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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РЕСУРСАМИ ІНТЕРНЕТУ

Постановка проблеми. Соціальний імператив суспільства знань,
проголошений  в  програмних  документах  ЮНЕСКО  –  освіта  протягом
життя,  потребує  організації  самостійної  роботи  студентів  із  широким
використанням  інформаційно-комунікаційних  технологій  (ІКТ).
Предметне  поле  досліджень  у  галузі  використання  ІКТ  у  професійній
освіті  актуалізує  проблему  психолого-педагогічного  керівництва
самостійною роботою студентів із інформаційно-методичними ресурсами
і  базами  даних,  мережевими  джерелами  інформації,  аудіо-,  та
відеоматеріалами.

Одним  із  пріоритетних  напрямків  ресурсного  забезпечення
самостійної роботи  майбутніх учителів початкової школи є  забезпечення
доступу  та  вільної  навігації  інформаційними  ресурсами  глобальної
мережі  Інтернет. Загальна  інформаційна  обізнаність сучасних  студентів
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дозволяє  їм  швидко  орієнтуватися  в  мережі  за  допомогою  технологій
швидкого  пошуку.  Однак,  установка  на  вільний  доступ  до  «готового
продукту»  з численних колекцій рефератів,  курсових, дипломних робіт,
дисертацій,  вихолощує  розвиваючі  можливості  самостійної  роботи
ресурсами Інтернету.

Аналіз  останніх  наукових  публікацій.  Проблема  ресурсного
забезпечення реалізації освітніх стандартів педагогічної підготовки нині
привертає  увагу  значної  кількості  науковців  (Т. Давиденко,  В. Лозова,
О. Пєхота,  Н. Побірченко,  Т. Цецоріна,  Л. Хомич,  Т. Шамова,
І. Якиманська та ін.), які визначають дане поняття як сукупність  умов і
засобів,  необхідних  для  реалізації  потенційних  можливостей  майбутніх
педагогів. 

У дослідженнях Л. Анциферової,  І. Архипової,  В.  Барановської,
І. Зимньої,  А. Коломієць,  Н. Морзе,  А. Реана,  Й. Ривкінда,  Ф. Ривкінда,
О. Співаковського,  Г. Тарасенко  та  ін.  особливе  місце  приділяється
організації  самостійної  роботи  студентів  засобами  ІКТ,  виходячи  з
розуміння її значущості  в становленні особистості  майбутнього вчителя
початкових класів.

Основна  мета  статті  полягає  в  розгляді  можливостей
використання  ресурсів  Інтернету  для  забезпечення  самостійної  роботи
майбутніх учителів початкової школи в педагогічних коледжах.

Виклад основного матеріалу. Актуальність дослідження змісту
та проектування форм організації самостійної роботи студентів у системі
педагогічної  освіти  пов’язана  зі  збільшеними  вимогами  до  набору
професійних  якостей,  якими  повинні  самостійно  опанувати  майбутні
вчителі  початкової  школи  за  час  навчання  у  педагогічному  коледжі.
Цінність  самостійної  роботи  студентів  полягає  у  формуванні  досвіду
самонавчання  та  самоосвіти;  забезпеченні  якості  освіти;  розвитку
творчості в навчальній і науковій діяльності, здібностей до саморозвитку і
самопізнання;  нарощуванні  потенціалу  особистості;  вихованні
відповідальності  та  самостійності;  становленні  професійної
компетентності.

Нова  парадигма  освіти  надає  великого  значення  самостійній
роботі  студентів,  що  дозволяє  більш  успішно  освоїти  компетенції,
необхідні  для  реалізації  майбутньої  професійної  діяльності;  сприяє
розвитку  самостійності,  відповідальності,  організованості  та  творчих
креативних  якостей  студентів  у  вирішенні  поставлених  перед  ними
проблем різного рівня. Оскільки самостійна робота студентів призначена
не тільки для оволодіння конкретною дисципліною, а й для формування
навичок самостійної роботи взагалі, у навчальній, науковій, професійній
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діяльності,  здатності  приймати  на  себе  відповідальність,  самостійно
вирішувати проблеми, знаходити конструктивні рішення, вихід із кризової
ситуації тощо.

