвітовою економічною і політичною інтеграції. Це, у 
свою чергу тісно пов'язано з рівнем розвитку освіти. Важливо відзначити, що 
рушійною силою цих процесів в значній мірі служать інформаційні і 
комунікаційні технології, завдяки яким наукове знання і інформація 
починають грати визначальну роль пошуку нових шляхів зростання якості 
освітніх послуг. 

Роль освіти в інформаційному суспільстві значною мірою залежить від 
рівня залучення інформаційно - комунікаційних технологій в освітній 
процес. Інакше суспільству загрожує хронічне відставання в цих областях, а 
отже, і неспроможність у вирішенні завдань поставлених перед ними XXI 
століттям. 

Основними ознаками освітньої системи інформаційного суспільства є: 
створення нових знань; структурне і змістовне оновлення процесу навчання. 
Для забезпечення цього необхідно: 

 привертати педагогів високого класу; 
 використовувати нові форми і методи навчання педагогів під час 

проходження курсів підвищення кваліфікації; 
 забезпечити гнучкий і прогресивний підхід до структури і 

організації надання освітніх послуг. 
В ряді країн використання ІКТ вважається за необхідне для 

підвищення якості освіти шляхом внесення змін до учбових курсів, навчань 
новим практичним навикам, розширення і збагачення учбових програм. 
Проте спроби вдосконалення освіти за допомогою ІКТ часто виявляються 
невдалими через відсутність такої освітньої парадигми, яка стала б основою 
справжньої модернізації всієї системи.  

Застосування ІКТ в процесі викладання і навчання відкриває унікальні 
можливості і перспективи. Новий рівень освітніх послуг вимагає створення 
принципово нової технології придбання наукових знань, інших педагогічних 
підходів до викладання і засвоєння знань, модернізації програм навчання і 
методик викладання. Вони повинні сприяти активізації інтелектуального 
потенціалу учнів, їх розвитку творчих і розумових здібностей, формуванню 
цілісного погляду на світ, що дозволяє осіб зайняти гідне місце в 
інформаційному суспільстві. 

Проте, помилково було б думати, що застосування ІКТ само по собі 
підвищить якість освітніх послуг. Для ефективного використання 
можливостей ІКТ педагогам і методистам необхідно розвивати і 
досліджувати такі області сучасної науки, як комп'ютерна психологія, 
комп'ютерна дидактика і комп'ютерна етика, а також активно застосовувати 
нові знання з практики. Важливо пам'ятати, що не дивлячись на все 
різноманіття джерел інформації і освітніх методик, що перетворюють 
інформацію в знання існує тільки один шлях перетворення знань в освіту. Ця 
трансформація здійснюється в свідомості людини. При цьому має місце 
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надзвичайно цікава і складна взаємодія свідомості людини з інформаційним 
простором. В результаті взаємодії формується і розвивається людська 
особистість. Пріоритет особи можна вважати основним для XXI століття. 

Мультимедійні технології і системи віртуальної реальності дозволяють 
зануритися в освітні середовища. Проте важливо, відмітити, що отримання 
інформації - лише перший крок у вивченні того або іншого предмету. 
Системи глобальної комунікації дають можливість надавати адресатові 
потрібну інформацію в потрібний момент. З їх допомогою учні можуть 
активно спілкуватися і ділитися друг з другом знаннями незалежно від того, 
в якій країні вони знаходяться які культурні особливості мають і які 
предмети вивчають. Нові технології активізують діалог між культурами, 
покращують взаєморозуміння між різними країнами і соціальними групами. 

Таким чином, виникає наступне питання: які знання і навики 
знадобляться викладачеві майбутнього? Очевидно, що процес навчання не 
може здійснюватися як передача застарілих знань. Вчителю необхідно уміти 
отримувати, обробляти і використовувати інформацію: навчання стає не 
стільки процесом передачі знань, скільки процесом їх творчого аналізу і 
розвитку. Тому потрібно намітити шляхи організації і подальшого розвитку 
освітніх співтовариств учнів і викладачів по інтересах. 

Нові технології в середній освіті не можна розглядати лише як джерело 
інформації, необхідної для успішної здачі випускних іспитів. Використання 
ІКТ відкриває величезні можливості для створення якісно нових форм і 
методів підготовки учнів до подальшого навчання. Проте сьогодні ці 
можливості обмежені тим, що шкільні програми методики і критерії оцінки 
знань не відповідають рівню і швидкості розвитку сучасного суспільства, 
економіки, промисловості тощо. В порівнянні з середнім утворенням 
системи початкового і вищого більш незалежні, рухомі і мають більше 
потенційних можливостей для розвитку в руслі новітніх технологій.  
 

 
 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ 

ЗАСОБИ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 
 

І.Б.Гарус,  
методист Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 
 

Відомо, що дійсно освіченою можна назвати лише ту людину, що оперує 
знаннями, здобутими самостійно в результаті активної розумової праці. 

Українське вчительство – це найбільша соціально-професійна група 
населення нашої країни, до якої належить понад півмільйона педагогічних 
працівників, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах усіх 
типів у їх числі і педагоги нашої області. 
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Інформатизація освіти суттєво впливає на зміст, організаційні форми і 
методи навчання, веде до змін у діяльності учнів, учителів, керівників 
навчальних закладів. 

Застосування інформаційних технологій докорінно змінює роль і місце 
педагога та учня в системі “вчитель – інформаційна система – учень”. 
Інформаційні навчальні технології – це не просто передатна ланка між 
вчителем і учнем, вони сприяють реалізації індивідуального підходу в навчанні 
– того, чого нам ще так бракує.  

Інформатизація та комп’ютеризація освітянської галузі є одним із 
найскладніших і найважливіших завдань. Щоб вирішити завдання підготовки 
учителя, який би творчо впроваджував ідеї особистісно орієнтованого, 
інтерактивного навчання, Полтавський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти постійно шукає сучасні форми і методи роботи, прагне 
залучити педагогів до активної діяльності. Для цього використовуються як 
традиційні, так і нетрадиційні форми роботи.  

Традиційні: інструктивно-методичні наради, методичні об’єднання, 
семінари-практикуми, педагогічні виставки, індивідуальні методичні 
консультації, дебати, дискусії, спеціальні дослідницькі групи, співбесіди, 
науково - методичні семінари, науково-практичні конференції. 

Нетрадиційні: мозкові атаки, конкурс “Учитель року”, круглі столи, 
творчі звіти педагогічних колективів, педагогічні консиліуми, методичні 
аукціони.  

Очевидним є те, що інформаційні технології є важливим інструментом 
поліпшення якості освіти, оскільки дозволяють необмежено розширити доступ 
до інформації, урізноманітнюють технології тощо. Але й система освіти сама 
по собі є прискорювачем процесу інформатизації суспільства, інструментом 
формування інформаційної культури людини, підготовки професіоналів нової 
ґенерації. На сьогодні рівень сформованості інформаційної культури фахівця 
визначається не лише його здатністю застосовувати інформацію в різних видах 
діяльності, а також світоглядним баченням навколишнього світу як відкритої 
інформаційної системи. 

