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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Приведення цілей і змісту системи сучасної вищої освіти України 

відповідно до вимог Болонської конвенції передбачає зміну акцентів із 

формування у студентів системи знань на створення умов для їх самостійного 

активного пошуку. Про необхідність оновлення системи національної освіти, 

зокрема у сфері підготовки вчителів початкових класів, наголошується в 

Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті, Законі Україні «Про 

освіту», Законі України «Про вищу освіту», Державній національній програмі 

«Освіта» («Україна ХХІ століття»). 

На етапі реформування вітчизняної системи педагогічної освіти виникли 

суперечності між традиційною підготовкою майбутнього вчителя до 

професійної самоосвітньої діяльності та новими вимогами суспільства до 

випускників педагогічних навчальних закладів, які мають бути готовими до 

активного самостійного набуття та використання знань у складних соціально-

економічних умовах. 

Відповідно до умов Болонської декларації в процесі навчання 

зменшується частка прямого інформування студента і розширюється 

застосування інтерактивних форм роботи студента під керівництвом викладача. 

Повноцінна самоосвітня діяльність студента в лабораторіях, читальних залах, 

на об'єктах майбутньої професійної діяльності, участь у наукових дослідженнях 

формує сучасного фахівця, здатного практично застосувати осмислену 

інформацію і прийняти професійні рішення. Отже, самоосвіта студента є 

важливою складовою у підготовці кваліфікованого фахівця, 

конкурентноспроможного на ринку праці, здатного до компетентнісної 

професійної діяльності на рівні світових стандартів. 

Тому пошук та обґрунтування шляхів формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій розглядається в якості складного інноваційного завдання роботи 

вищої школи. 



 

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню 

систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору – 

одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. Зокрема, в 

«Національній доктрині розвитку освіти в Україні» відмічається, що головною 

метою в контексті створення інформаційного суспільства й освітньо-

інформаційного простору є забезпечення доступу до інформації широкого 

спектру споживання; розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних 

технологій у системи освіти, державного управління, науці та інших сферах; 

створення в найкоротші строки необхідних умов для забезпечення широкого 

доступу навчальних закладів, наукових та інших установ до мережі Інтернет; 

розвиток освітніх і навчальних програм на базі комп'ютерних інформаційних 

технологій. 

В інформаційному суспільстві активно створюється та розвивається  

інформаційно-комунікаційне середовище, забезпечуються умови для 

ефективного використання знань у розв'язанні найважливіших проблем 

розвитку суспільства та демократизації громадського життя. Виникають нові 

види комунікативних здібностей до вибору оптимального режиму роботи з 

комп`ютером, засвоєння етикету електронного спілкування з партнером у 

віртуальній групі. Відповідно розвивається вміння спілкуватися електронною 

поштою, вільно орієнтуватися у світі інформаційно-комунікаційних технологій, 

відбувається перехід від одного програмованого засобу до іншого, оволодіння 

методами збору, переробки, збереження, представлення та передачі інформації. 

Однак, незважаючи на значну кількість праць цього спрямування, слід 

відмітити, що проблема застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

у самоосвітній діяльності були недостатньо досліджені, зокрема, формування 

самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 

На основі аналізу відповідних наукових джерел і вивчення практичного 

досвіду професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів виявлено 

низку протиріч, що склалися в теорії і практиці роботи вищої школи. Це 

протиріччя: 



 

- між зростаючою роллю самоосвіти в системі професійних функцій 

вчителя як умови підтримки та розвитку його конкурентоспроможності й 

недостатньою розробленістю уявлень про структуру самоосвітньої 

компетентності вчителя, про нові можливості інформаційно-комунікаційних 

технологій як засобу самоосвіти; 

- між потребою застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 

підготовці майбутніх учителів початкових класів до професійної самоосвіти й 

недостатньою обґрунтованістю системи педагогічних умов формування даної 

компетентності; 

- між необхідністю створення системи моніторингу розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців і відсутністю надійних 

методик, що дозволяють діагностувати їхню самоосвітню компетентність; 

- між необхідністю обґрунтування системи засобів формування 

самоосвітньої компетентності в процесі застосування інформаційно-

комунікаційних технологій й недостатньою розробленістю даного аспекту 

проблеми; 

- між постійним збільшенням частки навчального часу, що відводиться на 

самостійну роботу студентів і неготовністю викладачів до послідовного 

доведення даного виду роботи до справжньої самоосвіти. 

Отже, зростання ролі інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

підготовки компетентного фахівця початкової освіти, зокрема формуванні його 

самоосвітньої компетентності в сучасних умовах, і наявні протиріччя дають 

підстави стверджувати, що дана проблема є актуальною.   

Розроблені методичні рекомендації з організації самоосвітньої діяльності 

з використанням Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» покликані 

допомогти не лише студентам під час підготовки до занять, але й викладачам у 

процесі організації навчально-пізнавальної діяльності в вищому навчальному 

закладі. 



 

1. Сутність і структура самоосвітньої компетентності вчителя 

початкових класів 

 

У суспільстві наукомістких технологій необхідні не лише міцні та 

фундаментальні знання, але й готовність до безперервної самоосвіти. Сучасний 

фахівець повинен володіти науковими знаннями, ефективними прийомами та 

вміннями, що дозволяють самостійно та швидко адаптуватися в мінливому 

інформаційному середовищі. При цьому необхідно, щоб підготовка студентів 

до самостійного поповнення знань і подальшого саморозвитку здійснювалася 

ще у вищому навчальному закладі.  

Сьогодні в якості однієї із принципово нових стратегій підготовки 

майбутніх фахівців виступає орієнтація освіти на розвиток здатності вчитися 

протягом життя як основи безперервного навчання в контексті як особистого 

професійного, так і соціального життя. Це обумовлено багатьма факторами, і 

насамперед, зміною освітньої парадигми, сутність якої полягає в зміщенні 

акценту із засвоєння обсягу інформації на «вільний розвиток людини», на 

творчу ініціативу, самостійність майбутнього вчителя.  

У сучасному суспільстві однією з провідних, ключових вимог до 

кваліфікованого фахівця, зокрема початкової освіти, є володіння ним 

сукупністю компетентностей. Однією таких компетентностей, що визначає 

нову якість освіти, є самоосвітня компетентність. Слід зазначити, що вона є 

системоутворюючою, оскільки органічно поєднує у власному розвитку 

формування всіх інших компетентностей, будучи не тільки метою, але й 

засобом ефективного розвитку особистості в процесі професійної освіти. Таким 

чином, проблема розвитку самоосвітньої компетентності отримала сьогодні 

особливу актуальність.  

У переліку ключових компетентностей Ради Європи визначені якості 

особистості, які відображають особливості самоосвітньої компетентності: 



 

1) компетентності, що реалізують здатність і бажання вчитися все життя 

як основа безперервної підготовки у професійному плані, а також в особистому 

і громадському житті; 

2) компетентності, пов’язані з виникненням суспільства інформації, 

володіння новими технологіями, розуміння їхнього застосування, їхньої сили і 

слабості, здатність критично ставитись до інформації та реклами, що 

поширюється у засобах ЗМІ [33, с. 18]. 

Слід зазначити, що якість сформованості ключових компетентностей 

майбутнього вчителя початкових класів обумовлено рівнем розвитку його 

самоосвітньої компетентності, яку варто розглядати як фактор соціальної 

конкурентоспроможності випускника, оскільки вона дозволяє одержати якісну 

вищу освіту, опанувати професією, досягти необхідної кваліфікації, при 

необхідності перемінити спеціальність. Варто виділити три основних фактори 

соціальної й особистісної значимості даної компетентності. 

По-перше, вона забезпечує академічну мобільність студента, його 

готовність освоїти програму вищої професійної освіти. 

По-друге, названа компетентність обумовлює професійну мобільність 

особистості випускника, здатного не тільки надалі розвивати свої професійні 

навички, підвищити кваліфікацію, але й готового при необхідності поміняти 

спеціальність, сферу своєї професійної діяльності. 

По-третє, сприяє підвищенню якості роботи вищої освітньої установи, 

соціального інституту, покликаного реалізувати програму вищої освіти. 

Самоосвітня компетентність – інтегративна особистісна властивість, 

що забезпечується емоційно-ціннісним відношенням до саморозвитку й 

самоосвітньої діяльності, системою знань про планування й реалізацію 

самоосвітньої діяльності, про способи самовиховання; суб’єктно-особистісним 

досвідом продуктивного вирішення проблем розвитку, розробки й реалізації 

моделей підготовки студентів до самоосвітньої діяльності; готовністю до 

безперервного саморозвитку якостей професіонала, самовдосконаленню, 

самоосвіті в області майбутньої професії [32].  



 

Самоосвітню компетентність особистості Н.Коваленко розуміє як 

складну інтегровану властивість особистості, яка забезпечує готовність 

задовольняти індивідуальні та соціальні потреби пізнання нею дійсності на 

основі оволодіння знаннями, уміннями та навичками, способами діяльності та 

набутого досвіду продуктивно здійснювати самостійне систематичне цільове 

освоєння соціального досвіду людства [16]. 

У дисертаційному дослідженні О.Фоміної зазначається, що самоосвітня 

компетентність – це якість особистості, що характеризує її здатність до 

систематичної самостійної пізнавальної діяльності, спрямованої на 

продовження власної освіти в загальнокультурному та професійному аспектах 

[31, с. 6]. 

Самоосвітню компетентність визначають як готовність особистості до 

самостійного, систематичного, цілеспрямованого пізнання дійсності, освоєння 

соціального досвіду людства, спрямованої на самореалізацію [19]. 

У дисертаційній роботі І.Преображенської зазначається, що самоосвітня 

компетентність – це особистісно-професійна якість спеціаліста, яка 

виявляється в його здатності до постановки мети та завдань самоосвітньої 

діяльності, орієнтування в інформаційно-професійному просторі, вироблення 

власної системи самостійної пізнавальної діяльності, до вибору та ефективному 

застосуванню сучасних засобів інформаційної підтримки самоосвіти [28]. 

Л.Білоусова та О. Кисельова трактують її як складне інтегративне 

особистісне утворення, яке зумовлює не лише готовність до самоосвітньої 

діяльності, а й реальну здатність ефективного її здійснення з метою 

самовдосконалення та професійного розвитку [2, с. 12]. 