Традиційна  система  навчання  заснована  на  передачі  готових
знань  від  викладача  до  студента,  в  ній  основна  діяльність  студента
полягає  у  вирішенні  теоретичних  і  практичних  завдань,  із  чітким
формулюванням  і  готовим  набором  дій  (алгоритмом),  та  не  потребує
глибоких  роздумів.  Самостійна  ж  робота  передбачає  розвиток
внутрішньої і зовнішньої самоорганізації майбутніх фахівців, їх здатності
вибудовувати  індивідуальну  траєкторію  самонавчання,  а  також
формування  здібностей  до  саморозвитку  і  творчого  застосування
одержаних знань [1, с. 56].

У  психології  професійної  освіти  дослідницький  інтерес  до
вивчення самостійної роботи студентів зміщувався від аналізу сутнісних
характеристик  та  педагогічних  умов  її  оптимізації  до  системного,
міждисциплінарного підходу. Акцент на дидактичну сторону самостійної
роботи  студентів  потребує  аналізу  комплексу  освітніх  технологій,
конструювання їх змісту та методів педагогічного управління.

У  процесі  дослідно-експериментальної  роботи  нами  було
проведене  анкетування  викладачів  і  студентів  педагогічних  коледжів  із
метою вивчення проблем забезпечення ресурсного супроводу самостійної
роботи  майбутніх  учителів  початкової  школи.  І  студенти,  і  викладачі
відзначали  необхідність  поліпшення  методичного  забезпечення
самостійної роботи (Інтернет, бібліотека, електронні навчально-методичні
комплекси, індивідуальне електронне методичне портфоліо для кожного
студента,  проектна  діяльність,  індивідуальні  консультації  викладачів
тощо).  Викладачі  відзначили  не  тільки  необхідність  навчально-
методичного  та  електронного  ресурсного  забезпечення  самостійної
роботи, а й використання форм стимулювання і заохочення студентів за
якісно виконану самостійну роботу (63%).

У  ході  опитування  було  визначено  проблеми  в  організації  та
управлінні самостійною роботою студентів, а саме:

‒ самостійна  робота  не  є  засобом  мотивації  до  якісного
засвоєння змісту матеріалу;

‒ відсутня цілісна система управління організацією самостійної
роботи студентів у навчальному процесі;

‒ самостійна робота не забезпечує організацію індивідуальної,
групової та фронтальної пізнавальної діяльності;

‒ залишаються  за  межами  уваги  питання  динаміки  розвитку
компетентності студентів як показника ефективності та якості підготовки
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майбутніх учителів початкової школи;
‒ формалізований  характер  змісту  самостійної  роботи,  погано

виражена інтеграція навчальної та самостійної роботи, відсутній алгоритм
самостійного вивчення змісту навчальної дисципліни.

Одним  із  шляхів  вирішення  даних  проблем  є  забезпечення
самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи в педагогічних
коледжах засобами Інтернет-ресурсів  (ресурси  освітнього характеру, що
розміщенні  у  веб-просторі  мережі  Інтернет.  До  них  ми  відносимо  не
тільки  ресурси,  що  підготовлені  за  спеціальною  веб-технологією  (веб-
сторінка,  веб-сайт,  веб-портал),  а  й  інші  електронні  ресурси,  що
зберігаються на веб-серверах у вигляді різних форматів  (текст, графіка,
аудіо,  відео, мультимедіа,  квест).  Про що зазначають низка українських
вчених,  які  досліджують  використання  ІКТ  у  навчальному  процесі
педагогічних вищих навчальних закладів.

Так,  В.  Барановська  вважає,  що  «сучасний  вчитель  початкових
класів повинен володіти основними прийомами роботи в мережі Інтернет,
розуміти,  як  організовані  служби  глобальної  мережі,  якими  ресурсами
можна скористатися для поповнення своїх методичних знань, як дізнатися
через  Інтернет  про  педагогічний  досвід.  Необхідними  для  вчителя  є
знання,  навички  та  вміння  щодо  організації  та  виконання  пошуку
потрібної  інформації,  що  зберігається  у  веб-документах,  здійснення  за
допомогою електронної пошти зв’язку зі своїми колегами» [2, с. 29]. 