З метою підготовки до визначення науково-методичного рівня 
електронних засобів навчального призначення та ознайомлення учителів 
математики області з використанням електронних засобів навчального 
призначення на уроках математики, а також підведення підсумків апробації 
щодо доцільності упровадження у навчально-виховний процес 
загальноосвітніх навчальних закладів електронних засобів навчального 
призначення 14 вересня 2006 року відбувся обласний семінар з “Інформаційні 
технології та електронні навчальні засоби при викладанні математики” для 
методистів математики районних (міських) методичних кабінетів, керівників 
районних (міських) методичних об’єднань вчителів. 

Учасники семінару ознайомились з плідною працею Новокочубеївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чутівського району по впровадженню у 
навчально-виховний процес інформаційних технологій та електронних засобів 
навчального призначення. Під час роботи семінару учасники відвідали урок 
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геометрії у 11 класі з використанням програмного засобу «Пакет динамічної 
геометрії» по темі “Зображення призми і побудова її перерізів” який провів 
Петренко Юрій Васильович, вчитель математики та інформатики 
загальноосвітньої школи Новокочубеївської І-ІІІ ступенів Чутівського району.  

Учасники семінару відмітили високий рівень проведення майстер-класу 
«Викладання математики за допомогою електронних засобів навчального 
призначення»: 

 – Застосування електронних засобів навчального призначення; 
Коряк Сергій Федорович, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

програмного забезпечення ПОЕ Харківського національного університету 
радіоелектроніки. 

 – Комп’ютерна підтримка навчання математики; 
Петренко Юрій Васильович, вчитель математики Новокочубеївської 

загальноосвітньої школи Чутівського району. 
На думку багатьох учасників семінару, його робота виявилась необхідною 

та плідною. Матеріали семінару потрібні для впровадження у навчально-
виховний процес нових підходів при навчанні математики. Інформація, здобута 
учасниками протягом роботи семінару, буде сприяти подальшому розвитку 
математичної освіти у нашій області. 

Комп'ютерні програми дозволяють подати матеріал у вигляді відео-, 
аудіо-, анімаційної, графічної інформації тощо. На моніторі комп'ютера може 
бути змодельований будь-який процес чи явище. Отже, практично реалізується 
„золоте правило" дидактики Яна Амоса Коменського. Якісні електронні 
посібники дозволяють залучити до роботи зоровий, і слуховий аналізатори, що 
суттєво відрізняє їх від друкованих підручників. 

Застосування електронних підручників, освітніх сайтів Інтернету 
забезпечують перетворення учнів з пасивного об'єкта на активний суб'єкт 
навчально-виховного процесу. Учні мають можливість просуватися у навчанні 
в індивідуальному темпі, відповідно до своїх потреб і здібностей, набувають 
навичок застосування одержаних знань на практиці. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: КЛЮЧОВІ 

ПИТАННЯ  
 

С.В.Королюк,  
кандидат педагогічних наук,  

завідувач кафедри менеджменту освіти ПОІППО 
 
На підставі виокремлених експертами Ради Європи п’яти 

компетентностей, якими має оволодіти сучасна молода людина – 
компетентність, що пов’язана з життям у інформаційному суспільстві, а 
саме: володіння новітніми технологіями, ефективне їх використання.  

Інформатизація суспільства, у тому числі інформатизація освітньої 
галузі вимагає навчанню вчителя в галузі ІКТ для озброєння необхідними 
компетентностями.  

Визначимо шляхи використання вчителем ІКТ у навчальному процесі  
Ознаки нової парадигми навчання Шляхи використання ІКТ 
Навчання – природний процес Врахування індивідуальних 

особливостей дітей 
Навчання будується на базі моделі 
«сильних сторін» учнів – їх 
здібностей, інтересів та культурного 
рівня 

Мотивація учнів до навчання, 
врахування здібностей дитини 

Навчання – активний, а не пасивний 
процес 

Використання інтерактивних методів 
навчання 
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Навчання – соціальний процес Заохочення та стимулювання 
активності учнів 

Навчання тісно пов’язане із 
інтеграцією знань 

Застосування ІКТ на уроках різних 
навчальних предметів 

Навчання може носити як лінійний, 
так і нелінійний характер  

Активізація пошукової діяльності 
учнів 

Центральна роль учня, вчитель 
допомагає вчитися, інколи вчиться 
разом із учнями 

Мотивація самостійності та 
активності учнів, створення ситуації 
успіху на уроці, пошукова діяльність 
дітей 

Технології слугують для спілкування, 
доступу до інформації, спільної 
роботи, презентацій 

Обмін інформацією, створення 
проектів, розробки нових тем, 
презентація результатів діяльності 

 
Конкретні уміння, необхідні вчителям для застосування ІКТ: 
1) вміння використовувати ІКТ в рамках навчання своєму предмету 

відповідно до поставленої мети; 
2) вміти застосовувати ІКТ при навчанні всього класу; 
3) вміти застосовувати ІКТ при плануванні навчального процесу, 

включаючи підготовку до уроків, а також добір й організацію курсів ІКТ; 
4) вміти оцінювати діяльність учнів при роботі з ІКТ; 
5) вміти за допомогою ІКТ актуалізувати свій професійний рівень, 

обмінюватися досвідом і спрощувати бюрократичні процедури. 
Проранжуємо проблеми, що виникають при впровадженні ІКТ у 

навчальний процес конкретного начального закладу: 
• недостатня кількість комп’ютерної техніки;  
• відсутність спеціаліста;  
• несформованість у вчителів інформаційної культури; 
• відсутність спеціального програмного забезпечення;  
• відсутність підключення комп’ютерного класу до мережі Інтернет;  
• слабка підготовка учителів щодо застосування ІКТ у навчальному 

процесі; 
Визначимо три найважливіші проблеми при навчання вчителів ІКТ: 
• відсутність у вчителів мотивації до використання ІКТ;  
• відсутність методичного забезпечення для вчителя;  
• відсутність електронних підручників;  
• відсутність комп’ютерного класу;  
• відсутність мережі Інтернет. 
5 основних причин, за яких  у конкретному навчальному закладі 

вчителі не використовують ІКТ у навчальному процесі. 
1) відсутність комп’ютерного забезпечення; 
2) відсутність комп’ютерної грамотності самих учителів; 
3) відсутність мережі Інтернет; 
4) відсутність програмного забезпечення; 
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5) не заохочується з позиції адміністрації. 
Три умови, які дозволять прискорити процес впровадженні ІКТ у 

навчальний процес. 
1) зацікавленість адміністрації; 
2) підготовка учителів до впровадження ІКТ у навчальний процес; 
3) забезпечення учителів комп’ютерною технікою та програмним 

забезпеченням. 
Три причини, за яких навчання вчителів ІКТ не приводило до 

потрібного результату – підвищення якості навчання учнів за сучасних умов 
розвитку освіти. 