Ці ж автори у своєму дослідженні виділяють функції самоосвітньої 

компетентності у контексті підготовки майбутнього педагога: 

- мотиваційна (визначає спрямованість і активність майбутнього 

педагога у сфері педагогічної діяльності, його самоактуалізацію і 

самореалізацію); 

- розвивальна (зумовлює саморозвиток педагогічних та професійно 



 

важливих якостей і здібностей); 

- виховна (спрямовує процес самовдосконалення майбутнього педагога); 

- пізнавальна (спрямовує на систематизацію знань, на пізнання і 

самопізнання); 

- методологічна (полягає у спрямуванні діяльності майбутнього педагога 

на теоретичне осмислення й наукове дослідження педагогічного процесу, 

особливостей професійного становлення майбутніх фахівців); 

- інформативна (орієнтує в потоках різноманітної інформації, допомагає 

виявляти і відбирати нову, оцінювати значущість або другорядність  

інформації); 

- діагностико-прогностична (спрямовує майбутнього педагога на 

оволодіння і реалізацію методик моніторингу педагогічного процесу, 

професійного розвитку, рівня становлення власної компетентності самоосвіти); 

- комунікативна (зумовлює активність у сферах міжособистісної та 

педагогічної комунікації); 

- рефлексивна (полягає у самозвітуванні щодо результативності 

самоосвітньої діяльності, визначенні напрямів її удосконалення); 

- адаптаційна (спрямовує ефективну адаптацію майбутнього педагога у 

сфері педагогічної діяльності в інформаційному суспільстві); 

- інтерактивна (формує активну самостійну і творчу діяльність 

особистості, яка веде до її саморозвитку, самореалізації) [2, с. 12]. 

Таким чином, самоосвітня компетентність є одним із критеріїв оцінки 

якості випускника, невід'ємною й природною складовою частиною його 

способу життя в будь-якому віці, виступає показником професійної готовності.  

У своєму дисертаційному дослідженні Н.Коваленко запропонувала 

структурно-змістову модель, на основі якої розглядається сутність поняття 

«самоосвітня компетентність» (рис. 1). 

Соціальна характеристика самоосвітньої компетентності особистості 

обумовлена тим, що розвиток і реалізація її відбувається в суспільстві. Ця 



 

характеристика визначає реалізацію набутого під час навчання досвіду (знань, 

умінь, навичок, переконань, здатності, готовності діяти) у соціальному вимірі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структурно-змістовна модель самоосвітньої компетентності особистості 

 

Особистісна характеристика визначає самоосвітню компетентність як 

спрямованість і готовність учнів до самостійного формування власної 

особистості, удосконалення в інтелектуальній сфері на основі вивчення 
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здібностей, індивідуальних особливостей; розкриває наповненість 

особистісним смислом процесу і результату формування компетентності. 

Когнітивна характеристика свідчить про наявність системи знань; 

усвідомлення власних здібностей, можливостей, самооцінки; знання 

особливостей організації самоосвітньої діяльності, шляхів і засобів 

самостійного вирішення освітніх питань, інформаційного пошуку. 

Діяльнісна характеристика – реалізація в діяльності, розвинені 

інтелектуальні вміння (самостійно робити аналіз, синтез, узагальнення, 

класифікацію, систематизацію, аналогію, виділення істотних ознак тощо), 

загальноосвітні вміння, уміння та навички організації самоосвітньої діяльності, 

роботи з інформацією, інформаційними системами. 

Емоційна характеристика – емоційний настрой, енергетичне піднесення, 

самоосвітня спрямованість (розвинені самоосвітні потреби й інтереси, 

ставлення до оточуючих і до себе, усвідомлення себе власним творцем, 

відповідальність за власний освітній розвиток, особистісне зростання, розвиток 

індивідуальності) ініціативність, цілеспрямованість [16, с. 72]. 

Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що самоосвітня 

компетентність особистості передбачає наявність:  

- системи цінностей, усвідомлення важливості освіти в сучасному житті, 

особистісної відповідальності за власне життя;  

- системи знань про методи пізнання, інформаційний пошук;  

- уміння та прагнення використовувати їх у навчанні, для потреб власної 

самоосвіти, у повсякденному житті;  

- активної позиції; 

- здатність до самоосвіти, організації власних прийомів самонавчання; 

- відповідальність за рівень власної самоосвітньої діяльності; 

- гнучкість застосування знань, умінь і навичок в умовах швидких змін; 

- постійний самоаналіз, контроль своєї діяльності [15; 16]. 



 

З огляду на вищезазначене дослідники виділяють певні компоненти у 

структурі самоосвітньої компетентності. Узагальнено їх можна подати у такій 

послідовності:  

1) мотиваційно-ціннісний (активність, прагнення, усвідомлена 

особистісна установка на самовдосконалення в інтелектуальній сфері; 

усвідомлення самоосвіти як особистісно та суспільно значущої діяльності; 

внутрішня потреба в систематичному оновленні й збагаченні професійних 

знань; емоційно-вольовий механізм щодо подолання труднощів під час 

самоосвітньої діяльності; наявність ціннісних орієнтацій і мотивів щодо 

здійснення самоосвіти);  

2) організаційний (чітка побудова самоосвітньої діяльності, 

цілеспрямованість, сконцентрованість, самокерування, саморефлексія у 

пізнавальній діяльності; цілепокладання (орієнтація, визначення мети); 

раціональне планування та організація самостійної пізнавальної діяльності 

(проектування власних дій, регламентація часу, вибір форм, прийомів, джерел 

самоосвіти, створення оптимально сприятливих умов для самоосвіти та 

організація робочого місця);  

3) процесуально-інформаційний (самокерування рухом від пізнавальної 

мети до результату засобами самостійно організованої пізнавальної діяльності, 

функціональність знань, умінь, навичок, їх самостійне удосконалення; 

інформаційно-пошукові вміння (пошук, відбір потрібної інформації); 

навчально-інформаційні вміння; технологічні вміння (ефективне й раціональне 

використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для роботи з 

інформацією); здатність і готовність працювати з інформацією, 

інформаційними технологіями для потреб власної самоосвіти, самореалізації;  

4) контрольно-рефлексивний (уміння самоаналізу та самооцінки; уміння 

самоконтролю та саморегуляції; рефлексивні вміння (самозвітування щодо 

результативності роботи, розробка нових завдань для наступного циклу 

самоосвіти, визначення напрямів удосконалення власної самоосвітньої 

діяльності)) [2; 8; 16; 35]. 



 

У своєму дослідженні, обґрунтовуючи структуру самоосвітньої 

компетентності, ми спиралися на структуру, розроблену Л.Петуховою [26], 

оскільки вона, на нашу думку, найбільш повно характеризує компетентність 

майбутнього вчителя початкових класів (рис. 2). 

Як бачимо з рисунку 2, основними складниками структури самоосвітньої 

компетентності є досвід, якості, спрямованість, здатність до рефлексії. Блок 

досвіду містить знання, вміння, навички. 

За Н.Волковою, знання – це факти, відомості, наукові теорії, закони, 

поняття, системно закріплені у свідомості людини [5]. 

Характерними особливостями повноцінних знань студентів є:  

- повнота знань (кількість передбачених програмою знань про об'єкт 

вивчення);  

- глибина знань (кількість усвідомлених істотних зв'язків певного 

знання з іншими, що до нього належать);  

- оперативність знань (готовність і вміння застосувати їх у конкретних 

ситуаціях);  

- гнучкість знань (швидкість знаходження варіативних способів 

застосування їх за зміни ситуації); 

- конкретність та узагальненість знань (розуміння конкретних виявів 

узагальненого знання, здатність підводити конкретні знання до узагальнень);  

- системність знань (сукупність знань, яка за своєю структурою 

відповідає структурі наукової теорії);  

- усвідомлення знань (розуміння зв'язку між ними через уміння їх 

застосовувати). 

Уміння – це здатність свідомо діяти на основі засвоєних знань.  

Діагностичними показниками володіння вміннями є конкретні дії і їхні 

комплекси, виконувані відносно конкретно поставлених завдань у контексті 

навчання. Разом з тим у структурі будь-якої дії можна виділити загальні 

елементи, реалізація яких необхідна при відтворенні кожного конкретного 

вміння.



 

 

 

 

Самоосвітня компетентність майбутнього вчителя початкових класів 

Досвід 

Якості 

Спрямованість 

Рефлексія 

- самостійність; 

- цілеспрямованість; 

- активність; 

- критичність і гнучкість 

мислення; 

- наполегливість; 

- комунікативні якості; 

- пізнавальні якості; 

- здатність до самопізнання; 

- наявність власної думки; 

- здатність до сприйняття нової 

інформації. 

 

- на самоосвіту; 

- на удосконалення 

самоосвітньої діяльності; 

- на використання ІКТ у процесі 

самоосвіти; 

- на засвоєння нових знань; 

- мотивація. 

 

- самооцінка; 

- самоаналіз; 

- самоконтроль; 

- саморегуляція; 

- самозвітування щодо 

результативності роботи; 

- визначення напрямків 

удосконалення самоосвітньої 

діяльності. 

 

Знання Уміння Навички 

 

 

- фундаментальних і 

професійно-

орієнтованих наук; 

- методів роботи з 

інформацією; 

- сучасних 

інформаційних 

технологій; 

- методів пізнання. 

 

 

 

 

 

 

 

- особливостей 

використання ІКТ у 

процесі самоосвітньої 

діяльності; 

- програмного 

забезпечення для 

початкової школи. 

 

 

 

- знаходити, 

перетворювати, 

використовувати 

інформацію; 

- планувати, 

організовувати, 

контролювати 

діяльність; 

- аналізувати, 

класифікувати, 

систематизувати, 

узагальнювати, 

порівнювати. 

 

 

 

- виконувати основні 

операції з інформацією 

за допомогою ІКТ; 

- використовувати ІКТ 

для самоосвіти. 

 

 

 

- використання 

теоретичних знань на 

практиці; 

- аналізу та корекції 

власної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- володіння сучасними 

інформаційними 

технологіями; 
- використання ІКТ для 

самоосвіти; 

- створення дидактичного 

забезпечення за 

допомогою ІКТ. 

 

Загальні 

Специфічні 

Рис. 2 – Структура самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкових класів  

(на основі структури Л.Петухової [26]) 



 

Володіння цими елементами може служити об'єктивними показниками 

якості сформованості уміння: 

- побудова алгоритму (послідовності) операцій виконання конкретних дій 

у структурі вміння; 

- моделювання (планування) практичного виконання дій, що становлять 

дане вміння; 

- виконання комплексу дій, що становлять дане вміння; 

- самоаналіз результатів виконання дій, що становлять уміння в 

зіставленні з метою діяльності. 