На  думку  А.  Коломієць,  формуванню  інформаційно-мережевої
культури  майбутніх  учителів  початкових  класів  «сприяють  заняття  в
Інтернет-класах,  у  процесі  яких  студенти  оволодівають  методикою
інформаційного самообслуговування, раціональними прийомами пошуку,
аналізу й  систематизації  відомостей,  навичками використання сучасних
інформаційних технологій і  мистецтвом формулювання суті  пошукових
запитів» [3, с. 208].

О.  Хмизова,  серед  основних  шляхів  ефективного  застосування
ІКТ  під  час  викладання  педагогічних  дисциплін  виділяє:  «надання
студентам доступу до інформаційно-довідникових ресурсів комп’ютерної
мережі;  стимулювання  інтересу,  потреби  у  професійному
самовдосконаленні;  зростання  ефективності  управління  навчальною
роботою;  вдосконалення  форм  і  методів  контролю  і  самоконтролю
пізнавальної діяльності студентів» [4, с. 509]. 

Проведений  аналіз  літератури,  вивчення  роботи  викладачів
педагогічних  коледжів,  власний  педагогічний  досвід  показали,  що
особлива  роль  в  організації  самостійної  роботи  студентів  належить
електронним освітнім ресурсам, що розроблені та наповнені викладачами,
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з  урахуванням  специфіки  дисципліни,  курсу  та  напряму  підготовки
навчального  закладу  тощо,  а  саме:  електронним  курсам  лекцій,
підручникам,  електронним  навчально-методичним  комплексам,
електронним бібліотекам, блогам, Веб-квестам та ін.

Проаналізуємо  більш  детально  Веб-квести.  Дана  методика
ґрунтуючись  на  проектному  методі,  інтегрує  програмний,  груповий,
комунікативний  методи,  а  також  проблемний  метод,  метод  бесіди  і
Дальтон-план методику. 

Концепція Веб-квестів (web-quest) була розроблена професорами
Б. Доджем [5] (Веб-квест  це довідково-орієнтована діяльність, у якій вся‒
або  часткова  інформація  одержується  із  ресурсів  Інтернету,  при
необхідності  доповнюється  відео  конференцією)  і  Т. Марчем [6]  (Веб-
квест у педагогіці  це проблемне завдання з елементами рольової гри,‒
для виконання якої використовуються інформаційні ресурси Інтернету) в
Університеті Сан-Дієго (США) в середині 90-х років ХХ століття. 

Методологічною  основою  Веб-квесту  є  активне  навчання,  що
створює передумови для перетворення нової інформації,  що одержують
студенти, в нові вміння і навички, котрі вони можуть використовувати. Ці
вміння  і  навички  є  дуже  важливими  в  підготовці  майбутніх  учителів
початкової школи, оскільки від них, з огляду на специфіку предметного
навчання,  окрім  загальних  інформаційних  умінь,  вимагаються  ще  й
уміння  інтегрувати  міжпредметні  відомості,  створювати  якісно  новий
власний навчальний матеріал. 

Для  забезпечення  ресурсного  супроводу  самостійної  роботи
майбутніх  учителів  початкової  школи  засобами  Веб-квестів,  доцільно
дотримуватися наступної структури: вступ, центральне завдання, список
інформаційних  ресурсів,  опис  процедури  роботи,  опис  критеріїв  і
параметрів оцінки Веб-квесту, керівництво з організації та систематизації
матеріалу.

Результати виконання Веб-квесту, залежно від теми, можуть бути
представлені у вигляді усного виступу, мультимедійної презентації, есе,
Веб-сторінки та т. ін.

