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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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0464-04
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[1] , Дж. Клегг [3], А. Корольова [5], Дж. Леі [1], Л. Макарова [6], К. Рід [3], 

Р. Харрісон [3], Ш. Фарахманд [2], І. Шаршов [6] тощо. 

Зараз серед науковців не має одностайного рішення, щодо трактування 

поняття «дистанційне навчання». Так, досить поширеним є визначення поняття 

«дистанційного навчання» як спосіб отримання освіти з використанням 

комп’ютерних та сучасних інформаційних технологій, що надає здобувачам 

освіти змогу навчатися на відстані, без відриву від роботи та виїзду за кордон [7]. 

Аналіз наукових джерел [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8] дає підстави свідчити, що 

дистанційне навчання ґрунтується на використанні сучасних інформаційних 

технологій і комп’ютерних телекомунікацій, що дозволяють здійснювати 

багатоцільові, трансдисциплінарні освітньо-професійні програми, які будуть 

доступними для різних соціальних груп і верств населення. 

Особливе значення дистанційне навчання має для розвитку закладів освіти у 

сільській місцевості та віддалених районах, для сфери підвищення кваліфікації 

фахівців, а також для самоосвіти людей з обмеженими можливостями [2, с. 602]. 

Слід зазначити, що дистанційне навчання є інноваційною формою 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів і має ряд переваг: 

 актуальність, що передбачає використання найсучасніших засобів для 

здобуття інформації, ІКТ та можливостей Інтернету; 

 порівняно більші обсяги інформації, яку можна отримати у коротші 

строки; 

 зручність, за якої кожен майбутній учитель початкових класів має 

можливість обрати власний ритм та режим отримання знань у комфортній для 

нього обстановці, що сприятливо вплине на сам процес навчання; 

 індивідуалізація, що дає змогу кожному майбутньому фахівцю 

узгодити навчання зі своїми потребами; 

 доступність, що передбачає економію часу та коштів за рахунок 

використання навчальних приміщень та представлення вільного доступу до 

навчальних матеріалів; 

 гнучкість, яка надає можливість викладати матеріал відповідно до 

рівня підготовки та базових знань студентів, створюючи додаткові сайти з 

необхідною інформацією та сайти, на яких майбутні учителі початкових класів 

можуть обмінюватися інформацією; 

 відсутність географічних бар’єрів, за якої надається можливість 

спілкування з викладачами та здобувачами освіти по всьому світу без обмежень [7; 

8, с. 181]. 

Як зазначають педагоги-практики онлайн-освіти, у дистанційному навчанні 

використовується безліч педагогічних методів: інтерактивні багаторазові об’єкти 

дослідження; комп’ютерні моделі, онлайн-тести для самоперевірки, онлайн- 

завдання, відео- і аудіо-файли, вправи за онлайн-ресурсами, онлайн-дискусії 

тощо [3, с. 139]. 

У процесі дослідження ми дійшли висновку, що найбільш ефективними для 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах 

дистанційного навчання є групові форми роботи. Перевагою таких форм роботи є, 

насамперед, організація для майбутніх учителів початкових класів
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внутрішньогрупового спілкування, що позитивно впливає на зниження рівня 

соціальної депривації та її   наслідків   в   умовах   вимушеної   соціальної 

ізоляції [6, с. 94]. 

Групові форми роботи сприяють тренуванню навичок взаємонавчання, 

побудови комунікації і розширенню кола спілкування, самостійності під час 

планування спільної роботи, вироблення стратегій вирішення навчальних задач, 

розподілу ролей і делегування завдань всередині мікрогруп [4, с. 27]. 

Після застосування групових форм роботи у процесі дистанційного 

навчання більшість майбутніх учителів початкових класів висловлювали 

задоволеність спільною діяльністю, позитивно оцінюючи новизну особистого 

досвіду. Так, для зручності і внесення елементів навчання цифрової грамотності 

майбутнім учителям пропонувалося виконувати завдання за допомогою різних 

платформ і додатків: як на їх розсуд, так і рекомендованих (Moodle, Meet, Zoom 

Google-презентації, Google-документи тощо). Майбутні фахівці без значних 

труднощів могли самостійно організовувати відео-конференції на платформах 

Meet і Zoom та записувати їх в якості виконаного завдання. Зазначимо, що 

доцільно використовувати й індивідуальні форми роботи під час дистанційного 

навчання майбутніх учителів початкових класів, які передбачають 

недиференційоване оцінювання і застосовуються для фіксації одержаного 

матеріалу та набуття майбутніми фахівцями умінь критичного мислення і 

формулювання власної думки [5, с. 150]. 

З метою підвищення мотивації до навчання, самоосвіти, усвідомлення 

особистісної цінності і відповідальності, майбутнім учителям початкових класів 

можна запропонувати інструментарій різного рівня складності, який повинен 

містити ряд завдань, спрямованих на самодослідження і самотренування 

емоційно-вольової сфери, особистісних якостей, комунікативних умінь і навичок. 

Такі дослідження і тренування доцільно проводити як в індивідуальній, так і в 

груповій формах навчання. 

Опираючись на вищезазначене можемо сказати, що побудований таким 

чином дистанційний процес навчання майбутніх учителів початкових класів 

дозволить продуктивно виконувати навчальні завдання в онлан-режимі, 

створювати освітнє онлайн-середовище з відповідним зростаючим рівнем 

складності і залучати до нього всіх учасників освітнього процесу, 

урізноманітнювати педагогічний і соціальний досвід майбутніх фахівців, 

позитивно впливати на розвиток їх цифрової компетентності, сприяти 

профілактиці негативних наслідків вимушеної соціальної самоізоляції [1, с. 25]. 

Отже, дослідження доводить, що дистанційне навчання поволі формує 

новий тип майбутнього вчителя початкових класів – високо вмотивованого і 

послідовного. Необхідність постійного підтримання інтересу до освіти вимагає 

від розробників дистанційних технологій нових ідей, які б змогли зробити 

дистанційне навчання більш цікавим, наприклад, якщо воно включатиме в собі 

елементи змагання. 
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У статті розглянуто проблеми розвитку творчої самостійної роботи 

майбутніх учителів музики в дистанційному процесі. Зазначено, що методика цієї 

роботи передбачає застосування нових інформаційних технологій. Надано 

технічні прийоми, що сприятимуть формуванню творчої самостійної роботи 

майбутнього фахівця та позитивно впливатимуть на його розвиток. 
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