Навички – це автоматизовані, звичні, безпомилково виконувані дії 

(доведені до автоматизму уміння) [5]. 

Вони здійснюються без участі свідомості, але під її контролем. 

За результатами вивчення наукових джерел та аналізу роботи вищого 

навчального закладу, нами визначені критерії сформованості самоосвітньої 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів: 

- наявність мотивації для здійснення самоосвітньої діяльності 

(усвідомлення особистісної та суспільної значущості самоосвіти, стійкі 

внутрішні мотиви самоосвіти, потреба у власному професійному й 

особистісному росту, використання вільного часу для самоосвітньої діяльності, 

здатність до творчості). 

- якість базових і інформаційних знань (повнота, системність і глибина 

фундаментальних і професійно-орієнтованих знань, знання у сфері 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, вміння 

використовувати власну базу знань у самоосвітній діяльності, вміння 

переносити знання із професійної області в область інформаційних технологій). 

- реалізація професійного досвіду в контексті застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій (уміння самостійного освоєння 

програмних продуктів, необхідних для підвищення рівня своєї професійної 

кваліфікації, використання інформаційно-комунікаційних технологій як 

універсального засобу отримання, перетворення та застосування інформації). 



 

- наявність умінь і навичок самоосвіти (уміння планувати, 

реалізовувати й контролювати самоосвітній процес; уміння самостійного 

цілепокладання й організації досягнення поставленої мети; навички 

раціональної організації робочого та вільного часу; навички правильної роботи 

із книгою, швидкого пошуку інформації в бібліотеках, комп'ютерних базах 

даних і інших джерелах інформації, зберігання й обробки інформації засобами 

реєстрації, класифікації, систематизації та за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій; навички аналізу й синтезу, творчого й абстрактного 

мислення, узагальнення, конкретизації). 

- рефлексія (здатність до рефлексії, адекватної оцінки своїх досягнень, 

вміння самоаналізу та самооцінки, вміння самоконтролю та саморегуляції). 

Запропоновані критерії відповідають сформульованій вище структурі 

самоосвітньої компетентності в умовах інформаційно-комунікаційного 

педагогічного середовища. 

Загалом аналіз літератури з даної проблеми показав, що самоосвітня 

компетентність як здатність студента безпосередньо керувати своєю 

навчальною діяльністю від постановки мети (навчального завдання), вибору 

способів до контролю й оцінки отриманого результату можна охарактеризувати 

наявністю таких умінь: 

- визначати та ставити адекватне навчальне завдання в тій або іншій 

навчальній ситуації; 

- розробляти та реалізовувати власну освітню траєкторію; 

- оцінювати й співвідносити навчальне завдання зі своїми конкретними 

потребами й інтересами в області вивчення даного предмету; 

- використовувати найбільш ефективні прийоми пошуку, зберігання та 

обробки інформації; 

- самостійно підбирати відповідні засоби для вирішення навчального 

завдання (необхідні навчальні матеріали, допоміжні навчальні посібники й ін.); 

- визначати очікуваний результат у зв'язку з вирішенням навчального 

завдання; 



 

- обирати прийоми діяльності, адекватні навчальному завданню та 

відповідно до свого індивідуального стилю навчальної діяльності; 

- контролювати результат вирішення навчального завдання - усвідомлює 

об'єкти контролю й критерії оцінки, володіє прийомами й формами 

самоконтролю в області вивчення певного предмету; 

- критично усвідомлювати результати самоосвітнього процесу; 

- давати оцінку вирішення навчального завдання з погляду адекватності 

й ефективності прийомів навчальної діяльності; 

- вносити певну корекцію в результат вирішення навчального завдання 

або в наступну аналогічну діяльність, а також здійснювати самопідтримку 

досягнутого результату та отриманого навчального досвіду; 

- усвідомлювати критерії та самостійно оцінювати рівень здобутих знань, 

умінь і навичок. 

Розглянувши різні підходи до досліджуваного поняття, можна 

сформулювати узагальнене визначення самоосвітньої компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи. Під нею ми розуміємо якість 

особистості педагога, що характеризується здатністю та готовністю до 

безперервної самоосвіти у професійній сфері, а також до використання 

можливостей інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища з 

метою забезпечення ефективності цієї діяльності. 

Діагностика сформованості самоосвітньої компетентності передбачає 

наявність системи відповідних критеріїв (наявність мотивації для здійснення 

самоосвітньої діяльності, якість базових і інформаційних знань, реалізація 

професійного досвіду в контексті застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій, наявність умінь і навичок самоосвіти, рефлексія) та рівнів (базовий, 

репродуктивний, продуктивний, креативний). Найбільш ефективними методами 

виявлення рівнів сформованості досліджуваного феномену є педагогічне 

спостереження, творчі роботи, анкетування, статистична обробка 

експериментальних даних тощо. 

 



 

2. Модель процесу формування самоосвітньої компетентності  

 

Формування самоосвітньої компетентності студентів, як уже було 

сказано, є актуальною та складною педагогічною проблемою. Без її вирішення 

неможливо говорити про достатній рівень підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців. Означену проблему складно вирішити за допомогою 

простого збільшення кількості годин, що відводяться на самостійну роботу. Для 

того, щоб підвищити якість цієї роботи, необхідний системний підхід до 

процесу її планування й організації.  

Розробка моделі процесу формування самоосвітньої компетентності 

студентів є теоретичною підставою для вирішення означеної проблеми. Вибір 

методу моделювання в якості провідного способу дослідження обумовлений, у 

першу чергу, необхідністю системного опису процесу вдосконалювання 

самостійної роботи студентів, спрямованого на формування самоосвітньої 

компетентності. 

Метод моделювання є одним зі специфічних методів наукових 

досліджень. 

Доцільність та ефективність використання методу моделювання в 

педагогічній науці обґрунтоване в працях В.Афанасьева, В.Веникова, 

Б.Глинського, В.Загвязинського, В.Краєвського, В.Монахова, І.Новик, 

Г.Суходольського, В.Штофф та ін. Аналіз праць цих та інших фахівців 

дозволив визначити кілька принципових положень, суттєвих для нашого 

дослідження. 

Моделювання дуже широко використовується в різноманітних галузях 

науки, техніки, виробництва і є однією з характерних особливостей пізнання 

об'єктивної дійсності. Однак у філософській літературі він трактується як метод 

наукового пізнання, спроможний узагальнити в собі теоретичне й емпіричне, 

індукцію і дедукцію.  

Необхідність у методі моделювання виникає тоді, коли дослідження 

безпосередньо самого реального об’єкта неможливе або виникають труднощі у 



 

зв’язку з недоступністю об’єкта, певних етичних обмежень або великих витрат 

(тимчасових, трудових, фінансових та ін.). 

Поняття моделювання має декілька значень:  

- метод пізнання об’єктів через їх моделі, процес побудови цих моделей;  

- форма пізнавальної діяльності (в першу чергу, мислення та уява); 

- моделювання операцій мислення (Н.Менчинська, А.Родіонов та ін.); 

- формування якостей характеру особистості (Л.Кондрашова, Т.Яценко 

та ін.).  

Оскільки метод моделювання тісно пов’язаний із створенням певних 

моделей, а процес дослідження за допомогою цього методу базується на 

здібностях людини до абстрагування, то можна вважати цілком справедливе 

ствердження, що процес моделювання є різновидом абстрактно-логічного 

пізнання [3]. 

«Широке розповсюдження… моделювання в педагогічних дослідженнях, 

– наголошує В.Михеєв, – пояснюється різноманіттям його гносеологічних 

функцій, що зумовлює вивчення педагогічних явищ і процесів на спеціальному 

об’єкті – моделі, яка є проміжною ланкою між суб’єктом – педагогом, 

дослідником і предметом дослідження, тобто певними властивостями і 

відношеннями між елементами навчально-виховного процесу» [22, с. 5]. 

У педагогічній науці моделювання використовується для вирішення 

таких завдань, як: а) оптимізація структури навчального матеріалу; б) 

поліпшення планування навчального процесу; в) управління пізнавальною 

діяльністю; г) управління навчально-виховним процесом; д) діагностика, 

прогнозування, проектування навчання [27, с. 67]. 

В.Краєвський зазначає, що в педагогіці «моделювання набуває 

особливого значення у зв'язку із завданням підвищення теоретичного рівня 

науки, оскільки воно нерозривно пов'язане з абстрагуванням і ідеалізацією, за 

допомогою яких відбувається виділення сторін об'єктів, відображуваних на 

моделі» [17, с. 121]. 



 

Сутність даного методу полягає в заміні складного об'єкта (прототипу) 

об'єктом більш простим за структурою та доступним вивченню (моделлю). 

Інформація від моделі до прототипу переноситься за аналогією (специфічний 

вид порівняння, що дозволяє встановлювати подібність явищ). На підставі 

аналогії формулюються висновки про еквівалентність у певних відношеннях 

одного об'єкта до іншого. 

В.Загвязинський описує процес моделювання таким чином: «Дослідник, 

вивчивши характерні риси реальних процесів і їхньої тенденції, шукає на основі 

ключової ідеї їхні нові сполучення, робить їхнє уявне компонування, тобто 

моделює необхідний стан досліджуваної системи» [12, с. 137].  

В.Паламарчук дає наступне визначення: «це метод дослідження (чи 

навчання), який передбачає створення штучних чи природних систем 

(моделей), котрі імітують суттєві властивості оригіналу» [25, с. 46].  

Таким чином, моделювання пов'язане з процесом створення моделей і 

роботою з ними. Основний зміст моделювання полягає в тому, щоб за 

результатами дослідів з моделями можна було дістати відповідь про характер 

ефектів, які пов'язані з досліджуваним об'єктом.  

З’ясуємо, що собою являє поняття «модель». Найбільш вдале й доступне 

для розуміння визначення моделі пропонують філософи: «модель - це думкою 

уявлювана або реалізована система, яка, відображаючи або відтворюючи об'єкт 

дослідження, здатна замінювати його так, що її вивчення дає нам нову 

інформацію про цей об'єкт» [34]. 

Модель – це штучно створений об'єкт у вигляді схеми, фізичних 

конструкцій, знакових форм або формул, що, будучи подібним до 

досліджуваного об'єкта (або явища), відображає та відтворює в більш простому 

вигляді структуру, властивості, взаємозв'язки й відносини між елементами 

цього об'єкта [9]. 

