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Харківський національний педагогічнийуніверситет імені Г.С.Сковороди
м. Харків, Україна
Публікацію присвячено актуальній, в контексті розвитку інформаційних
технологій, проблемі мoдeрнiзaцiї системи освіти. З’ясовано, що суть
мoдepнiзaцiї вiдбилaся в кoнцeпцiї диcтaнцiйнoї ocвіти, яка, стає нaйважливiшим
фaктoрoм її poзвиткy. У роботі представлено аналіз організації дистанційного
навчання у ХНПУ імені Г. С. Сковороди і висвітлені результати даного
дослідження, наведені пропозиції з його удосконалення.
Ключові слова: дистанційне навчання, проблеми дистанційного навчання,
види дистанційного навчання, дослідження.
The development of information technologies has made the modernization of the
education system an urgent problem. The essence of modernization is reflected in the
concept of remote education, which becomes the most important factor in its
development. We have analyzed the organization of distance learning at KhNPU. GS
Skovoroda and developed guidelines for its improvement .
Key words: distance education, problem, types of distance learning, research
analysis.
У величезному темпі розвитку науки характерному для XXI ст. є
використання цифрових технологій, які пронизали всі ланки життя сучасної
людини. Це підтверджують саме дані із європейської цифрової стратегії [1] згідно
якій одним із напрямів розвитку людства є використання технологій, які
функціонують для людей, та змінюють їх буденність, саме на це й спрямована
дистанційна освіта. Сьогодні це питання є дійсно актуальним, у зв’язку з
пандемією, яка виникла не так давно. Як показала практика, ми були недостатньо
підготовлені, щоб ефективно продовжувати навчання. Сучасний стан
дистанційної освіти має бути покращеним. Здобувачі вищої освіти забов'язані
володіти знаннями, які отримують у вищі. Особливо студенти, які є майбутніми
педагогами, тому що від кваліфікації цієї ланки суспільства залежить майбутнє
інших людей.
Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання студентів у ЗВО
досліджували О. О. Блажко, вивчаючи дистанційну освіту, як засіб стимулювання
самоосвіти. Г. В. Даценко, В. І. Дубенский досліджували проблему впровадження
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дистанційного навчання у ЗВО. М. І. Сльота – вивчала дистанційну освіту, як
інноваційну технологію і традиційні технології навчання у ЗВО Л. Б. Ліщинська
досліджувала On-line тестування знань здобувачів, як інструмент підвищення
якості дистанційної освіти. Незважаючи на дослідженність проблеми науковцями,
вважаємо, що недостатньо уваги було приділено впровадженню дистанційного
навчання, в освіту ЗВО, що обумовило вибір теми дослідження.
Аналізуючи поняття «дистанційне навчання» можемо зазначити, що у
тлумачному словнику дистанційне навчання – це форма навчання з
використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують
iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i
самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.
Дистанційне навчання – сукупність сучасних технологій, що забезпечують
доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ
(інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів,
визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається
(студентів чи слухачів). Застосовується під час підготовки як у середніх
загальноосвітніх школах і ЗВО, так і в бізнес-школах. Основними принципами
дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надання
студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також
консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Дає змогу
навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів із кількох країн, за
відсутності викладача. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання
відіграють сучасні інформаційні технології [2].
Отже, дистанційна освіта – це симбіоз здобувачів освіти з викладачами,
завдяки використанням інтернет ресурсів, тобто студенти та учні отримують
знання не взаємодіючі з учителями напряму.
З метою вивчення стану організації дистанційного навчання у ХНПУ імені
Г. С. Сковороди нами було проведено аналіз використання різних цифрових
технологій викладачами нашого університету, які викладають на II курсі
природничого факультету. Одна категорія програм спрямовані на оцінювання
знань учнів через створення тестових завдань (Classtime, Childdevelop, Nearpod,
Kahoot, Diagnostic Questions, Flubaroo, Istation, Desmos Classroom Activities,
програма Learning Apps містить готові 292 завдання з природничих наук). Друга
група програм використовувались з метою встановлення активного спілкування:
Zoom, Meet, Skype, Moodle, Google клас та дошку Падлет.
У подальшому досліді прийняло участь 71 людина, серед опитаних було
76% студентів, 18% школярів, решта – викладачі та батьки.
З метою з’ясування уподобань студентів було розроблено ряд запитань,
складено Google анкету, яку було розповсюджено, через соціальні мережі.
Результати опитування студентів, показали, що більшість погано засвоює
матеріал під час дистанційного навчання і як наслідок, подалі такі спеціалісти не
зможуть застосувати на практиці отриманні знання. Серед причин такого
результату студенти вказують на низьку вмотивованість, незацікавленість у
навчанні через одноманітність методів та способів викладання педагогів. Серед
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шляхів подолання такого становища студенти бачать у розширенні інформаційних
знань педагогічних кадрів.