За часом проведення Веб-квести можуть бути короткостроковими
та довгостроковими.  Метою короткострокових Веб-квестів  є одержання
знань і здійснення їх інтеграції в систему. Робота над короткостроковим
Веб-квестом може  займати  від  одного до  трьох сеансів.  Довгострокові
Веб-квести  спрямовані  на  розширення  і  уточнення  понять.  Після
завершення  роботи  над  довгостроковим  Веб-квестом  студент  повинен
уміти  здійснювати  ґрунтовний  аналіз  одержаних  знань,  уміти  їх
трансформувати, володіти навчальним матеріалом настільки, щоб зуміти
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створити  завдання  для  роботи  над  темою.  Робота  над  довгостроковим
Веб-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум двох). 

Веб-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах, однак є
і  Веб-квести,  що  призначені  для  роботи  окремих  студентів.  Додаткову
мотивацію  в  процесі  виконання  Веб-квесту  можна  створити,  якщо
запропонувати  студентам  вибрати  ролі  (наприклад,  вчений,  журналіст,
детектив,  архітектор,  програміст,  дослідник,  дизайнер,  редактор,
монтажер і т. ін.) і діяти відповідно до них. Веб-квест може стосуватися
однієї  дисципліни  або  бути  міждисциплінарним.  Наші  дослідження
показали,  що  міждисциплінарні  Веб-квести  мають  найбільшу
ефективність. 

У процесі  виконання Веб-квесту студенти можуть працювати в
індивідуальному  темпі,  повертаючись  до  матеріалу,  що  засвоєний
найгірше.  Використання  квестів  робить  студентів  самостійними,
пристосованими  до  життя,  навчає  орієнтуватися  в  різноманітних
ситуаціях,  сприяє  розвитку  пізнавальних,  творчих  навичок,  умінь
самостійно  конструювати  свої  знання,  орієнтуватися  в  інформаційному
просторі;  розвитку  критичного  мислення,  навичок  інформаційної
діяльності.

З урахуванням даних вимог до типів та структури Веб-квестів, з
метою забезпечення ресурсного супроводу самостійної роботи майбутніх
учителів початкової школи засобами Інтернету з дисципліни «Методика
навчання інформатики» нами розроблено та апробовано довгостроковий
міждисциплінарний  Веб-квест  «Новітні  комп’ютерні  розробки» на  базі
програми «Сходинки до інформатики» для загальноосвітніх навчальних
закладів http://ito.vspu.net/ENK/2014-2015/aspir2/rob_asp/  14-
15/krushzanovsky/index.html.

Особливість ресурсного супроводу самостійної роботи студентів
у  даному  Веб-квесті  полягає  в  тому,  що  студенті  працюють  у  групах
відповідно  до  обраних  ролей,  та  для  розв’язання  завдання
використовують підібрані викладачем веб-ресури.

Результати  виконання  веб-квесту  оцінюювалися  за  наступними
показниками: зміст: розуміння завдання, повнота розкриття теми, виклад
аспектів  теми,  виклад  стратегії  розв’язання  проблеми,  логіка  викладу
інформації;  самостійна  робота  групи:  злагоджена  взаємодія  в  групі,
розподіл  ролей,  авторська  оригінальність,  самостійність  роботи  групи;
оформлення  роботи  (сайту):  ідеї  та  зміст,  грамотність,  навігація,
оформлення; захист роботи: якість доповіді, ефективність впливу, обсяг і
глибина  знань  із  теми,  завершеність  проекту,  культура  мови,  манера
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триматися  перед  аудиторією,  відповіді  на  запитання,  ділові  та  вольові
риси доповідача.

Аналіз  досвіду  впровадження  та  апробації  Веб-квестів  у
педагогічних коледжах показав, що їх використання дозволяє: розвивати
навички  інформаційної  діяльності;  формувати  позитивне  емоційне
ставлення  до  процесу  пізнання,  підвищення  мотивації  студентів  до
вивчення  дисциплін,  з  одного  боку,  і  до  використання  інформаційно-
комунікаційних  технологій  у  навчальній  та  майбутній  професійній
діяльності, з іншого; розвивати творчий потенціал студентів; одержувати
досвід  самостійної  професійної  діяльності;  формувати  загальні  вміння
оволодіння  стратегією  засвоєння  навчального  матеріалу;  формування
навичок усвідомленого систематичного використання Інтернет-ресурсів, а
також  мультимедійних  і  традиційних  засобів  навчання.  При  цьому
тематика  Веб-квестів  може  бути  найрізноманітнішою,  а  проблемні
завдання можуть відрізнятися ступенем складності. 