1) низька зацікавленість самого учителя або адміністрації; 
2) відсутність необхідних технічних засобів; 
3) відсутність програмного та методичного забезпечення. 
Наведемо приклади конкретних форм і методів, які необхідно 

враховувати для успішного навчання вчителів ІКТ. 
1) вчителі мають опановувати ІКТ самостійно, використовуючи їх 

потенціал та знаходячи різні способи їх застосування у педагогічній 
практиці; 

2) ІКТ необхідно вивчати у педагогічному контексті; 
3) Необхідно засвоювати цілісні системи навчання на основі ІКТ, які 

будуть слугувати для традиційних та нетрадиційних форм навчання; 
4) Можливість одержати багатосторонність освітніх можливостей ІКТ. 
На основі аналізу ключових компетенцій сформулюємо теми, які 

мають бути обов’язковими в програмі навчання вчителів ІКТ: 
1) Комп’ютерні технології у навчальному процесі; 
2) Сучасні комунікації в Інтернет. Технології Web 2.0.; 
3) Авторське право та Інтернет; 
4) ІКТ у підготовці вчителя до ефективного здійснення навчального 

процесу. 
Шляхи використання дистанційних технологій при навчанні учнів і 

вчителів 
Шляхи використання 

дистанційних технологій 
Роль для учасників навчання 

Обговорення проблемних питань в 
інтерактивному режимі (чаті, 
форумі) 

Розвиток вмінь та навичок спілкування 
в дистанційному режимі; 
Набуття навичок роботи з комп’ютером

Проведення відео конференцій, 
уроків 

Для обміну досвідом, набуття навичок 
спілкування  

Метод-проектів Розвиток творчості учнів, набуття 
навичок роботи в мережі, вміння 
обробляти інформацію, створення нової 
інформації 

Проблемні та ділові ігри Вміння працювати в групах, в командах 
та бути лідером; вміння адаптуватися та 
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виконувати різні ролі; виявляти 
розуміння до інших, повагу та 
різноманітність поглядів 

Автоматизований контроль знань 
та вмінь 

Вираження власної відповідальності та 
вміння опрацьовувати інформацію 

Використання мультимедійних 
технологій навчання 

Вміння здобувати, аналізувати, 
опрацьовувати інформацію, 
інтегрувати, оцінювати та створювати 
інформацію, в її різноманітних видах, 
формах та різних медіа представленнях 

Створення бібліотеки ресурсів, 
енциклопедій 

Розпізнавання, визначення та розуміння 
власних навчальних потреб; пошук 
інформації; вміння визначати 
пріоритети; вміння опрацьовувати 
інформацію 

Застосування кейс-технологій Здатність до оригінальності та 
інновацій, створення, впровадження та 
повідомлення ідей іншим; бути 
відкритим до нових перспектив 

Організація спільного обговорення 
проблем 

Ґрунтовне доведення та розуміння ідей, 
вироблення комплексних стратегій 
вибору; розуміння ролі ефективного 
спілкування 

Семінарські заняття в мережі Вміння продуктивно співпрацювати з 
іншими; виявляти розуміння інших; 
поважати і визнавати різноманітність 
поглядів; вміння знаходити компроміси 
для досягнення спільної мети 

Дослідницька діяльність Здатність окреслювати, аналізувати, 
вирішувати проблеми; здатність до 
творчості, оригінальності; вміння 
опрацьовувати інформацію; вміння 
визначити пріоритети та ставити 
навчальні завдання 

Розвиток навичок ІКТ Вміння здобувати, аналізувати, 
опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати 
та створювати  інформацію в її 
різноманітних видах, формах та різних 
медіа-представленнях 

 
Таким чином, сьогодні потребує розробки й широкого використання 

Стандарт ECDL в програмах підвищення кваліфікації вчителів.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ УЧИТЕЛЯМИ БІОЛОГІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК УШКОЛЯРІВ 
 

І.О.Козак,  
методист Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 
 

У період переходу суспільства від технологічного до інформаційного 
вкрай необхідне запровадження інформаційно комунікативних технологій в 
навчально-виховний процес, зокрема, з біології. Як відзначалось на 
парламентських слуханнях у 2005 році основними характеристиками 
інформаційного суспільства,  є: 

• збільшення ролі інформації і знань у політичному, економічному, 
соціальному та культурному житті суспільства; 

• зростання обсягу інформаційно-комунікаційних продуктів і послуг у 
валовому внутрішньому продукті; 

• створення глобального інформаційного простору, що забезпечує: 
ефективну інформаційну взаємодію людей; їхній доступ до світових ресурсів; 
задоволення їхніх потреб у інформаційних продуктах та послугах [4]. 

Відповідно до цього потрібно переглянути функціональні обов’язки 
вчителів біології. Однією із основних компетенцій сучасного учителя 
повинна бути комп’ютерна грамотність. Сучасний урок біології неможливий 
без використання інформаційно-комунікативниїх технологій на усіх етапах: 
від підготовки до проведення. Як зазначає Гендіна Н.І., доктор педагогічних 
наук,: «Інформаційна культура – одна із складових загальної культури 
людини; сукупність інформаційного світогляду та системи знань та вмінь, 
що забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність за оптимальним 
задоволенням індивідуальних інформаційних потреб з використанням як 
традиційних, так і нових інформаційних технологій» [2].   

Полтавська область посідає перше місце в Україні по забезпеченню 
комп’ютерами. Однак, кабінети біології лише в деяких навчальних закладах 
мають комп’ютер, і ще в меншій кількості є в них мультимедійні проектори. 
Не вистачає для роботи учителям біології професійно розробленого 
електронного програмного забезпечення з методичними матеріалами. Проте 
ніяка техніка, електронні засоби навчального призначення не зможуть 
покращити процес викладання, якщо немає внутрішньої впевненості в 
корисності впровадження ІКТ на різних етапах навчального процесу. 

Уроки, проведені з використанням мультимедійної апаратури, надають 
унікальну можливість на різних етапах уроку використати демонстрації 
дослідів, процесів життєдіяльності, анімацію, трьохвимірні моделі, 
символьні об’єкти і ділову графіку(діаграми, схеми, таблиці, формули), 
комп’ютерне моделювання (комп’ютерну реальність, об’єкти інтерактивної 
взаємодії, навчальні ігри тощо).  
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Нижче подаємо перелік технологій Веб 2.0 та шяхи їх використання 
учителями (таблиця 1) та вказуємо на  деякі шляхи використання вчителем 
та учнями електронної пошти, форуму, чату у навчальному процесі з біології 
( таблиця 2). 

Таблиця 1. Шляхи використання вчителем та учнями технологій Веб 
2.0 у навчальному процесі з біології. 