Однією із головних платформ навчання у ХНПУ імені Г. С. Сковороди є
Система Moodle. При практичної роботі з нею студенти також зазначили її не
досконалість. Також студенти и про не зацікавленя в парах, які проходять в Zoom
та Meet. Під час таких занять вони займаються своїми справами, вимикаючи звук
та камеру. Аналізуючи продуктивність навчання пі час он-лайн навчання, можемо
стверджувати про її зниження, та попри все 50% студентів надає перевагу саме
дистанційній формі навчання.
Серед опитаних студентів 98% погодилась, що освіта є важливою
складовою частиною їх життя, саме тому вони прагнуть отримувати якісні знання,
не залежно від форми навчання.
Виходячи з вище сказаного, вважаємо, що для успішної організації он-лайн
навчання слід враховувати біоритми людини, та в залежності від цього
вибудовувати режим навчання. Як зазначає Л. П. Коваленко зазначила, що
найбільш продуктивний час для навчання: 9.00-13.00 і 16.00-18.00 години – це
період, коли як студенти, так і викладачі найкраще будуть засвоювати
інформацію. Важливим фактором успішної організації дистанційного навчання
вважаємо є постійний моніторинг знань, проведення опитувань прямо на відео
площадці і при обов’язково увімкненій камері. Враховувати, що під час
дистанційного навчання велике напруження припадає саме на очі, саме тому як
змога більше організовувати діалогічне спілкування та зменшувати кількість
завдань пов’язаних зі створенням презентаційного матеріалу. Отже, на основі
здійсненого аналізу можемо запропонувати наступні рекомендації :
1)
Враховувати в навчанні біоритми при організації дистанційного
навчання.
2)
Використання відео площадки, під час моніторингу якості знань.
3)
Проводити заняття при увімкненій камері.
4)
Враховувати навантаження на очі при наданні домашнього завдання,
урізноманітнити форми завдань і надавати перевагу теоретичним і дискусійним
формам.
5)
Окреслення дедлайну для виконання певного завдання
Отже, під поняттям дистанційна освіта, ми розуміємо, взаємодію студентів з
викладачами, через сучасні технології зв’язку. Проведено анкетування викладачів
та студентів ХНПУ імені Г. С. Сковороди з метою встановлення стану
запровадження дистанційної освіти в навчальний процес. З’ясовано, що більшість
викладачів застосовують різноманітні цифрові інструменти у навчальному
процесі в режимі дистанційної освіти. Спираючись на аналіз результатів
анкетувань рекомендуємо: враховувати біоритми, більше уваги приділяти
моніторингу з боку викладачів, урізноманітнити форми домашніх завдань, чітко
окреслювати час виконання домашніх завдань.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
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У статті розглянуто проблему дистанційного навчання як інноваційної
форми професійної підготовки сучасного вчителя початкових класів. Визначено
сутність поняття «дистанційна освіта» та окреслено його переваги.
Охарактеризовано основні аспекти професійної підготовки сучасного вчителя
початкових класів в умовах дистанційного навчання.
Ключові слова: дистанційне навчання, підготовка майбутніх учителів,
початкові класи, онлайн-освіта, групові форми роботи.
The problem of distance learning as an innovative form of training a modern
primary school teacher has been considerd in the article. The essence of the concept
«distance education» has been defined and its advantages outlined. The main aspects of
ocupational training of a modern primary school teacher in the conditions of distance
learning have been described.
Key words: distance learning, training of future teachers, primary classes, online
education, team-work.
Зараз людство входить у новий етап розвитку, коли інформаційні технології
стають однією з найважливіших складових життєдіяльності людини та соціуму. З
огляду на це багато дослідників дотримуються думки, що цілі, зміст і технології в
існуючій освітній практиці мають забезпечувати якісну підготовку майбутнього
фахівця до інформаційного майбуття, що стрімко наближається.
Зауважимо, що на сучасному етапі розвитку освіти в Україні активізується
проблема пошуку нових, інтенсивних форм організації освітнього процесу, що
спричинила інтеграцію інформаційних технологій в освіту і сформувала окремий
вид навчання – дистанційний. У зв’язку з цим проблема дистанційного навчання
як інноваційна форма професійної підготовки сучасного вчителя початкових
класів набуває дедалі більшої актуальності.
Питанням розвитку дистанційної освіти присвячені наукові праці таких
вітчизняних і зарубіжних дослідників, як: А. Геммелл [3], Т. Голушко [4], І. Делен
94