Як зазначає М.Моїсєєв, модель є способом існування знань. Створення 

моделі – це найважливіший етап розвитку будь-якої теорії. «Модель – це не 



 

тільки формулювання знань, які вже існують у людини, але й невідомих фактів, 

котрі ще належить перетворити у знання,» – стверджує вчений [23]. 

У вільній енциклопедії «Вікіпедія» зазначається, що модель – це речова, 

знакова або уявна (мислена) система, що відтворює, імітує, відображає 

принципи внутрішньої організації або функціонування, певні властивості, 

ознаки чи(та) характеристики об’єкта дослідження (оригіналу) [4]. 

Як зазначає В.Краєвський, модель – це спеціально, за особливими 

правилами сконструйований засіб наукового пізнання, що володіє 

евристичними властивостями. Її створення «є попередньою умовою здійснення 

в теоретичному дослідженні переходу від абстрактного до конкретного, 

способом теоретичного відтворення у свідомості цілісного об'єкта» [17, с. 120]. 

Моделювання в педагогіці, на думку В. Михеєва, має декілька аспектів 

застосування: 

- гносеологічний, у якому модель відіграє роль проміжного об’єкта у 

процесі пізнання педагогічного явища; 

- загальнометодологічний, який дозволяє оцінювати зв’язки і 

відношення між характеристиками стану різних елементів навчально-

виховного процесу на різних рівнях їх опису і вивчення; 

- психологічний, який дозволяє вести опис різних сторін навчальної і 

педагогічної діяльності та виявляти на цій основі психолого-

педагогічні закономірності [22, с. 8]. 

Кожен з названих аспектів моделювання дозволяє формалізувати для 

вивчення, змістовної й технологічної інтерпретації та розробки механізмів 

керування (впливу) якісно різні «сторони» педагогічного явища (об’єкту чи 

процесу).  

Соціокультурний характер об’єкта дослідження, багатогранність його 

прояву в реальності, породжує складність його формалізації. Педагогічні явища 

(об’єкти чи процеси) завжди мають суб’єктну орієнтацію і безперервно 

змінюються в часі залежно від інформаційного впливу соціуму на суб’єкт 

педагогічного процесу та розвитку особистості цього суб’єкта. 



 

Відповідно до останньої тези слід зауважити, що розроблена модель 

педагогічного явища (об’єкту чи процесу) має шанс на апробацію і практичне 

«виживання» в умовах реального навчально-виховного процесу лише за умови 

достатньої загальності досліджуваних змістовних і структурно-процесуальних 

компонентів, тобто високого рівня абстрагування [20]. 

При цьому вельми суттєвим є відбір ознак для формалізації та визначення 

рівня абстрагування при їх описі й характеристиці їх зв’язків з іншими 

педагогічними і соціокультурними феноменами. Від того, наскільки вдало 

будуть дібрані ознаки для моделювання, залежать:  

- інформативність побудованої моделі,  

- зручність користування нею,  

- її несуперечність іншим педагогічним об’єктам системи,  

- механізми управління ходом навчального процесу через вплив на 

окремі її компоненти [20]. 

Аналіз наукової літератури з проблем педагогічного моделювання  

дозволив зробити висновок щодо основних етапів моделювання процесу 

формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкових 

класів. На нашу думку, вони повинні бути такими: 

1. Вибір методологічної основи для моделювання процесу. В сучасних 

умовах вищої школи цією основою можуть бути діяльнісний, синергетичний, 

особистісно-орієнтований і компетентнісний підходи. 

2. Чітке формулювання мети моделювання та завдань, що відповідають їй 

на кожному етапі педагогічного процесу. 

3. Збирання та обробка інформації, необхідної для досягнення мети та 

розв’язання завдань формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів початкових класів. 

4. Визначення структури моделі, змісту кожного структурного 

компонента, виявлення залежностей між ними, визначення динаміки їхнього 

взаємовпливу та взаємодоповнення. 

5. Реалізація розробленої педагогічної моделі у формувальному 



 

експерименті. 

6. Аналіз та інтерпретація отриманих результатів апробації моделі. 

Як уже зазначалося, самоосвітня компетентність являє собою одну з 

найважливіших областей наукових досліджень. Виходячи із сучасних тенденцій 

стосовно якісних характеристик фахівця, що випускається з педагогічного вузу, 

виникла необхідність у звертанні до проблеми формування в нього 

самоосвітньої компетентності, як однієї з першорядних, що представляє собою 

основу безперервної самоосвіти фахівця, його підготовки в професійному 

плані, а також у суспільному житті. Дана характеристика допускає формування 

в майбутнього фахівця ряду навичок самостійної роботи й уміння 

застосовувати їх у сфері своєї професійної діяльності. 

Введення поняття «самоосвітня компетентність» у нормативну й 

практичну складову вищої освіти дозволяє вирішувати проблему, типову для 

сучасних вузів, коли студенти, володіючи певним набором теоретичних знань, 

зазнають значних труднощів у використанні наявних знань для вирішення 

конкретних життєвих завдань або проблемних ситуацій. 

Дана компетентність допускає засвоєння студентами розрізнених знань і 

вмінь, а оволодіння комплексною процедурою, у якій для кожного виділеного 

напрямку присутня відповідна сукупність освітніх компонентів, що мають 

особистісно-діяльнісний характер. 

Самоосвітня компетентність включає вміння й навички 

самовдосконалення, де головним інструментом, що обновляє інтелектуальний 

потенціал, є самоосвіта, що визначається як мотивована, самостійна, 

систематична пізнавальна діяльність, спрямована на досягнення певних 

особистісно й суспільно значимих освітніх цілей, у свою чергу спрямованих на 

задоволення загальнокультурних і професійних запитів. Будь-яка діяльність, у 

тому числі пов'язана із самоосвітою особистості, може успішно здійснюватися 

тільки за умови наявності готовності до даного виду діяльності [1]. 

Формування самоосвітньої компетентності – це послідовний процес, 

обумовлений процесом становлення особистості. 



 

У нашому дослідженні при розробці моделі процесу формування 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкових класів (рис. 3) ми 

брали за основу дидактичну модель, розроблену Л.Петуховою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Модель процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

початкових класів 

 

Як бачимо дана модель складається з таких основних компонентів: 

соціальне замовлення суспільства, освітньо-кваліфікаційна характеристика та 

освітньо-професійна програма (нормативна частина), блок цілепокладання, 

мотиваційний блок, змістово-процесуальний блок, блок самоконтролю та 

саморегуляції, інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище, 

випускник.  
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Блок «Соціальне замовлення суспільства» передбачає сукупність 

загальних освітніх цілей, які формулює перед вищим навчальним закладом 

суспільство. Даний блок формує блок цілепокладання. 

Блок цілепокладання передбачає наявність уміння планувати самоосвітній 

процес, визначати цілі та завдання діяльності. Формування самоосвітньої 

компетентності передбачає розвиток у студента вмінь і навичок 

цілепокладання: тобто усвідомлення своїх особистих потреб у використанні 

здобутих знань. По суті цілепокладання означає здатність студента 

усвідомлювати або самостійно проводити аналіз своїх навчальних потреб, 

співвідносити його із цілями використання знань та формулювати на цій 

підставі навчальні завдання. На цій стадії студент усвідомлює потреби та 

мотиви отримання нових знань, умінь і навичок, необхідність самоосвіти для 

вирішення актуальної проблеми. 

Мотиваційний блок містить у собі ціннісні орієнтації, пізнавальну 

установку, пізнавальні потреби, інтелектуальні мотиви, які необхідно 

сформувати в студентів з метою ефективного розвитку в них навичок 

самоосвітньої діяльності. Зазначений компонент визначає потреби й мети 

формування самоосвітньої компетентності; припускає формування соціально-

професійної позиції й наявність мотивації як стійкої потреби до постійного 

підвищення професійного рівня. 

У глосарії Федерального порталу «Російська освіта» зазначено, що 

«потреба в самоосвіті є характерною якістю розвиненої особистості, 

необхідним елементом її духовного життя. Будучи вищою формою задоволення 

пізнавальної потреби особистості, самоосвіта пов'язана із проявом значних 

вольових зусиль, високим ступенем свідомості й організованості людини, 

прийняттям на себе внутрішньої відповідальності за своє самовдосконалення» 

[30]. 

Щоб відчувати потребу в самоосвіті необхідні наявність і навчальної 

активності студента в процесі навчання. В.Якунін розглядав навчальну 

активність як поведінкову форму вираження мотивації. На його думку, 

http://www.edu.ru/index.php?page_id==50


 

показники навчальної активності, це «середні оцінки академічної успішності в 

сполученні з оцінками навчальних умінь (гностичних, проектувальних, 

конструктивних, комунікативних, організаторських) самостійної роботи, у яких 

знаходять висвітлення способи й прийоми розумової діяльності і які в 

сукупності характеризують систему самоорганізації студентів» [36]. 

Слід зазначити, що показником внутрішніх пізнавальних мотивів є 

орієнтація на процес та способи навчальної діяльності, прагнення самостійно 

ініціювати діяльність щодо отримання нових знань, умінь і навичок. 

Змістово-процесуальний блок визначає зміст, методи, засоби та форми 

організації самоосвітньої діяльності студентів. Він являє собою змістовний 

простір, відмітною рисою якого є, з одного боку, наявність автентичної 

інформації. У цьому випадку студентам самим необхідно вирішити, чи потрібна 

їм знайдена інформація для рішення поставленого завдання, проблеми, ситуації 

чи ні. З іншого боку, даний компонент, передбачає наявність «обробленої» 

інформації (те, що пропонується викладачем для рішення того або іншого 

завдання, проблеми, ситуації й т.д. (наприклад зміст підручників, посібників і 

т.д.)). У такій ситуації студенти знаходять лише спосіб застосування отриманої 

інформації. Змістовно-процесуальний блок включає також загальнопрофесійну  

та  спеціальну  підготовку,   передбачає засвоєння та використання цілісної 

системи знань ряду дисциплін. 

Блок рефлексії передбачає здійснення майбутнім фахівцем самоконтролю 

та самокорекції процесу самоосвіти. Аналіз самоосвітньої діяльності з метою її 

корекції потребує особливих умінь аналізувати: 

- правильність постановки цілей, трансформування їх у конкретні 

завдання; 

- адекватність комплексу завдань, які необхідно вирішити, вихідним 

умовам; 

- відповідність змісту самоосвітньої діяльності поставленим завданням; 

- причини успіху та невдач, помилок і труднощів у процесі реалізації 

поставлених завдань самоосвіти; 



 

- досвід своєї діяльності відповідно до розроблених критеріїв і 

рекомендацій. 