Технології Використання учителем та учнем 
• участі в Інтернет-спільнотах 
(зокрема, в форумах); 
• розміщенні коментарів на сайтах; 
• ведення персональних журналів 
(блогів); 
• розміщення посилань у WWW. 
• експорт новин між сайтами; 
• активна агрегація інформації зі 
сайтів. 
• LiveJournal.com -глобальна 
спільнота блогерів; 
• eBay.com - Інтернет-аукціон зі 
саморегульовною спільнотою; 
• WikiPedia.org -Найбільша в світі 
енциклопедія (ця енциклопедія 
створена зусиллями громади 
WWW); 
 
• ODP (dmoz.org) – найбільший 
каталог сайтів (також створений 
спільнотою). 
 
 

Спілкування з батьками. 
Обмін різними файлами. 
Листування з іншими з різних куточків 
планети. 
Дешеве спілкування. 
Можна надсилати тексти, зображення, 
аудіо записи тощо 
Консультації і обмін думками з 
учителями і іншими школярами, 
однодумцями, друзями в режимі оф-лайн 
з приводу якоїсь події чи документу. 
Розвиток комунікативних компетенцій. 
Розвиток навичок грамотного письма 
Консультації і обмін думками з 
учителями і іншими школярами, 
однодумцями, друзями в режимі он-
лайн; 
Розвиток комунікативних компетенцій. 
Розвиток навичок грамотного письма. 
Одночасне спілкування багатьох осіб. 
Інформація про успішність(класні 
журнали, щоденники). 
Є можливість редагувати публікації, 
завантажувати малюнки і мультимедійні 
файли. 
Бажаючі мають можливість вступати в 
полеміку з автором. 
Є змога урізноманітнити традиційні 
уроки (робити посилання на Інтернет 
ресурси, отримувати коментарі від 
учнів). 
Відпадає необхідність трансляції 
інформації. Вчитель виступає у ролі 
фасилітатора. 
Учень  здійснює пошук необхідної 
інформації у зручний для нього час, 
відповіді на питання і участь в дискусіях 
проходять в комфортнішому для нього 
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середовищі (в класі він може 
соромитись, збиватися з думки під 
впливом різноманітних факторів). 
Необмежена кількість і відстані здобуття 
інформації. 
Цікава, різноманітна інформація. 
Обмін файлами для виконання різних 
домашніх завдань. 
Пошук партнерів для проектів. 
Опублікування результатів оглядів, 
анкетування, конкурсів, підсумкових 
оцінок тощо. 
Приклади різних наробок. 
Розміщення інтерактивної шкільної 
газети. 
Створення класних, шкільних веб-сайтів 
тощо. 

 
Таблиця 2. Шляхи використання вчителем електронної пошти, форуму, 

чату у навчальному процесі з біології. 
1. Шляхи використання  

е-пошти у навчальному 
процесі (для вчителя та 
учнів) 

Спілкування з батьками. 
Обмін різними файлами. 
Листування з іншими з різних куточків 
планети. 
Дешеве спілкування. 
Можна надсилати тексти, зображення, 
аудіо записи тощо. 

2. Шляхи використання е-
форуму у навчальному 
процесі (для вчителя та 
учнів) 

Консультації і обмін думками з учителями 
і іншими школярами, однодумцями, 
друзями в режимі оф-лайн з приводу 
якоїсь події чи документу; 
Розвиток комунікативних компетенцій. 
Розвиток навичок грамотного письма 

3 Шляхи використання 
чату у навчальному 
процесі (для вчителя та 
учнів) 

Консультації і обмін думками з учителями 
і іншими школярами, однодумцями, 
друзями в режимі он-лайн; 
Розвиток комунікативних компетенцій. 
Розвиток навичок грамотного письма 
Одночасне спілкування багатьох осіб 

 
Використання ІКТ в процесі викладання дає можливість зробити 

процес навчання цікавим, насиченим інформацією і спрямованим на 
формування життєвих навичок у школярів. Учні виробляють навички роботи 
із технікою як універсального автоматизованого робочого місця, виконання 
алгоритмічних дій, інформаційного моделювання, автоматизованих 
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навчальних досліджень, усвідомлення комп’ютера як основи 
інтелектуального технологічного середовища. 

Запровадження ІКТ дозволить учням орієнтуватися в різноманітних 
програмних середовищах, використовувати апаратні засоби: сканер, веб-
камеру, інтерактивну дошку, то що. Алгоритмічні навички діти можуть 
використовувати для навчань за допомогою конструкторів. Навички 
дослідницької роботи дадуть можливість виконувати лабораторні роботи з 
біології, опрацьовувати матеріали до дослідницьких проектів тощо. 
Важливим аспектом навчання з використанням ІКТ є соціальна адаптація 
школярів: участь у форумах, листування електронною поштою, підготовка 
електронних матеріалів, враховуючи правовий аспект подання та 
використання інформації. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТИ ШКОЛЯРІВ 

 
О.О.Буйдіна,  

методист Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 

 
У Загальних критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів у 

системі загальної середньої освіти затверджених наказом МОН України від 
05.05.2008 № 371 наголошується, що «удосконалення загальної середньої 
освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток 
особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. 
Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, 
інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш мотивованою 
до самонавчання і саморозвитку» [1].  
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Очевидно, що формування особистістю готовності до самоосвіти 
повинне здійснюватися, головним чином, у процесі самостійної пізнавальної 
діяльності. Це створює передумови для пошуку оптимальних методів і 
засобів навчання, які б зацікавили учня, активізували його діяльність. Мета 
статті – показати можливість застосування інформаційних технологій у 
процесі навчання хімії для вирішення даної проблеми. 

До найважливіших принципів навчання належить принцип наочності, 
в основі якого лежить процес пізнання через органи чуття та опосередковане 
сприйняття, коли процеси і явища чуттєво несприйнятливі («золоте правило 
дидактики»). Реалізація принципу наочності здійснима через використання 
засобів навчання – матеріальних та ідеальних об’єктів, що залучаються до 
навчального процесу як носії інформації й інструменти для діяльності 
вчителя й учнів. Наочність, можливість побачити відіграє велику роль у 
зацікавленості й розумінні матеріалу [3]. 

В умовах сьогодення особливого поширення здобули засоби навчання 
новітніх інформаційних технологій (НІТ): 

– апартні засоби: комп’ютер, програмні засоби (операційні, 
інформаційно-пошукові системи тощо), бази даних;  

– програмно-методичні засоби: навчальні, контролюючі, імітаційно-
моделювальні, інструментальні програмно-педагогічні комплекси; 

– навчально-методичні засоби: посібники, нормативно-технічна 
документація тощо [2, 284]. 