Відмінні  особливості  застосування  Веб-квестів  викладачами  і
студентами полягають у наступному: викладач, працюючи над вивченням
певної теми, задіює велику кількість Інтернет-ресурсів із певної тематики;
студенти,  працюючи  над  виконанням квесту,  можуть  обирати  для  себе
найбільш зручні темпи виконання завдання, незалежно від того, як вони
його  виконують  –  індивідуально  або  в  команді;  Веб-квест  надає
можливість пошуку додаткової інформації з теми, проте в певних, заданих
викладачем  рамках.  Попередній  відбір  викладачем  сайтів  дозволяє
виключити  ймовірність  використання  студентами  сайтів  із
непідтвердженою, помилковою або необ’єктивною інформацією. 

Отже,  відбір та застосування ресурсів  Інтернету для організації
самостійної роботи студентів вирішує завдання розвитку інформаційних
компетенцій,  формування досвіду пошуку та  систематизації  інформації,
релевантної дослідним і прикладним завданням, оволодіння технологіями
роботи  з  інформаційними  базами  даних,  професійно  орієнтованими
матеріалами.

Висновки.  Аналіз  ефективності  проведеної  експериментальної
роботи  показав,  що  в  цілому  студенти  позитивно  оцінили  організацію
ресурсного  супроводу  самостійної  роботи  засобами  Інтернет.  Зокрема,
ними були відзначені такі позитивні аспекти як: підвищений інтерес до
навчання;  автономність  і  самостійність;  формування  мотивації  до
навчальної  та  професійної  діяльності,  професійного  саморозвитку;
набуття  навичок  роботи  в  команді;  ефективність  роботи  в  команді;
розвиток  критичного  мислення,  аналізу,  синтезу  й  оцінки  інформації;
тренування когнітивних здібностей; організація роботи над проблемою у
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формі цілеспрямованого дослідження, розрахованого на будь-який термін
часу  вивчення  (від  декількох  хвилин,  до  декількох  тижнів).  Студенти
особливо відзначили можливість більш легкого і ефективного, порівняно з
традиційним способу засвоєння, закріплення та застосування на практиці
пройденого  матеріалу;  можливість  розкриття  творчого  потенціалу,
креативності;  можливість  вирішувати  реальні,  актуальні  навчальні
завдання;  розвивати  професійно  важливі  якості,  виховувати  професійну
позицію.

Показниками  якості  самостійної  роботи  студентів  виступають
сформовані  педагогічні  та  інформаційно-проектні  компетентності,  що
дозволяють майбутнім учителям початкової школи виявляти педагогічну
проблему,  знаходити  адекватні  педагогічні  шляхи  її  вирішення,
передбачати можливий результат педагогічних дій, критично ставитися до
власної педагогічної діяльності та ін.

Перспективи подальших наукових пошуків пов’язані з вивченням
і удосконаленням ресурсного забезпечення самостійної роботи майбутніх
учителів початкової школи в педагогічних коледжах засобами ІКТ.
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Крижановський А. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РЕСУРСАМИ ІНТЕРНЕТУ
У статті розглянуто можливості використання ресурсів Інтернету

для  забезпечення  самостійної  роботи  майбутніх  учителів  початкової
школи  в  педагогічних  коледжах.  Наведено  результати  анкетування
викладачів  і  студентів;  вивчено  питання  забезпечення  ресурсного
супроводу  самостійної  роботи;  виявлено  проблеми  в  організації  та
управлінні  самостійною  роботою  студентів.  Наведено  прилад
використання  Веб-квестів,  визначено  особливості  застосування  Веб-
квестів викладачами і студентами.