Наступний блок «Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-

професійна програма» є динамічним, оскільки постійно оновлюється 

відповідно до соціального замовлення суспільства. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника навчального 

закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст 

освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, 

визначається місце фахівця у структурі господарства держави і вимоги до його 

компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. ОКХ 

віддзеркалює соціальне замовлення на фахівця, що розробляється у сферах 

праці та професійної підготовки з урахуванням аналізу професійної діяльності. 

ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 

діяльності випускника вищого навчального закладу з певних спеціальності та 

освітньо-кваліфікаційного рівня випускника вищого навчального закладу і 

державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній 

рівень відповідного фахового спрямування. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним нормативним 

документом, в якому визначається нормативний зміст навчання, 

встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної 

підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної 

спеціальності. ОПП призначена для органів управління вищою освітою та 

вищих закладів освіти, що готують фахівців певного профілю. Освітньо-

професійна програма встановлює:  

- розподіл обсягу освітньо-професійної програми за циклами підготовки 

в академічних годинах; 

- нормативну частину змісту навчання у навчальних елементах, їх 

інформаційний обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до 

вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 



 

- рекомендований перелік навчальних дисциплін, форми контролю та 

державної атестації, нормативний термін навчання. 

Освітньо-професійна програма включає: 

- цикли гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової 

підготовки, що забезпечує певний освітній рівень; 

- цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, 

що разом з попередніми циклами забезпечують певний освітньо-

кваліфікаційний рівень. 

Блок «Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище», як уже 

зазначалося, це системно організована сукупність засобів передачі даних, 

інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного й 

організаційно-методичного забезпечення, що орієнтована на задоволення 

освітніх потреб користувачів і містить дидактичні, методичні матеріали, творчі 

завдання для студентів, елементи автоматизації управління навчальним 

процесом і обов’язкового надання можливості роботи з ресурсами глобальної 

мережі Інтернет; а також – відкрита система, здатна до самоорганізації, до 

самовпорядкування та саморозвитку своїх компонентів.  

Ми погоджуємося з думкою Л.Петухової, що така модель є динамічною 

за рахунок введення нових компонентів: нормативна частина та інформаційно-

комунікаційне педагогічне середовище. Ці компоненти розташовані та поєднані 

з іншими блоками таким чином, щоб забезпечити максимально швидке й 

адекватне оновлення всіх інших елементів в процесі постійних змін знань і 

технологій, які продукуються цивілізацією і, як наслідок, постійно змінюють 

соціальне замовлення суспільства та вимоги до головного результату діяльності 

вищих навчальних закладів – його випускників. Таким чином, через постійну 

взаємодію компонентів забезпечується постійне й адекватне оновлення моделі 

випускника [26].  

 

 

 



 

3. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування 

самоосвітньої компетентності 

 

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню 

систему України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору – 

одні з пріоритетних напрямів сучасної державної політики. Зокрема, в 

«Національній доктрині розвитку освіти в Україні» відмічається: «Головною 

метою в контексті створення інформаційного суспільства й освітньо-

інформаційного простору є забезпечення доступу до інформації широкого 

спектру споживання; належне інформаційне забезпечення всіх гілок влади; 

розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних технологій у системи освіти, 

державного управління, науці та інших сферах; створення в найкоротші строки 

необхідних умов для забезпечення широкого доступу навчальних закладів, 

наукових та інших установ до мережі Інтернет; розширення й удосконалення 

подання у мережі Інтернет об'єктивної політичної, економічної, правової, 

екологічної, науково-технічної, культурної та іншої інформації про Україну; 

розвиток освітніх і навчальних програм на базі комп'ютерних інформаційних 

технологій» [24, с. 29-30]. 

Як зазначено у Державній програмі «Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки, однією з найважливіших 

особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від 

постіндустріального до інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність 

вжити невідкладних заходів із впровадження інформаційних і комунікаційних 

технологій у сфері освіти і науки. Створення глобальних відкритих освітніх та 

наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових знань, а з 

іншого – розширенню доступу широких верств населення до різноманітних 

інформаційних ресурсів [21, с. 53]. 

Обсяг інформації, що людина повинна засвоїти, постійно збільшується, і 

охопити її повністю у навчально-виховному процесі все важче. Організація 

самоосвіти за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 



 

допомагає студентові постійно знайомитися з новими науковими та технічними 

досягненнями. Тим більше, що в Національній доктрині розвитку освіти 

України зазначається пріоритетність та важливість застосування НІТ у процесі 

організації освіти і виховання: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження 

сучасних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до мережі 

високоякісних баз даних, розширюють можливості учнів до сприйняття 

складної інформації... Держава підтримує застосування комп’ютерних 

технологій в системі оцінювання знань студентів, сприяє забезпеченню 

навчальних закладів комп’ютерами, побудові міжвузівських інформаційно-

освітніх мереж» [24]. 

Питанню впровадження ІКТ у навчальний процес присвячували свої 

дослідження видатні вчені Росії й України, а саме В.Биков, Р.Бужиков, 

А.Веліховська, М.Головань, М.Жалдак, В.Ізвозчиков, Т.Зайцева, О.Коваль, 

О.Матвієнко, Н.Морзе, П.Образцов, А.Пеньков, Л.Петухова, С.Раков, О. 

Співаковський, В.Ткачук, А.Федоров та інші. 

Дидактичні і психологічні аспекти застосування ІКТ навчання знайшли 

відображення у працях В.Безпалька, О.Гокунь, В.Ляудіс, Ю.Машбиця, 

А.Пишкала, І.Синельник, С.Смирнова та інших дослідників.  

Сьогодні в епоху інформаційного суспільства освіта має бути 

безперервною. Це означає, що людина вчиться постійно, у спеціальних освітніх 

установах, або самостійно. Забезпечення безперервної освіти є складною 

проблемою, вирішення якої залежить від багатьох факторів, зокрема від стану 

інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища [7, с. 3]. 

Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище – системно 

організована сукупність інформаційного, організаційного, методичного, 

технічного та програмного забезпечення, що сприяє виникненню й розвитку 

інформаційно-навчальної взаємодії між студентом, викладачем і засобами 

нових інформаційних технологій, а також формуванню пізнавальної активності 

студентів за умови наповнення окремих компонентів середовища предметним 

змістом певного навчального курсу. 



 

Інформаційно-комунікаційні середовища мають бути 

високодинамічними, з одного боку, вони повинні забезпечувати необхідну 

взаємодію між тими, кого навчають, і викладачами, а з іншого боку – швидкий 

доступ до розподілених інтелектуальних інформаційних ресурсів. Саме тому 

необхідні науково-технічні, технологічні й організаційні зусилля, щоб 

формування й розвиток інформаційного простору відбувалося збалансовано й 

відповідало високим запитам користувачів. 

Інформаційний простір є збалансованим, коли в його структурі: 

- розвиваються потужні комп'ютерні телекомунікаційні вузли – 

інформаційно-аналітичні центри з функціями інтеграторів, концентраторів і 

навігаторів інформації, з комплексами пристроїв і технологій, що 

використовують сучасні засоби аналітики, моделювання й оптимізації в 

складних процесах пошуку та обробки інформації; 

- утворюються проблемно-орієнтовані інформаційні простори 

(наприклад, освітній, науковий, культурний тощо). Це високоорганізовані й 

високодинамічні інформаційні простори, які впорядковані за технологічними 

параметрами й правовими питаннями; 

- розвиваються мультилінгвістичні середовища, що сприяє 

багатомовності  в  кіберпросторі; 

- широко використовуються інтелектуальні інформаційні середовища з 

якісно новими можливостями діалогу, сприйняття та обробки інформації. 

Зазначимо, що майже неможливо в незбалансованих інформаційних 

просторах ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

в безперервному навчанні.  

У своєму дослідженні А.Янковець під час аналізу напрямів впровадження 

засобів ІКТ в освітні процеси встановив, що для сьогоднішнього етапу 

характерним є використання засобів ІКТ як: 

- засобу подання знань і засобу навчання, що вдосконалюють процес 

викладання, підвищують його ефективність і якість; 

- формування культури навчальної діяльності; 



 

- інструменту пізнання навколишньої дійсності і самопізнання; 

- автоматизації процесу обробки результатів експерименту і управління 

навчальним, демонстраційним обладнанням; 

- об’єкта вивчення; 

- управління навчально-виховним процесом, навчальним закладом; 

- засобу поширення передових педагогічних технологій [37, с. 59]. 

До основних педагогічних цілей використання засобів інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі І. Роберт відносить: 

- розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця; 

- розвиток здібностей до комунікативних дій; 

- розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності; 

- розвиток культури навчальної діяльності; 

- інтенсифікація усіх компонентів навчально-виховного процесу, 

підвищення його ефективності та якості; 

- реалізація соціального замовлення, зумовленого інформатизацією 

сучасного суспільства (підготовка фахівців у галузі інформатики та 

обчислювальної техніки; підготовка користувачів ІКТ) [29]. 

На думку М.Жалдака, широке впровадження нових інформаційних 

технологій в навчальний процес породжує ряд проблем, які стосуються змісту, 

методів, організаційних форм і засобів навчання, гуманітаризації освіти та 

гуманізації навчального процесу, інтеграції навчальних предметів і 

фундаменталізації знань, підготовки і удосконалення кваліфікації педагогічних 

кадрів, створення системи неперервної освіти, зокрема, системи самоосвіти і 

самовдосконалення вчителів, яка забезпечувала б оволодіння ними основами 

сучасної інформаційної культури [11]. 

У свою чергу М.Головань [6] зазначає, що інформаційно-комунікаційні 

технології навчання мають якісні відмінності від традиційних технологій. 

Засоби інформаційно-комунікаційних технологій не є простим придатком до 

існуючих методичних систем навчання, вони вносять суттєві корективи в усі 

компоненти методичної системи (мету навчання, зміст навчання, методи 



 

навчання, засоби навчання, організаційні форми навчання). Інформаційно-

комунікаційні технології навчання мають також суттєві відмінності між собою, 

зумовлені тим, що в їх основу закладено різні теоретичні засади, а також тим, 

що за допомогою таких технологій реалізуються різні функції навчання, і 

реалізуються вони по-різному. 