Досвід нашої роботи стосується формування вміння, бажання школярів 
організувати свою працю для досягнення успішного результату, оволодіння 
ними вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та 
самооцінки шляхом застосування програмно-методичних засобів навчання 
НІТ у навчальному процесі з хімії.  

Методисти та дидакти виокремлюють дидактичні можливості 
навчальних програмних засобів. Серед таких:  

– індивідуалізація та диференціація процесу навчання за рахунок 
можливості вивчення навчального матеріалу з різною, притаманною 
конкретній особистості швидкістю; 

–  контроль та оцінювання результатів навчальної діяльності; 
– самоконтроль і самокорекція; 
– формування навичок навчальної діяльності в процесі засвоєння 

навчального матеріалу та самопідготовки школярів; 
– візуалізація навчальної інформації; 
– проведення імітаційних лабораторних дослідів чи експериментів. 
У шкільному курсі хімії виділяють декілька основних напрямків, де 

використання навчальних комп’ютерних програм загальнодидактичного та 
практичного спрямування є доцільним. До такого переліку слід віднести 
наочне зображення об’єктів і явищ мікросвіту, вивчення хімічних 
виробництв, також моделювання хімічного експерименту і хімічної реакції.  

Моделювання хімічних явищ і процесів на комп’ютері необхідне, 
насамперед, якщо відсутня можливість реально познайомитися з хімічним 
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виробництвом або продемонструвати явища чи експерименти в шкільній 
лабораторії. Застосування ж комп’ютерних моделей дозволяє не тільки 
наочно подати навчальний матеріал, але й інтенсифікувати його, активізувати 
пізнавальну діяльність школярів. Всі моделі, які демонструються під час 
викладання шкільного курсу хімії поділяють на моделі мікро- та макросвіту. 
З об’єктами мікросвіту школярі знайомляться з перших уроків хімії: при 
вивченні будови атомів, типів хімічного зв’язку, будови речовин, теорії 
електролітичної дисоціації, механізмів хімічної реакції тощо. Всі названі 
моделі реалізовані в програмах MS Paint, DS Viewer Pro Trial, CS ChemOffice 
Demo, «1С: Репетитор. Химия», CS  Chem3D Pro та ін. 

Комп’ютерна підтримка дозволяє формувати в учнів уяву про хімічну, 
електронну і просторову будову молекул, сполук і її вплив на властивості 
речовин. Учень може досліджувати явище, змінюючи параметри, 
порівнювати отримані результати, аналізувати їх, робити висновки. Так, 
наприклад, ввівши різні значення концентрації реагуючих речовин (в 
програмі, що моделює залежність швидкості реакції від різних чинників), 
можна прослідкувати за зміною об’ємів газу, що виділяється і т.д. 

Навчальні тексти багатьох електронних посібників супроводжуються 
великою кількістю графічних ілюстрацій і анімацій, у тому числі 
тривимірних. Розуміння особливостей будови речовин дозволяє учню 
прогнозувати його фізичні й хімічні властивості. Інформаційні технології  
дозволяють усвідомлювати модельні об’єкти, умови їхнього існування, 
поліпшуючи, таким чином, розуміння досліджуваного матеріалу і, що 
особливо важливо, розумовий розвиток дитини, рівень життєвих 
компетенцій. 

Другий напрямок використання комп’ютерів у навчанні хімії – 
програмна підтримка курсу. Зміст програмних засобів навчального 
призначення, що застосовуються у навчанні хімії, визначається цілями уроку, 
змістом і послідовністю подачі нового матеріалу. Електронний підручник 
часто доповнює звичайний, а особливо ефективний у тих випадках, коли він 
забезпечує практично миттєвий зворотний зв’язок; допомагає швидко знайти 
необхідну інформацію (у тому числі контекстний пошук), пошук якої в 
звичайному підручнику складний і вимагає багато часу; істотно економить 
час при багатократних зверненнях до гіпертекстових пояснень; разом із 
коротким текстом – показує, розказує, моделює і т.д. (саме тут виявляються 
можливості й переваги мультимедіа-технологій); дозволяє швидко, але в 
оптимальному для кожного учня режимі перевірити знання з певного розділу. 
Тобто це набір навчальних матеріалів в електронному вигляді. 

Педагогічні програмні засоби не мають конкретного адресного 
направлення. Тому їх можна використовувати в поєднанні з різними 
навчально-методичними комплектами з хімії.  

З’ясування можливостей комп’ютерних технологій у процесі навчання 
хімії дозволяє усвідомити їх роль для формування навичок самоосвітньої 
діяльності школярів і вирішити наступні навчально-методичні завдання:  



 86

1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів, що є 
основою для формування навичок самоосвіти.  

2. Доповнення шкільного курсу хімії специфічними мультимедійними 
можливостями. ППЗ не заміняють учителя і традиційні підручники. Але в 
результаті самостійної роботи вдома надають школярам можливість 
засвоювати навчальний матеріал у відповідності зі своїми фізіологічними та 
психологічними можливостями та рівнем власної підготовки. 

3. Моделювання процесів і явищ, які не можуть безпосередньо 
сприйматися учнями на уроці. 

4. Наочність подання навчального матеріалу; наявність демонстрації 
тих лабораторних дослідів, які шкідливі для здоров’я дітей (наприклад, 
досліди з отруйними речовинами). 

5. Посилення інтересу школярів до навчального предмету хімія. 
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Перехід сучасного суспільства до інформаційної епохи висуває в 
якості однієї з основних задач, що стоять перед системою шкільної освіти, 
задачу формування основ інформаційної культури майбутнього фахівця. 
Реалізація цієї задачі неможлива без включення інформаційного компонента 
в систему профільної освіти. 

У сучасних умовах потрібно підготувати школяра до швидкого 
сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і 
використовувати. Кінцевим результатом впровадження інформаційних 
технологій у процесі навчання різних предметів, і зокрема фізики, є 
оволодіння учнями комп'ютером як засіб пізнання процесів і явищ, що 
відбуваються в природі і застосовуються у практичній діяльності.  

При навчанні фізики найбільш природним є використання комп'ютера, 
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виходячи з особливостей її, як наук. Наприклад, для моделювання фізичних 
процесів і явищ, проведення лабораторних робіт, комп'ютерної підтримки 
процесу викладу навчального матеріалу і контролю його засвоєння. 
Моделювання фізичних явищ і процесів на комп'ютері - необхідно, 
насамперед, для вивчення явищ і експериментів, що практично неможливо 
показати в шкільній лабораторії, але вони можуть бути показані за 
допомогою комп'ютера. Використання комп'ютерних моделей дозволяє 
розкрити істотні зв'язки досліджуваного об'єкта, глибше виявити його 
закономірності, що, у кінцевому рахунку, веде до кращого засвоєння 
матеріалу. Учень може досліджувати явище, змінюючи параметри, 
порівнювати отримані результати, аналізувати їх, робити висновки.  