Ключові  слова: самостійна  робота,  вчитель  початкової  школи,
Інтернет, Веб-квест.

Крыжановский А. И.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ РЕСУРСАМИ
ИНТЕРНЕТА

В  статье  рассмотрены  возможности  использования  ресурсов
Интернета для обеспечения самостоятельной работы будущих учителей
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начальной  школы  в  педагогических  колледжах.  Приведены  результаты
анкетирования преподавателей  и студентов;  изучен  вопрос  обеспечения
ресурсного сопровождения самостоятельной работы; выявлены проблемы
в  организации  и  управлении  самостоятельной  работой  студентов.
Приведен  пример использования Веб-квестов,  определены особенности
применения Веб-квестов преподавателями и студентами.

Ключевые  слова: самостоятельная  работа,  учитель  начальной
школы, Интернет, Веб-квест.

Kryzhanovskyi A. I.
SUSTAINMENT  OF  FUTURE  PRIMARY SCHOOL TEACH-

ERS THE RESOURCES OF THE INTERNET

The article discusses the possibility of using Internet resources for in-
dependent work of future primary school teachers in teacher training colleges.
The results of the survey of teachers and students. Studied the issue of resource
support of independent work. The problems in the organization and manage-
ment of students' independent work. An example of using Web-quests. The fea-
tures of the application of Web-quests teachers and students.

Keywords:  independent  work,  elementary  school  teacher,  Internet,
Web-quest.
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УДК 371.134   
А.О. Лановенко, 

м. Вінниця, Україна

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – СУЧАСНІ ЗАСОБИ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Навчання у вищих навчальних закладах покликане забезпечувати
підготовку  фахівця,  орієнтовану  на  особистісний  і  професійний
саморозвиток,  готового  творчо  та  якісно  працювати.  Реалізація  такої
програми  може  бути  здійснена  завдяки  впровадженню  в  навчальний
процес  інформаціно-комунікаційних  технологій  (ІКТ),  у  тому  числі  і
засобів  мультимедіа,  які  сприяють  підвищенню  рівня  освіти  й
удосконалюють  якість  навчання  завдяки  інтенсифікації  навчального
процесу. 

Нині до майбутнього фахівця висуваються вимоги, які пов’язані з
309


	ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
	Збірник наукових праць
	Випуск 42 (46)
	Харків НТУ «ХПІ» 2015
	ББК 74в7