Аналіз сучасної наукової літератури свідчить, що використання 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання змінює освітнє середовище, 

що значно відрізняється від традиційного, що має такі переваги, як:  

- гнучкість у виборі місця й часі проведення самостійної роботи;  

- студенти, а не тільки викладачі, можуть керувати вибором навчального 

матеріалу;  

- розвиток внутрішньої мотивації студентів шляхом підсилення 

зовнішньої за рахунок привабливості мультимедійного представлення 

інформації;  

- можливість організації контролю й самоконтролю за виконанням 

самостійної роботи;  

- можливість диференціації навчального матеріалу, врахування рівня 

пізнавальної активності студентів у процесі навчання;  

- можливість ефективної доставки студентові широкого діапазону 

тренувального матеріалу;  

- доступ до інформаційних ресурсів, навчальних і контролюючих 

матеріалів;  

- свобода в пошуку і відборі матеріалу;  

- забезпечення ефекту групової співпраці, створення корисного 

дискусійного середовища й ефективної спеціалізації учасників віртуальних 

робочих груп;  

- низька собівартість надання освітніх послуг;  

- перехід від моделі навчання, орієнтованої на викладача до студенто-

орієнтованої моделі.  



 

За свідченням О.Красножон, комп’ютер сприяє формуванню у студентів 

рефлексії своєї діяльності, що є засобом адекватної самооцінки й виступає 

необхідною передумовою самоконтролю, самовиховання в широкому смислі 

слова. Це відбувається завдяки тому, що використання комп’ютера надає 

можливість наочно представити студентам, до чого призводить кожна їх дія 

[18]. 

Крім того, систематичне та педагогічно доцільне використання 

мультимедійних засобів сприяє вдосконаленню сенсомоторної сфери студентів, 

розвиває їх зорову і слухову чутливість, формує вміння сприймати, розвиває 

спостережливість, сприяє розвитку перцептивної уваги.  

Окремі властивості зорових і слухових подразників та їх комплексний 

уплив на психіку людини обумовлюють виникнення мимовільної уваги, її 

стійкості та зосередженості. Використання комп’ютерних засобів навчання 

дозволяє збільшити обсяг аудіовізуальної інформації для засвоєння студентами, 

що у свою чергу сприяє розвитку їхнього мислення, формує систему розумових 

дій, здатність до самостійної творчої роботи. 

Як бачимо, потенційні переваги інформаційно-комунікаційних технологій 

в організації самоосвітньої діяльності студентів очевидні: можливість будувати 

модульні, легко адаптовані до потреб конкретного студента програми навчання, 

незалежні від місця та часу навчання, можливість швидкого оновлення курсів. 

Використання інформаційних технологій дозволяє зробити навчання більш 

ефективним та індивідуалізованим. Сприйняття матеріалу при використанні 

комп’ютера поліпшується за рахунок різних дидактичних можливостей 

комп’ютера, як наочність, підкреслювання, динаміка кольорового зображення. 

Особливість процесу навчання за допомогою комп’ютера викликає інтерес до 

навчання і сприяє активізації та зосередженню уваги студентів на предметі. 

Крім того, комп’ютер створює умови для переходу на більш високий рівень 

інтелектуальної праці.  

Таким чином, крім занурення в інформаційно-комунікаційне педагогічне 

середовище, наявності постійного зворотного зв’язку, за допомогою 



 

самоконтролю (блок контролю результатів), з’являється ще й така специфічна 

дидактична функція інформаційно-комунікаційних технологій, як моделювання 

ситуацій, які недоступні в традиційних умовах, що сприяє формуванню 

позитивного й свідомого ставлення до самоосвіти.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації 

самоосвітньої діяльності студентів допомагає інтегрувати різні форми їхньої 

діяльності, надаючи процесу навчання більшої інтенсивності.  

Отже, основними перевагами використання інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі самоосвіти студентів є:  

- можливість студента визначати власний темп і рівень виконуваних 

завдань;  

- можливість інтегрування логічного й образного способів засвоєння 

інформації;  

- активізація самостійної роботи студентів за рахунок посилення 

наочності й залучення студентів до розробки матеріалів і презентацій;   

- інтерактивна взаємодія (при дистанційному навчанні);  

- гнучкість і інтеграція різних типів мультимедійної навчальної 

інформації. 

Інформаційно-комунікаційні технології навчання дозволяють підвищити 

якість організації самоосвітньої діяльності студентів, створюючи комфортне 

інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище для студентів, що є 

засобом розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів початкових 

класів.  

Але потрібно зауважити, що інформаційно-комунікаційні технології 

можуть взагалі не мати жодного впливу на організацію самостійної роботи 

студентів або, навпаки, мати й негативний вплив. Перш за все це залежить від 

матеріально-технічної бази, тобто наявності і доступності комп’ютерів та 

Інтернету у студентів. Якщо студент не має Інтернет-ресурсу або цей ресурс 

наявний в недостатній мірі (доступний лише в певний час, у певному місці), то 

ефективність організації такої самостійної роботи  значно знизиться.  



 

Слід зазначити, що більшість сучасних вищих навчальних закладів 

України недостатньо забезпечені інформаційно-комунікаційними ресурсами, 

зокрема комп’ютерними класами з можливістю роботи в Інтернеті, що свідчить 

про неможливість організації ефективної самоосвітньої діяльності студентів з 

використанням новітніх технологій на сьогоднішній день.  

Водночас, самоосвітня діяльність студентів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій навчання не сприяє емоційній передачі змісту 

навчального матеріалу; контроль знань обмежений, оскільки не може виявити 

всю систему підготовки студента до певної теми. 

 

4. Використання можливостей Web-мультимедіа енциклопедії при 

вивченні курсу «Історія педагогіки» 

 

Нормативний навчальний курс історії педагогіки є невід’ємним 

елементом формування світогляду і професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової освіти, є складним для засвоєння тому, що вимагає 

опрацювання великих обсягів інформації. Він допомагає зосередити увагу 

студентів на показі шляхів і засобів реалізації нових концепцій освіти, сприяє 

формуванню активної творчої особистості майбутнього вчителя початкової 

школи; розробці нових підходів до оволодіння знаннями; створенню нових 

ефективніших засобів, методів і форм навчання та виховання дітей; 

проектуванню розвивальних педагогічних процесів. 

Вивчення курсу «Історія педагогіки» має велике значення у процесі 

становлення особистості майбутнього вчителя початкових класів, формування 

та підвищення його педагогічної майстерності та культури, професійного 

самовдосконалення. Зміст дисципліни ознайомлює студента з кращими 

традиціями педагогічної науки різних епох, розкриває найважливіші проблеми 

навчання та виховання, передає в узагальненому вигляді знання та досвід 

попередніх поколінь, а також готує до практичної діяльності.  



 

З метою ефективної організації самоосвітньої діяльності майбутніх 

учителів початкових класів Л.Петуховою були розроблені архітектура та 

змістове наповнення Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки», яка 

активно впроваджується не лише на факультеті дошкільної та початкової освіти 

Херсонського державного університету, але й в інших вищих навчальних 

закладах педагогічного профілю.  

Як бачимо з рисунку 4, архітектура Web-мультимедіа енциклопедії 

«Історія педагогіки» є такі розділи та підрозділи:  

 

Рис. 4 – Архітектура Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» 

 

– «Вітальна сторінка» містить звернення автора, у якому надається 

певну інформацію про проект, зазначаються основні завдання курсу, 

пояснюються підходи до викладу матеріалу, наводиться короткий опис 
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розділів, а також подане запрошення до користувача поринути у дивовижний 

світ історії педагогіки, розширити власний кругозір; 

– «Робоча програма» включає в себе пояснювальну записку, навчально-

тематичний план і програму курсу; 

– «Змістові модулі» містять перелік тем з лекційними, семінарськими (з 

ґрунтовними методичними  рекомендаціями) блоками та блоки самостійної 

роботи щодо вивчення відповідної теми, а також підсумкову теку для перевірки 

засвоєних знань; 

– «Тека творчих завдань» включає підрозділи «Відеофрагменти» та 

«Кросворди», які є проявом креативної діяльності користувача; 

–  «Мультимедіа галерея» містить короткий опис життя та педагогічної 

діяльності найбільш відомих педагогів, психологів, філософів; 

– «Презентації», завдяки яким користувач може самостійно 

ознайомитися з лекційним матеріалом; 

– «Екзаменаційний мінімум» містить перелік питань для обговорення 

на екзамені. Це дозволяє систематизувати, координувати, спрямовувати 

самостійну роботу студентів протягом вивчення курсу «Історія педагогіки»; 

– «Глосарій» включає основні терміни навчального курсу та їхні 

дефініції, що дозволяє розширити кругозір у галузі історико-педагогічної 

науки; 

–  «Тестовий контроль», за допомогою якого користувач може 

перевірити рівень засвоєння знань з тієї чи іншої теми; 

– «Журнал» відображає результати успішності користувача після 

проходження тестового контролю. 

Слід зазначити, що ресурси Web-мультимедіа енциклопедії «Історія 

педагогіки» можна використовувати під час підготовки та проведення 

різноманітних видів занять: лекцій, семінарів, а також під час самостійної 

роботи (рис. 5). 



 

 

Рис. 5 – Використання ресурсів Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» 

під час підготовки та проведення різних типів занять 

 

 У процесі читання лекції викладач, маючи у своєму розпорядженні 

обмежений час, викладає основні поняття курсу, дає вказівки та пояснення 

щодо самостійного вивчення навчального матеріалу. У цих умовах для 

підвищення якості й ефективності засвоєння знань збільшується значення 

візуалізації навчальної інформації. При використанні ресурсів Web-

мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» зникає необхідність ведення 

конспектів, оскільки студент має можливість вдома або за допомогою ноутбука 

безпосередньо на лекції переглянути її зміст. Мультимедійний супровід 

доповіді лектора істотно покращує сприйняття й осмислення питань, які 

пропонуються для обговорення, створює більш комфортні умови для 

аудиторної роботи. Як правило такий супровід представляє собою презентацію 

у форматі PowerPoint, тобто логічно структуровану послідовність слайдів. При 

цьому у якості інформаційного наповнення використовуються різноманітні 

види інформації: текстова, графічна, анімація, аудіо- та відеофрагменти). 

При самостійному опрацюванні змісту лекції зовнішня мотивація (яку 

створює інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище) перетворюється 
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у внутрішню, адже студент знаходиться на шляху відкриття «нової» проблеми, 

яка докорінно змінює відношення студента до навчально-пізнавальної 

діяльності. Таким чином змінюється й функція самої лекції, яка не тільки 

передає знання, а й розвиває творчу, навчально-пошукову діяльність студентів, 

сприяє поглибленому вивченню навчального матеріалу й допомагає студентам 

розкрити свій внутрішній навчально-пізнавальний потенціал.  