Другий напрямок використання комп'ютера в навчанні фізики - 
контроль і обробка даних експерименту. Таке використання комп'ютера 
корисно тим, що прищеплює учнем навички дослідницької діяльності, 
формує пізнавальний інтерес, підвищує мотивацію, розвиває наукове 
мислення. Одним із прикладів таких програм є TEST-W  і TEST-W2, які 
дозволяють проводити тести з одиничною та багатоманітною вибіркою. 

Третій напрямок використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у процесі навчання фізики - програмна підтримка курсу. Зміст 
програмних засобів навчального призначення, застосовуваних при навчанні 
фізики, визначається цілями уроку, змістом і послідовністю подачі 
навчального матеріалу. У зв'язку з цим, усі програмні засоби 
використовувані для комп'ютерної підтримки процесу вивчення фізики 
можна розділити на програми: 

– довідкові посібники по конкретних темах; 
– рішення розрахункових і експериментальних задач; 
– організація і проведення лабораторних робіт; 
– контроль і оцінка знань. 
Прикладом програмних засобів навчального призначення є "Фізика 7", 

"Віртуальна фізична лабораторія Фізика 7" (за програмою 12-річної школи), 
"Фізика 9", "Фізика 10", "Фізика 11 клас", "Астрономія 11 клас", "Віртуальна 
фізична лабораторія Фізика 7-9", ППЗ "Бібліотека електронних наочностей 
Фізика 7-9", "Віртуальна фізична лабораторія Фізика 10-11", "Бібіліотека 
електронних наочностей Фізика 10-11", "Електронний задачник Фізика 7-
9"(за програмою 11-річної школи). 

Використання даних педагогічних програмних засобів у навчанні 
фізики дає можливість: 

– індивідуалізувати і диференціювати процес навчання за рахунок 
можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;  

– здійснювати контроль зі зворотним зв'язком, з діагностикою 
помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності; 

– здійснювати самоконтроль і самокорекцію; 
– здійснювати тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу 

і самопідготовку учнів; 
– візуалізувати навчальну інформацію за допомогою наочного 
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представлення на екрані ЕОМ даного процесу, у тому числі схованого в 
реальному світі; 

– проводити лабораторні роботи в умовах імітації в комп'ютерній 
програмі реального чи досвіду експерименту; 

– формувати культуру навчальної діяльності того, якого навчають, і 
навчального. 

– прискорення темпу уроку за рахунок посилення емоційної 
складової. 

Великі можливості для особистісного розвитку надає використання 
Інтер-нет у навчально-виховному процесі середніх навчальних закладів. 
Досвід роботи показує, що в умовах інноваційної освітньої установи, що 
розташовує відповідною матеріальною базою застосування Internet/Intranet-
технологій відкриває принципово нові можливості для пізнавальної і творчої 
самореалізації всіх суб'єктів освітнього процесу. 

Сучасні мультимедійні комп'ютерні програми і телекомунікаційні 
технології відкривають вчителям  та їх учням доступ до нетрадиційних 
джерел інформації - електронних гіпертекстових підручників, освітніх 
сайтів, систем  дистанційного навчання і т.п., це покликано підвищити 
ефективність розвитку пізнавальної діяльності і дати нові можливості для 
творчого росту школярів. 

Насамперед, телекомунікаційні технології забезпечують можливість 
проведення дистанційних уроків, показу відеоматеріалів і анімаційних 
матеріалів, що знаходяться на різних освітніх серверах, роботи над 
навчальними телекомунікаційними проектами, асинхронного 
телекомунікаційного зв'язку, організації дистанційних олімпіад з астрономії і 
фізики і т.п. 

Перераховані вище можливості змінюють структуру традиційної 
форми навчання і сприяють більш ефективному засвоєнню матеріалу. 

 
 
 

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
С.П.Шостя, 

методист Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 

 
Проблема інформатизації і безпосередньо зв’язана з нею 

комп’ютеризація всіх сфер людської діяльності є однією з глобальних 
проблем сучасного світу. Причиною тому є нечуване для попередніх епох 
підвищення ролі інформації, перетворення її в одну із найважливіших 
рушійних сил всього виробничого і суспільного життя. Паралельний різкий 
стрибок у розвитку апаратних засобів за останні роки зробив цю техніку 
доступною. Тому впровадження комп’ютерних технологій в освіту можна 
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охарактеризувати як логічний і необхідний крок у розвитку інформаційного 
світу в цілому. Підтвердженням цьому може служити виникнення цілого 
ряду спеціальних наукових центрів, що займаються проблемами 
інформатизації і комп’ютеризації освіти,  державна підтримка, про що 
свідчить ухвалена державна програма "Інформаційні та комунікаційні 
технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки". 

Згідно указу Президента України № 244/2008 "Про додаткові заходи 
щодо підвищення якості освіти в Україні"  буде здійснено "завершення 
забезпечення у 2008 році в повному обсязі загальноосвітніх навчальних 
закладів, зокрема у містах обласного та районного значення, сучасними 
навчальними комп'ютерними комплексами, ліцензійними навчальними 
програмами, засобами виходу до міжнародної інформаційної мережі 
Інтернет". 

Яка ж готовність педагогів до використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ)? 

Перш за все, окреслимо коло необхідних знань і навиків, які дозволять 
викладачеві вільно використовувати готові програмні продукти і готуватися 
та проводити заняття використовуючи ІКТ. Для цього вчитель повинен 
уміти:   

• встановлювати навчальну програму на демонстраційний комп'ютер 
або, якщо передбачається робота в комп'ютерному класі, забезпечувати 
доступ до програми з кожного робочого місця (інсталяція на всі комп'ютери 
або установка мережевої версії); 

• користуватися проекційною технікою, в ролі якої можуть виступати 
і монітор персонального комп'ютера, і телевізор, і мультимедійний проектор;   

• відбирати програмні засоби, які забезпечать оптимальні процеси 
подачі матеріалу і управління аудиторією; комбінувати, адаптувати їх 
залежно від об'єму і рівня складності матеріалу; 

• вміти знаходити потрібні матеріали у мережі інтернет, електронних 
енциклопедіях, електронних посібниках, ектронних довідниках; 

• використовувати ІКТ при оцінюванні знань учнів; 
• готувати дидактичні  матеріали та презентації для проведення 

занять; 
• користуватися електронною поштою; 
• викладати учбовий матеріал, використовуючи не лише голос і 

дошку, але і мультимедійні навчальні засоби, а також взаємодіяти з класом в 
даних умовах. 

Отже професійна діяльність шкільного вчителя за останні роки багато 
зазнала значних змін. Багато проблем сучасної освіти (підвищення 
професійного рівня вчителя, перехід від принципу "освіта на все життя", 
"освіта через все життя") напряму зв’язані з інформаційними і 
комунікаційними технологіями. Ще двадцять років тому, коли масовій 
комп'ютерній революції не очікувалося ні у нас, ні на Заході, академік 
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Андрій Петрович Єршов стверджував: програмування - друга письменність. 
І вірив: нові комп'ютерні технології увійдуть до побуту кожної людини. 