	І РОЗДІЛ
	УДК 004.891:378.1
	А.Ю. Дудар, О.П. Мещанінов,

	Література. 1. Модульно-розвивальна система: теорія, технологія, досвід //Рідна школа: спецвипуск. – 1997. - №2. – 80 с. 2. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 638 с. 3. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. - М.: Педагогика, 1980. – 96с.
	УДК 378.1 (477)
	О.П. Мещанінов,
	м. Миколаїв, Україна
	КРИТЕРІАЛЬНІ ОЗНАКИ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
	СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 1. Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів: Наукове видання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 288 с. Редакціна колегія: Л.П. Клименко, О.П. Мещанінов, Н.В. Коваль, Ю.Ю. Верланов. 2. Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. посібник / Упоряд. Віталій Лях. – Київ: Либідь, 1996. – С. 194-250. 3.Вознюк О.В. Критеріальні ознаки виявлення синергетичних рис та ресурсів педагогічних систем та основні принципи їх синергізації. http://zavantag.com/docs/2053/index-37179-1.html 4. Волинка Г., Мозкова Н., Федів Ю. Університет як соціокультурний феномен: історія і українська сучасність // Людина і політика. - 2002. - № 2 (20). - С. 82-96. 5.Зубрицька М. Філософський дискурс ідеї Університету: в складних лабіринтах пошуку істини // Ідея Університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; Відп. ред. М. Зубрицька. - Львів: Літопис, 2002. - С. 7-22. 6.Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Науково-методичний посібник. – К.: МАУП, 2000. – 312 с. 7. Мещанінов О.П. Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти // Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ». 2013. - №3. – С. 60-69. 8.Ушакова Н., Іванова І., Михайличенко Г. Науково-методична комісія з менеджменту: про якість освіти говорити чи діяти? // Синергія: Аналітичний журнал з менеджменту. – 2003. – № 3 (7). – С. 49-54. 9.Фромм Е. Революція надії // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. Хрестоматія: Навч. Посібник / Упоряд. Віталій Лях. – К.: Либідь, 1996. – С. 135-192. 10.Хартія Університетів України, Ольвійська Декларація Університетів, Рамки пріоритетних дій та Статут Асоціації Університетів України: Наукове видання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 1. – 44 с. (Серія «Ольвійський форум: стратегії України в геополітичному просторі»). 11.ENQA (2005, 2009) Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area URL: http://www.bolognabergen2005. no/Docs/00‑Main_doc/050221_ENQA_report.pdf; http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition %20 (2).pdf)
	Bibliography (transliterated): 1.Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» vid 1.07. 2014 r. # 1556-VII / Verkhovna Rada Ukrayiny // Uryadovyy kur"yer. – 2014. –# 146. – S. 7–18. – Rezhym dostupu: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu. 2. Pedahohichna maysternist' akademika Ivana Zyazyuna : zb. nauk. pr. / [redkol.:  N. H. Nychkalo (holova) ta in. ; uporyad.: N. H. Nychkalo, O. M. Borovik ; In-t ped. osvity i osvita doroslykh NAPN Ukrayiny.- K. : Bohdanova A. M.., 2013.-456 s.   3. Pedahohichna osvita i osvita doroslykh: yevropeys'kyy vymir: zb. nauk. pr.. / za red. I. A. Zyazyuna, N. H. Nychkalo.- K.; Khmel'nyts'kyy, 2008.- 530 s. 4.Pidhotovka maybutn'oho vchytelya do vprovadzhennya pedahohichnykh tekhnolohiy: Navch. posib. / za red.  I. A. Zyazyuna, O. M. Pyekhoty.- Vydavnytstvo    A. S. K., 2003.-240s.    5. Pekhota E. N. Yndyvydualyzatsyya professyonal'no-pedahohycheskoy pidhotovky uchytelya / Pod obshch. red. Y. A. Zyazyuna. - K.: Vyshcha shkola, 1997.- 281s.     6.Filosofiya pedahohichnoyi maysternosti: Zb. Nauk. pr.. / Instytut pedahohichnoyi osvity i osvity doroslykh APN Ukrayiny, Vinnyts'kyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Mykhayla Kotsyubyns'koho / Redkol.: N. H. Nychkalo (holova) ta in.- Kyyiv-Vinnytsya: DOV «Vinnytsya», 2008.-380 s.
	УДК 378.147.091.33