Під час проведення семінарських занять використання презентації має 

свої особливості. Презентацію залежно від оснащення аудиторії можна 

демонструвати або за допомогою проектора, або безпосередньо на монітори 

комп’ютерів і ноутбуків (в умовах комп’ютерного класу або за наявності 

доступу до мережі Wi-Fi). У процесі проведення семінарських занять ресурси 

Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» доцільно використовувати 

в межах одного з етапів заняття (наприклад, актуалізації опорних знань, 

узагальнення вивченого матеріалу тощо).  

Водночас при підготовці до семінарських занять ефективність 

самоосвітньої діяльності майбутніх учителів початкових класів підвищується за 

рахунок цілісності, доступності (відкритості, можливості обирати час і місце 

для виконання самостійної роботи), економічності (збереження часу на пошук 

необхідної інформації, заощадження коштів на ксерокопію необхідної 

інформації) подання структури семінарського заняття, у якому зазначені тема, 

мета, конкретні завдання, питання для обговорення, необхідна література, та 

методичні рекомендації, де зазначені основні питання, на які необхідно 

студентові звернути увагу під час підготовки до занять.  

Крім того, така організація діяльності запобігає перевтомі студентів, 

дозволяючи швидше та якісніше зорієнтуватися у темі, створюючи комфортне 

інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище для організації 

індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів.  

Значна частина навчального матеріалу виноситься на самостійне 

опрацювання. Для ефективного виконання даного виду роботи на сторінках 



 

Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» розміщено теоретичний 

матеріал, довідкову інформацію, завдання для самостійного вивчення. Це 

дозволяє студенту якісно підготуватися до занять, не витрачаючи при цьому 

великої кількості часу та зусиль. Вагоме місце в організації самоосвітньої 

діяльності студентів також відіграє індивідуальна робота, яка може містити як 

інваріантну частину, де студентам самостійно пропонується розглянути 

конкретні питання з певної теми, так і варіативну частину, де вони виконують 

додаткові завдання з теми (написання рефератів, виконання творчих завдань, 

що передбачає створення кросвордів, ребусів, загадок, презентацій до теми, 

відеофрагментів, проектів та ін.). При чому працювати можна як індивідуально, 

так і кооперативно, тобто об’єднуватися у групи за інтересами. Це дозволяє не 

тільки розширити знання з курсу «Історія педагогіки», але й викликає стійкий 

інтерес як до історичної спадщини й розвитку педагогіки взагалі, окремих її 

розділів, так і розвитку науки в цілому. 

Відповідно до різноманітних навчальних завдань, змісту та мети 

повторення мультимедійні засоби можуть бути використані як під час 

пояснения з елементами поточного повторення, так і під час окремих занять 

повторення як наочна опора посібник до самостійної роботи або ілюстрація до 

повторения чи як засіб повторення. узагальнення та систематизації знань. 

Відповідно до цього змінюється місце мультимедійної інформації на заняттях 

та методичні прийоми їх застосування. 

Отже, підсумовуючи сказане зазначимо, що Web-мультимедіа 

енциклопедія «Історія педагогіки» є елементом динамічного інформаційно-

комунікаційного педагогічного середовища, яке дає змогу забезпечити 

дистанційне управління процесом організації самостійної роботи студентів, 

спостерігати за його розвитком, координувати й контролювати її, упрова-

джувати інноваційні форми та методи в процес організації навчання вузу. Її 

мультимедійний навчальний комплекс дає можливість у реальному часі з 

необхідною швидкістю відображати необхідний студентові матеріал, що 

представлений у відкритій формі, яка надає студентові зручний доступ до будь-



 

якого куточка інформації цієї енциклопедії, створює цілісне уявлення про 

навчальний предмет і дає змогу самостійно обирати власну траєкторію 

навчання, що позитивно впливає на його внутрішню мотивацію, розвиток 

пізнавальної активності, творчості, водночас зберігає час студента на пошук 

необхідної інформації. 

 

5. Методика роботи з ресурсами Web-мультимедіа енциклопедії 

«Історія педагогіки» 

5.1. Підготовчий етап до роботи з електронним ресурсом 

 

Знайомство з Web-мультимедіа енциклопедією доцільно розпочати з 

перегляду демонстраційного відеоролика, що представлений на сайті 

Херсонського державного університету. Для цього необхідно виконати 

наступний алгоритм: 

1. Зайти на головну сторінку сайту Херсонського державного 

університету за адресою www.kspu.edu. 

2. У правій частині вікна знайти гіперпосилання «Центр інформаційно-

комунікаційних технологій». За допомогою кліка мишки перейти за цим 

посиланням. 

3. У вікні, що відкрилося, зліва в переліку знайти гіперпосилання 

«Програмні продукти». Перейти за цим посиланням. 

4. У переліку програмних продуктів знайти та натиснути «Історія 

педагогіки». 

5. Далі у підменю обрати розділ «Відео». 

Після виконання даних операцій можна переглянути ролик, який містить 

вичерпну інформацію щодо структури Web-мультимедіа енциклопедії з курсу 

«Історія педагогіки», особливостей роботи з кожним розділом ресурсу. 

Для початку роботи з Web-мультимедіа енциклопедією «Історія 

педагогіки» необхідно завітати на сайт Херсонського державного університету 

(www.university.kherson.ua). У рядку меню вибрати розділ «Проекти», далі у 

http://www.kspu.edu/
http://www.university.kherson.ua/


 

списку знайти підрозділ «Мультимедійна енциклопедія з курсу «Історія 

педагогіки». Існує й інший варіант доступу до даного ресурсу – необхідно в 

панелі навігації ввести адресу сайту: webhp.ksu.ks.ua/joomla/index.php.  

Після переходу за даною адресою перед користувачем відкривається 

вітальна сторінка Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» (рис. 6). 

 

Рис. 6 – Вітальна сторінка Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» 

 

Як бачимо з рисунку, на сторінці представлене вітальне слово автора, у 

якому надається певна інформацію про проект, зазначаються основні завдання 

курсу, пояснюються підходи до викладу матеріалу, наводиться короткий опис 

розділів, а також подане запрошення до користувача поринути у дивовижний 

світ історії педагогіки, розширити власний кругозір.  

Слід відмітити, що система має три рівні персоніфікованого доступу до 

ресурсів сайту: студент, викладач, адміністратор. Рівні доступу відрізняються 

пунктами Меню сайту. Так, права на роботу з розділом «Журнал» є лише у 

викладача. У свою чергу, адміністратор має право редагувати змістове 

наповнення ресурсу, надавати технічну підтримку користувачам. 



 

Зліва розміщений модуль авторизації (рис. 7), який забезпечує доступ 

користувачів до ресурсів сайту. Він складається з таких частин:  

- форма авторизації (містить віконця для вводу імені (логіну) та паролю 

користувача); 

- меню відновлення паролю; 

- меню реєстрації. 

 

Рис. 7 – Модуль авторизації Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» 

 

Для початку роботи з ресурсами Web-мультимедіа енциклопедії «Історія 

педагогіки» кожному користувачу необхідно зареєструватися. Після переходу 

за посиланням «Реєстрація» перед студентом з’являється вікно, в якому 

вводяться дані про користувача (рис. 8).  

 

Рис. 8 – Вікно реєстрації 

 



 

Усі поля є обов’язковими для заповнення. Після проходження реєстрації 

користувач отримує доступ до ресурсів сайту. Для входу на сайт йому 

необхідно ввести логін, пароль і натиснути клавішу «Вхід».  

У випадку, коли користувач забув пароль, можна скористатися меню 

відновлення паролю (посилання «Забули пароль?»). При переході за даним 

посиланням відкривається вікно відновлення паролю (рис. 9). Після виконання 

інструкцій користувач отримує листа з новим паролем. 

 

Рис. 9 – Вікно відновлення паролю 

 

Таким чином, у результаті цієї підготовчої роботи користувач отримує 

доступ до усіх ресурсів Web-мультимедіа енциклопедії, має змогу переглядати 

зміст її структурних компонентів (рис. 10). 

 

Рис. 10 – Вікно меню 

 

 

 



 

5.2. Робота з розділами Web-мультимедіа енциклопедії 

 

Обравши розділ «Пояснювальна записка» (рис. 11), можна 

познайомитися з основними завданнями курсу та вказівками щодо самостійної 

підготовки до занять з курсу «Історія педагогіки». Також користувач 

знайомиться зі структурними компонентами семінарських занять, які сприяють 

розвитку критичності мислення та творчої активності студентів. Крім того, 

подано зразки форм, відповідно до яких треба виконувати конспектування 

першоджерел. 

 

Рис. 11 – Сторінка розділу «Пояснювальна записка» 

 

Під час роботи з розділами «Навчально-тематичний план» (рис. 12) і 

«Програма курсу» (рис. 13) студент має можливість ознайомитися з 

погодинним плануванням лекційних, семінарських та індивідуальних занять, 

переліком тем, що вивчатимуться.  

Ці підрозділи можна вважати корисними та необхідними, оскільки вони 

дають можливість на початку вивчення курсу визначити для себе повний обсяг 

і напрямок роботи під час опанування навчальної дисципліни. 

 



 

 

Рис. 12 – Сторінка розділу «Навчально-тематичний план» 

 

 

Рис. 13 – Сторінка розділу «Програма курсу» 

 

При виборі пункту меню «Змістові модулі» (рис. 14) перед користувачем 

відкривається сторінка з переліком основних модулів, протягом яких буде 

вивчатися даний курс. Кожна назва модуля є гіперпосиланням, при натисканні 

якого відкривається сторінка з відповідними лекційним, семінарським блоками, 



 

блоком самостійної роботи та підсумковою текою. Маючи таке представлення 

навчального матеріалу, студенти можуть вже на початку вивчення певного 

розділу дисципліни спланувати свою діяльність і налаштувати себе на 

виконання поставлених завдань. 

 

Рис. 14 – Сторінка підрозділу «І змістовний модуль» 

 

Надзвичайно цікавим пунктом головного меню проекту є «Тека творчих 

завдань», який містить два структурні компоненти: «Відеофрагменти» і 

«Кросворди» (рис. 15). 

 

Рис. 15 – Сторінка розділу «Тека творчих завдань» 



 

Під час самоосвітньої діяльності студент може використовувати кейс-

метод, що представлений на сайті фрагментом педагогічного фільму з певної 

теми (рис. 16). При цьому студент має змогу його продивитися, попередньо 

дізнатися зміст сюжету, а згодом відповісти на проблемне питання.  