Так і сталося. Зараз можливості комп'ютерів зросли на декілька 
порядків, держава опікується забезпеченням комп’ютерних класів, 
впроваджено освітні програми Intel "Навчання для майбутнього" та Microsoft 
"Партнерство у навчанні". А результати?  

Вони виросли зовсім не в такій же пропорції, як змінилася потужність 
сучасних комп'ютерів і яка має місце масова підготовка вчителів в області 
НІТ. 

Отже, все визначається особистістю вчителя і його мотивами, а не 
виглядом і кількістю техніки; необхідно створити в школі особливі умови, 
щоб вчитель-предметник захотів і зміг застосувати  комп'ютерні знання для 
своєї педагогічної діяльності. Майстерність вчителя формується через 
постійне систематичне навчання на місцях. Короткочасні курси 
забезпечують лише «вчення» педагогів, залучення їх до інформації про нові 
педагогічні і інформаційні технології за допомогою традиційних форм. 

Тому, в школах необхідно мати систему навчання, яка дозволить 
створити необхідні умови для постійного поповнення цих знань, перейти від 
«вчення» до «освіти» і самоосвіти, зробити прагнення педагогів до 
використання ІКТ усвідомленим і стабільним. Результатом такого підходу 
буде створення необхідних науково-методичних матеріалів освітнього 
призначення, методик проведення уроків з опорою на комп'ютерні 
технології, а так само зміни в педагогічному процесі, в структурі занять, 
мотивах і, як наслідок, - зростання професійних якостей вчителів.  

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів 
можливо через такі форми науково-методичної роботи, як:  

• система постійно діючих семінарів з питань вдосконалення навиків 
роботи на комп'ютері з різними програмами і вживання ІКТ в освітньому 
процесі;  

• індивідуальні консультації за запитом;   
• система проблемних семінарів на основі вивчення освітніх потреб у 

використанні ІКТ;   
• система майстер-класів, стажувань у педагогів компетентних в ІКТ;   
• система дистанційного вчення. 
Створення системи науково-методичної роботи дозволить педагогам  

постійно удосконалювати і розвивати свою компетентність в області 
застосування інформаційно-кромунакаційних технологій, буде сприяти 
реалізації особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів, дозволить 
педагогам сформувати новий рівень викладання, що оснований на цифрових 
технологіях, що веде до формування  нового рівня знань у учнів. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

В.О.Цехановська, Л.М. Іщенко,  
методисти Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського 
 
У сучасних умовах актуальним завданням освіти є формування 

комунікативної культури учнів. Інформаційно-комунікаційні технології – це 
один з найефективніших засобів розширення освітнього простору сучасної 
школи. 

У «Словнику методичних термінів» (автори: Є.Г.Азімов, О.Н.Щукін), 
знаходимо таке визначення інформаційних технологій: “система методів и 
способів збору, накопичення, зберігання, пошуку, передачі, обробки та 
виведення інформації за допомогою комп’ютерів та ком’ютерних ліній 
зв’язку”. 

За твердженням ЮНЕСКО, усі чинники, які ведуть до економічного 
зростання, базуються на значимості людського фактора: поглиблення знань 
людського капіталу; підвищення якості труда та технологічна 
інноваційність; здатність працівників створювати, поширювати та 
використовувати нові знання. Ці фактори підвищення продуктивності 
служать основою для трьох комплементарних, частково перекриваючих один 
одного підходів, що з’єднують освітню політику з економічним розвитком. 
Виділення ІКТ-компетентності в окрему складову обумовлено активним 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах 
людської діяльності.  
У поєднанні з якісно відрегульованою освітньою системою технології здатні 
допомогти учням стати умілими користувачами інформаційних технологій; 
активними споживачами інформації, аналітиками та фахівцями з оцінки; 
навчитись вирішувати завдання та приймати рішення; стати творчими та 
ефективним користувачами засобів підвищення продуктивності праці; 
ефективними комунікаторами, співпрацівниками, виробниками, свідомими 
відповідальними, активними громадянами. 

Отже, щоб успішно жити, навчатися, працювати у суспільстві знань, 
учні та вчителі повинні ефективно використовувати технології, уміти 
отримувати інформацію з різних джерел, користуватися нею та створювати її 
самостійно. 

Широке використання ІКТ відкриває нові можливості у навчанні та 
вивченні іноземних мов. 

Інформаційними технологіями, як правило, називають технології, що 
використовують такі технічні засоби, як аудіо, відео, комп’ютер, Інтернет та 
інші види віддаленої комунікації. Використання мультимедійних засобів 
навчання – закономірний етап розвитку педагогічних технологій. 

Мультимедійні презентації активно використовуються  процесі 
навчання. Учні використовують Інтернет для збору навчальних матеріалів. 
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Однією з можливостей використання мультимедійних технологій на 
уроці є підготовка і проведення інтегрованих уроків. Можна провести урок 
іноземної мови в комп'ютерному класі, підготувавши для цього 
мультимедійну презентацію з яскравим відеорядом (ілюстраціями, 
відеокліпами, звуком). Таку презентацію вчитель може підготувати сам або 
доручити створення презентації учневі. Її можна використати під час 
проведення різних форм уроків або в якості допомоги для самостійної 
роботи учнів при підготовці до уроку. 

Традиційно вивчення теми або розділу закінчується повторенням, 
закріпленням і узагальненням. Всі ці елементи можна об'єднати, 
запропонувавши учням на завершальному етапі вивчення теми, створити 
мультимедійний звіт. Учневі дуже важливо відчути інтерес до самостійної 
творчої роботи, відчути власну успішність і значущість результатів своєї 
роботи. 

Необхідно відзначити, що учні з задоволенням створюють 
мультимедійні презентації. Це ще один стимул до розвитку інтересу учнів до 
вивчення мови і культури країни мови, що вивчається.  

Але одним з найцікавіших місць на карті сучасних технологій 
залишається море під назвою «Інтернет». Мотивацію використання ресурсів 
інтернету під час вивчення іноземної мови підсилює ще й той факт, що 86% 
його матеріалів є англомовними. Пропонуємо кілька адрес інтернет-ресурсів 
для тих, хто вивчає англійську мову.  

http://www.efl.ru  - адреса для тих, кому англійська - іноземна. 
http://www.toefl.ru/  - сайт для тих, хто готується здати екзамен TOEFL, 

також є кілька безкоштовних уроків TOEFL. 
http://iteslj.org   - початкова сторінка для ESL/EFL (англійська як друга 

(ЕSL)/ іноземна (EFL) мова), також є посилання на ресурси  з навчально-
методичними матеріалами для дітей різного віку та вчителів англійської як 
другої мови. Та посиланнями на безкоштовні сторінки в Інтернет TESL 
(викладання англійської як другої мови ). 

http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/daily/  - щоденнооновлювана сторінка для 
викладачів ESL/EFL. 

http://www.launch.com/  - музика та відео в Інтернеті. 
Два чудових безкоштовних ресурси для дорослих і дітей з можливістю 
прослуховування текстів, пісень в Real Audio, Real Video: 

http://www.learnenglish.org.uk/welcome_english.html  - ресурси 
"Навчання англійської" на сайті Британської Ради в Україні. Радимо почати 
роботу з домашньої сторінки Британської Ради http://www.bc.kiev.ua) 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/leamingenglish/newindex.htm  - 
англійська з ВВС онлайн для всіх рівнів.  