	ІНТЕРАКТИВНІ ПЛАКАТИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
	Постановка проблеми. Характерною рисою теперішнього часу є збільшення інформаційних потоків. Відповідно з цим, кожного року зростає потреба в знаходженні ефективних засобів навчання, які допоможуть підвищити представлення навчального матеріалу та скоротити затрачений час на це, зацікавити учнів, підвищити їх мотивацію до вивчення предмета, стимулювати розумову діяльність і розвивати творчий потенціал. Реалізація модернізації освіти вимагає переходу до нової форми роботи вчителя, тобто до активної діяльності учнів на уроці інформатики не тільки з комп’ютером, але і з іншими суб’єктами та об’єктами навчальної діяльності. Все це призводить до пошуку нових методів і засобів навчання, орієнтованих на розвиток інтелекту учня, на самостійне вилучення та подання знання. Ці технології несуть із собою нові комплексні способи подання, структурування, зберігання, передачі та обробки освітньої інформації, дозволяють перейти до більш ефективних форм організації навчальної діяльності учнів і можуть відіграти велику, а може, і визначальну роль у зміні нинішніх педагогічних технологій. Саме в цьому може допомогти один із нині популярних засобів серед сучасних інформаційних технологій навчання ‒ інтерактивний плакат.
	Аналіз попередніх досліджень. Питання застосування інтерактивних методів навчання у сучасних освітніх закладах широко досліджується вітчизняними і зарубіжними науковцями психолого-педагогічного профілю. Такі підходи до навчання не є новими для української середньої та вищої школи. Частково вони використовувалися в 20-тих роках XX ст. – роках масштабного реформування освіти. Як зазначає Г. Сиротенко, про використання елементів інтерактивного навчання в українській школі згадується ще у дослідженнях А. Рівіна (1918 р.). Але запроваджувались вони без належного методичного забезпечення, теоретичного осмислення та експериментальної перевірки. Подальшу розробку особливостей інтерактивного навчання здійснювали В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова та ін. Сучасні освітні інноваційні концепції мають місце у дослідженнях Ю. Васькова, С. Єрмоленкова, Л. Мацько. Інтерактивним методам навчання присвятили свої дослідження М. Бірштейн, В. Бурков, А. Вербицький, С. Гідрович, В. Комаров, В. Петрук, Л. Пироженко, О. Пометун, В. Роменець, Г. Сиротенко, В. Швець. Проте дослідження багатьох з них базувалися на матеріалах шкільного навчання, а питання розв’язання проблем упровадження методів інтерактивного навчання у вищу школу ще потребують подальших досліджень [2]. Деякими аспектами розробки та створення інтерактивних плакатів займалися учителі-практики, такі як Е. Африна, Г. Аствацапуров, А. Асаінова, А. Жаренов, А. Сальдіна ін.
	Метою нашої статті є висвітлення питання щодо змісту поняття інтерактивного плакату, методики його створення та особливостей роботи вчителя з ним.
	Виклад основного матеріалу. Особливості організації роботи вчителя з інтерактивним плакатом полягають в можливості застосування диференційованого підходу до викладання нового матеріалу в класах з різним рівнем підготовки, та дає змогу вчителю урізноманітнювати порядок подання матеріалу, співвідносити обсяг між теоретичним та практичним матеріалом, розширити можливість застосування мультимедіа (графіка, відео, анімація) та наочних посібників в організації самостійної роботи учнів [1, с. 75].
	Інтерактивний електронний плакат є сучасним багатофункціональним засобом навчання, який надає широкі можливості для організації навчального процесу. Це, свого роду, укрупнена дидактична одиниця, дидактичний багатомірний інструмент (за В. Штейнбергом), де забезпечується багаторівнева робота з певним обсягом інформації. На відміну від мультимедійного уроку інтерактивний плакат може бути тільки багаторівневим і багатофункціональним, що забезпечує, наприклад, як вивчення так і закріплення нового матеріалу, зворотній зв’язок і контроль за якістю засвоєння отриманої інформації [4, с. 20].
	ІНТЕРАКТИВНІ ПЛАКАТИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
	У статті висвітлені питання щодо змісту поняття інтерактивного плакату та його особливостей, класифікацію, схему побудови; виокремлені педагогічні цілі, що досягаються під час створення інтерактивних плакатів; проаналізовані комп’ютерні програми та інтернет-сервіси, за допомогою яких можна створювати інтерактивні плакати; наведено приклад та методику створення власного інтерактивного плакату; показані відмінності між інтерактивним плакатом і презентацією; визначені можливості, що реалізовує інтерактивний плакат.
	ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛАКАТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	В статье рассмотрены понятие интерактивного плаката, его содержание и особенности, классификация, схема построения; выделены педагогические цели, достигаемые при создании интерактивных плакатов; проанализированы компьютерные программы и интернет-сервисы, с помощью которых можно создавать интерактивные плакаты; приведен пример и методика создания собственного интерактивного плаката; показаны различия между интерактивным плакатом и презентацией; определены возможности, которые реализует интерактивный плакат.
	І РОЗДІЛ
	Дудар А.Ю., Мещанінов О.П. Інтерактивна технологія вимірювання домінуючого типу організаційної культури університету

	Мещанінов О.П. Критеріальні ознаки якості університетської системи освіти
	Наукове видання

	ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
	НТУ “ХПІ”, 61002, Харків-2, вул. Фрунзе, 21


