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Таким чином на Харківщині постійно ведеться пошук, розробка і
застосування ефективних технологій підвищення кваліфікації педагогічних
працівників з питань формування основ здорового способу життя,
превентивної освіти і виховання, безпеки життєдіяльності підростаючого
покоління в умовах навчального закладу.
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В умовах оновлення національної освіти післядипломна педагогічна
освіта розв’язує завдання, пов’язані, передусім, з професійним розвитком пе-
дагогічних працівників.

Звичайно, у будь-якій соціальній системі на різних етапах розвитку ви-
никають різноманітного плану й актуальності проблеми. Однією із них, на
наш погляд, є проблема сформованості дидактичної компетентності вчителя
початкових класів як ключової складової прогнозування їхнього професійно-
го розвитку.

Однак, на сьогоднішній день до кінця невизначеними є поняття «педаго-
гічна компетентність», «дидактична компетентність».

Спроби дати визначення поняття «компетентність» були здійснені в ме-
жах особистісно-орієнтованої парадигми Є. Бондаревською через перелік
складових компетенцій, що зорієнтовані на змістову складову будь-якого ви-
ду діяльності [1], А. Хуторським, який чітко розводить поняття: «компетен-
ція» і «компетентність»[4].

Проблема визначення професійної компетентності педагога стала
об’єктом дискусій між психологами, педагогами, спеціалістами-практиками.
На сьогодні компетентність у педагогічній сфері розглядається як педагогіч-
на компетентність. Окремим її аспектам присвячені роботи І. Зязюна, В. Га-
лузинського, Н. Кузьміної, А. Маркової, С. Дружилова та ін. У науковій літе-
ратурі ця категорія трактується як здатність учителя виконувати професійні
функції, як теоретична і практична готовність здійснювати професійну діяль-
ність або як сформованість професійних якостей педагога.
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У якості основних елементів педагогічної компетентності Г. В. Єльни-
кова дає визначення дидактичної компетентності учителя як «поєднання
дидактичних знань, особистісних якостей і здібностей учителя в його самос-
тійній практичній діяльності щодо організації процесу здобування та актив-
ного засвоєння учнями соціального досвіду шляхом моделювання й реалізації
дидактичного процесу, структурування навчальної інформації та дидактичної
активності учнів для формування їх життєвих компетенцій на засадах зако-
номірностей і принципів навчання»[2].

Для системи післядипломної освіти основним є принцип безперервності,
який у більшості сучасних досліджень розглядається як стратегічний орієн-
тир суспільного розвитку. Сучасні концепції післядипломної освіти ґрунту-
ються на визнанні пріоритетності особистості в процесі розвитку дидактич-
ної компетентності педагогів [3]. Тому система роботи ХОНМІБО орієнтова-
на як на ринок освітніх послуг, так і на якість професійного зростання фахів-
ців. Сучасні проблеми післядипломної освіти вимагають ширше використо-
вувати можливості андрагогіки (врахування навчального потенціалу дорос-
лих, сприйняття їх як активних учасників процесу навчання, використання
досвіду педагогів, вивчення запитів та інтересів, створення адекватної систе-
ми оцінювання, забезпечення позитивного психолого-педагогічного клімату).

Вчителям початкових класів регіону для підвищення дидактичної ком-
петентності у системі післядипломної освіти пропонуються різні види на-
вчання: курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів (один раз
на 5 років) з врахуванням кваліфікаційної категорії; тематичні курси «Психо-
лого-педагогічні основи системи розвивального навчання Ельконіна-
Давидова»; кредитно-модульна форма навчання, яка передбачає безперервне
підвищення кваліфікації протягом п’яти років, зокрема проходження фахо-
вих спецкурсів, спецкурсів «Користувач ПК», «Класний керівник», дистан-
ційне навчання, учать у науково-методичній роботі за місцем роботи. Також
розвитку дидактичної компетентності вчителя початкових класів сприяє
участь у виставці-ярмарку педагогічних ідей, розробка авторських навчаль-
них програм, участь у конкурсах «Вчитель року», «Класний керівник року»,
у дослідно-експериментальній роботі «Модернізація дошкільної та загальної
середньої освіти на гуманно-особистісних засадах» тощо.

Отже, формування дидактичної компетентності вчителів початкових
класів передбачає безперервність навчання, що включає структурну й змісто-
вну єдність курсів підвищення кваліфікації, науково-методичної і дослідни-
цької роботи, самоосвіти протягом усієї професійної діяльності педагога. Фо-
рмування дидактичної компетентності у системі післядипломної освіти за-
безпечується супроводом висококваліфікованих фахівців – викладачів і ме-
тодистів, які допомагають вчителеві вибудувати власну освітню траєкторію
та задовольняти особистісні запити у розвитку дидактичної компетентності.
Педагог має стати суб’єктом безперервної освіти і розвитку власного профе-
сіоналізму, що є найважливішою умовою подальшого практичного застосу-
вання тих знань і умінь, які здобуваються в процесі післядипломної освіти.
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Для подготовки студентов к самостоятельной работе с расчётным мате-
риалом группой преподавателей и студентов НТУ «ХПИ» был разработан
комплекс обучающих программ на базе автоматического расчёта соответст-
вующих узлов электронной и химической аппаратуры. Перед тем, как разра-
батывать обучающую программу, были разработаны расчётные программы
для автоматического расчёта различных узлов аппаратуры [1,2].

С этой точки зрения простоты и доступности наиболее подходящим для
проведения автоматизированных расчётов с точки зрения авторов оказались
электронные таблицы Microsoft Excel.

При этом следует отдавать себе отчет в том, что программа, выполнен-
ная при помощи электронных таблиц Microsoft Excel, будет более громозд-
кой и занимать больший объем оперативной памяти, однако простота поль-
зования и относительная легкость написания программ в этом формате с
лихвой компенсируют указанные недостатки.

Перед проведением расчётов студенту предлагается изучить теоретиче-
ские основы расчёта, которые входят в разработанный комплект программ.
Для проверки прочности усвоенных теоретических знаний в комплект обу-
чающих программ входит контрольная программа, которая производит опрос
и, если уровень знаний, показанный студентом, оказывается удовлетвори-
тельным, он получает код доступа к обучающей программе.

Организационно программа состоит из двух разделов - листа ввода-
вывода исходных данных и листа собственно расчётов.

Такое разделение вызвано заботой об удобстве работы  с программой.
Вводя исходные данные, пользователь сразу видит итоги расчёта и, вводя
необходимые изменения в таблицу исходных данных, может оптимизировать
параметры конструкции. При разработке программы учитывался тот факт,
что пользователь (студент) может допускать грубые ошибки при вводе ис-
ходных данных, поэтому были разработаны специальные фильтры, которые