За адресою http://www.perevodpesen.narod.ru/ знайдете переклади 
популярних пісень з англійської, української, французької мов. Ресурси 
незначні, але для молоді актуальні. 

On-line бібліотеки - чудова річ! Знайдіть англійський текст будь-якої 
складності.  
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Серед російських електронних бібліотек вирізняється бібліотека 
Максима Мошкова http ://www. lib/; http://www.rhymezone.com/  - тексти 
Шекспіра, дитячої літератури, деякі документи з історії США, крилаті 
вирази, мовні ігри, і т.п. англійською мовою. Сайт особливо корисний 
учителям, які мають бажання драматизувати на уроці твори Шекспіра. 
http://www.ipl.org - публічна інтернет-бібліотека. Є підбірка пісень Real 
Audio. Окремо виділимо: 

http://www.abroad.ru/english/funticks/content.htm ─ книга В.Шевар де 
Нідзе "English для тех, кто хочет говорить по-английски без русского 
акцента".  

http://www.abroad.ru/english/eng love/content.htm ─ книга Т.Лавиш "В 
Англію з любов'ю. Особливості мови та спілкування". 

http://www.abroad.ru/english/gold/content.htm ─ книга Михайла 
Голденкова "Обережно: хот дог!", де дається характеристика сучасної 
американської англійської мови в канві життя і пригод автора в США.  

Інформаційно-аналітичні газети англійською мовою 
http://kpnews.com/ -сайт англомовної газети України «The Kyiv Post 

Daily» пропонує щоденні українські новини англійською мовою. Окремі 
матеріали, розміщені на цьому сайті можна отримувати електронною 
поштою чи факсом (певний час безкоштовно). «The Moscow Times» - 
найпопулярніша англомовна газета у Москві. Для жителів України корисна 
тим, що "підшивку" цієї газети можна завжди прочитати за адресою 
http://www.moscowtimes.ru. 

"The Times" www.the-times.co.uk  - найстаріша та найавторитетніша 
щоденна газета в Сполученому Королівстві, заснована в 1785 році. У 
англійців є вираз "The Times is read by those, who rule the country" ("Таймс" 
читають ті, хто керує країною"). Завдяки великому об'єму "The Times" дає 
дуже докладні огляди поточних подій, супроводжуючи їх аналізом та 
коментарями провідних експертів. «The Times», «The Guardian» та «The 
Daily Telegraph» утворюють "велику трійку") найбільших газет світу. Вплив 
«The Times» дуже великий, через газету Британський уряд часто висловлює 
офіційну точку зору. 

Pen-pals via snail-mail and e-mail 
Серед багатьох способів практикування в мові важливе місце займає 

листування. Листуватися бажано з тими, хто краще вас знає англійську, або є 
носієм цієї мови. Отже, потрібно познайомитися з іноземцями. У наших 
умовах це можна зробити через електронну поштову розсилку. Пошук 
необхідного   списку   можна   провести   через   Інтернет   за   адресою 
http://www.lsoft.com/catalist.html  

http://subscribe.ru/ - російська служба безкоштовних поштових сервісів, 
на кінець серпня налічувала 5345 розсилки, з них з іноземних мов 36 
(переважна більшість - для вивчаючих англійську мову) каталог 
поповнюється кожного дня.  
http://www.wotw.org.uk/english.html, http://www.pacific.net, 
http://www.gsh.org/, http://www.nasa.gov http://www.ling.lancs.ac.uk/staff. 
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visitors.kenii.kevpal.htm - адреси, за якими можна знайти pen pals для учнів 
класу, власної дитини, зав'язати переписку між вчителями. 

Знайти адреси друзів для переписки звичайною поштою можна на 
http://www.efl.ru/ в зазначених вище ЗМІ або відправити листа з короткою 
розповіддю про себе за адресами: 

FRIENDS BY POST INTERNATIONAL PEN FRIENDS 43 Chatsworth 
Rd, High Lane, PO Box 42, Berwich-Upon-Tweed, Stockport, Cheshire, SK6 
8DA TD15 1RU 

On-line словники, енциклопедії 
Досить часто можна почути, скаргу такого типу: "Не можу перекласти 

речення, хоча всі слова знайомі". Більшість з нас навчалося англійської мови 
за підручниками, написаними до шістдесятих років двадцятого століття. 
Зрозуміло, що їх словник на сьогодні застарілий, друковані словники, якими 
ми користуємося, мають суттєві недоліки: відсутні новоутворені слова, за 
час підготовки словника до друку частина слів набрала додаткових значень, 
змінила або набула нових значеннєвих відтінків, тощо. Тому зверніться за 
допомогою до частооновлюваних Інтернет-словників. 

http://www.onelook.com/browse.shtml. 
http://listserv.linguistlist.org/multilist/searchall.html - підбірки Інтернет-

словників на будь-який випадок. 
http://uk.cambridge.org/elt/reference/   -   Кембріджські   комп'ютерні   

словники безкоштовно. 
http://webua.net/word/ - списки найбільш вживаних англійських слів 

різноманітної тематики і складності. Пам'ятайте, що вивчати слова значно 
легше, якщо вони згруповані за значенням, щоб перевести вивчені слова з 
короткострокової пам'яті в довгострокову, рекомендують такі способи: а) 
розповісти їх іншому; б) вставляти іншомовні слова в розмову. 

Тестування 
Вивчаючи мову самостійно, необхідно кілька разів на місяць 

проходити тестування. Це можна зробити в Інтернеті та на мовних курсах. 
Потрібно розрізняти тести на перевірку рівня знання мови (ряд адрес таких 
тестів знайдете, наприклад, тут: 

http://www.efl.ru/links/tests/), та тематичні тести (наприклад, в 
підручниках). Майже за кожною згаданою нами адресою є тестування. 

Серед компетенцій, без яких важко собі уявити сучасного випускника 
─ володіння іноземними мовами і комп’ютерними технологіями. 
Поглиблення знань, умінь і навичок використання технологій учнями, 
іншими словами, застосування підходу технологічної грамотності – це один 
із шляхів до сталого розвитку країни. 
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Видано за кошти, виділені Полтавською обласною радою відповідно до рішення вісімнадцятої сесії 
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