 

 

Рис. 16 – Вікно перегляду відеофрагменту  

 

Цей вид роботи допомагає за невеликий проміжок часу цілісно побачити 

педагогічну проблему та намітити шляхи її  вирішення, розвиває професійну 

свідомість і творче мислення, формує позитивне емоційно-ціннісне ставлення 

до майбутньої професійної діяльності. Робота з фрагментами фільмів сприяє 

розвитку творчих здібностей, реалізує вміння працювати за зразком, 

проектуючи отримані знання на власний досвід. Відеофрагменти можна 

використовувати як мотивацію перед вивченням нової теми шляхом створення 

проблемної ситуації. Такий підхід змушує майбутнього вчителя, навіть під час 

відпочинку (перегляду фільмів, спілкування з друзями) чинитися на світ «очима 

педагога», формує світогляд і розуміння можливих шляхів розв'язування 

складних педагогічних ситуацій. 



 

На особливу увагу заслуговують кросворди, що розташовані у теці 

творчих завдань. Користувач безпосередньо працює з компонентом, який являє 

собою готовий кросворд (рис. 17), що заповнюється on-line.  

 

Рис. 17 – Вікно заповнення кросворду 

 

Серед особливостей можна виділити наступні: підсвічування позиції 

слова у кросворді (при наведенні курсору на питання виділяється слово і 

навпаки, при наведенні курсору на слово виділяється питання, на яке необхідно 

відповісти); можливість скористуватися підказкою (у вигляді однієї букви, 

слова або всього кросворду); перевірка правильності відгаданого слова чи 

всього кросворду (відповідна вкладка, що розташована у верхньому лівому 

кутку вікна). Робота з таким видом творчих завдань сприяє зацікавленості 

студентів, підвищується їхнє прагнення знаходити правильні відповіді шляхом 

вивчення додаткової літератури. 

У процесі самоосвітньої діяльності майбутнім учителям корисним буде 

знайомством з розділом «Мультимедіа галерея». У ній представлені короткі 

біографічні відомості про видатних філософів і педагогів різних історичних 

епох, наведені їхні основні педагогічні погляди, перелік педагогічних праць 

(рис. 18). 



 

 

Рис. 18 – Сторінка мультимедіа галереї  

 

Наступний розділ проекту – «Презентації» – є, на нашу думку, корисним 

і необхідним для самостійного засвоєння знань з курсу (рис. 19).  

 

 

Рис. 19 – Сторінка розділу «Презентації» 

  

Кожна презентація виконана у форматі PowerPoint та передбачає 

чергування слайдів, на яких розміщені текст, фотографії, малюнки, діаграми, 



 

графіки, відеофрагменти. Перегляд супроводжується звуковим оформленням – 

музикою або ж голосовим коментарем диктора. Слід зазначити, що це один з 

найбільш функціональних та ефективних засобів під час підготовки до лекцій, 

семінарських та індивідуальних занять. 

У розділі «Екзаменаційний мінімум» (рис. 20) користувачеві 

пропонується перелік основних питань, які передбачають обговорення на 

екзамені. Це дозволяє студенту спланувати діяльність щодо самостійної 

підготовки до іспиту, здійснити самоконтроль наявних знань. 

 

Рис. 20 – Сторінка розділу «Екзаменаційний мінімум»  

 

Інший структурний компонент мультимедійної екциклопедії, який є 

важливим у процесі самоосвіти, – «Глосарій» організовано таким чином, що 

необхідний термін можна знайти, переглянувши всі слова на певну літеру або ж 

скориставшись пошуковою системою (рис. 21). Робота з даним розділом 

дозволяє поповнювати словниковий запас майбутнього вчителя початкової 

школи, розширювати кругозір у галузі педагогічної науки. 

 



 

 

Рис. 21 – Сторінка глосарію  

 

Розділ «Тестовий контроль» представляє собою доступну та легку у 

використанні програму, що надає можливість перевірити рівень знань з певної 

теми (рис. 22).  

 

Рис. 22 – Сторінка тестових завдань  

 



 

Як бачимо з рисунку, користувач за допомогою курсору має змогу обирати 

правильну відповідь і перейти до розв’язання наступного тестового завдання. 

Під час проходження тестування ведеться відлік часу та підрахунок балів. 

Відлік часу виступає зовнішнім стимулом до розв’язання тесту, що спонукає 

студента працювати в оптимальному навчальному режимі. 

Після виконання тестових завдань користувач отримує звіт, у якому 

наводиться кількість набраних балів, кількість правильних відповідей і перелік 

питань, на які була надана неправильна відповідь (рис. 23).  

 

Рис. 23 – Вікно з результатами тестування  

 

Такий звіт, а особливо наявність у ньому неправильних відповідей, 

спонукає студента до самостійного пошуку та вдосконалення своїх знань 

Серед усіх розділів проекту не останнє місце посідає «Журнал», де 

відбувається фіксування результатів проходження тестів користувачем. 

Обравши даний розділ, зʼявляється вікно (рис. 24), у якому користувач може 

знайти своє прізвище, назву тесту, результат і дату проходження, а також 

рекомендовану оцінку. Окрім перегляду статистики пройдених тестів студент 

може переглянути інформацію про хід виконання тесту, витрачений час, а 

також кількість правильних відповідей. 

 



 

 

Рис. 23 – Сторінка розділу «Журнал»  

 

Таким чином, відбувається постійний самоконтроль і стимулювання 

студента до самоосвітньої діяльності завдяки як корекції своїх знань з певної 

теми, так і очікуванню оцінки за проведену роботу, що створює для нього 

досить сильну зовнішню мотивацію, що згодом  переходить у внутрішню. 

Студент стає суб’єктом власної навчально-пізнавальної діяльності й сам 

зацікавлений у своїй систематичній самоосвіті. Така організація роботи 

студентів значно ефективніша за традиційну, адже спрямована на діяльність 

самого суб’єкта навчання, створює сприятливе інформаційно-комунікаційне 

педагогічне середовище, що постійно допомагає студентові у навчанні.   

Слід зазначити, що наприкінці сеансу роботи з Web-мультимедіа 

енциклопедією «Історія педагогіки» необхідно закінчити сесію, клацнувши на 

кнопці «Завершити роботу» на вітальній сторінці. 

Отже, можна стверджувати, що Web-мультимедіа енциклопедія «Історія 

педагогіки» спрямована на реалізацію особистісно-орієнтованого, діяльнісного, 

системного, синергетичного та  компетентнісного підходів до організації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. Водночас, це дає змогу 



 

забезпечувати дистанційне управління самостійною роботою студентів, 

здійснювати самоконтроль, послідовно або вибірково спостерігаючи за 

процесом навчання кожного студента; формувати групи для спільної навчаль-

ної діяльності з метою корекції й контролю; проводити дискусійні форми 

навчальної роботи вже на лекціях. 

 

5.3. Алгоритм підготовки до лекційного заняття 

 

Процес підготовки до лекційного заняття передбачає виконання певної 

послідовності дій, а саме: 

1. Визначити місце та роль теми в курсі «Історія педагогіки» (розділ 

«Робоча програма», підрозділи «Навчально-тематичний план» і 

«Програма курсу»). 

2. Ознайомитися з планом лекції (розділ «Презентації»). 

3. Визначити коло проблем, які викликають зацікавленість. 

4. Опрацювати питання, що розкривають зміст лекції. 

5. Ознайомитися з біографією та педагогічними поглядами провідних 

діячів означеного історичного періоду (розділ «Мультимедіа 

галерея»). 

6. Скласти термінологічний словник з даної теми (розділ «Глосарій»). 

7. Переглянути відеофрагмент, який ілюструє педагогічні ситуації 

означеного історичного періоду (розділ «Тека творчих завдань», 

підрозділ «Відеофрагменти»). 

8. З метою кращого засвоєння навчальної інформації заповнити кросворд 

з даної теми (розділ «Тека творчих завдань», підрозділ «Кросворди»). 

9. Здійснити самоконтроль рівня засвоєного матеріалу за допомогою 

тестових завдань (розділ «Тестовий контроль»). 

10. Проаналізувати результати тестування, переглянувши статистику. 

Розглянемо процес підготовки до лекційного заняття з використанням 

Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» на прикладі однієї з тем 



 

третього змістовного модулю: «Школа та педагогіка Нового часу», а саме 

«Школа і педагогіка в період розпаду феодалізму та зародження 

капіталістичних відносин (XVIII – XIX ст. І половина)». 

Спочатку обравши розділ «Робоча програма» за допомогою підрозділів 

«Навчально-тематичний план» і «Програма курсу», з’ясовуємо, що дана тема 

вивчається в межах тематичного розділу «Школа та педагогічна думка України 

та Росії ХVІІІ століття». За допомогою меню «Презентації» знаходимо лекцію 

«Особливості розвитку освіти і педагогічної думки у ХVIII ст.». На основі 

ознайомлення з планом заняття визначити коло проблем, які викликають 

зацікавленість, і як наслідок проектуємо власну навчально-пізнавальну 

діяльність. 

Зустрічаючи проблемні питання у презентації лекцій, не тільки 

«подумки» визначаємо для себе цю проблему, а й занотовуємо у зошит, де у 

вільній формі окреслюємо свої думки щодо її розв’язання. Це допоможе під час 

лекції проявити зацікавленість з даного питання, бути активним, а також 

позитивно вплине на розвиток професійної свідомості. 

Важливе значення мають висловлювання самих педагогів, які 

занотовуємо до зошита, визначаємо моменти, що незрозумілі і вже на лекції за 

допомогою викладача з’ясовуємо їх. 

Готуючись до лекції самостійно опрацьовуємо завдання, які будуть 

висвітлені на лекційному занятті викладачем. При ознайомленні з презентацією 

можна виділити основні теоретичні положення, а саме: 

1. Загальний огляд основних доленосних для українського народу подій. 

2. Освітня політика царизму у Малоросії. 

3. Формування педагогічної думки: 

- освітньо-педагогічна діяльність Ф.Прокоповича;  

- педагогічна концепція Г.Сковороди; 

- педагогічна діяльність М.Ломоносова. В.Татіщева, І.Бецького. 

Ф.Янковича та ін. 



 

Слід звернути увагу на те, що в презентації навчальний матеріал відносно 

питання про зміни в суспільно-політичному житті країни, структури освіти у 

тогочасній Україні, основні реформи XVІІІ – початку XIX століття розкрито не 

достатньо повно, тому для максимальної ефективності готовності до заняття 

потрібно опрацювати відповідну літературу, перелік якої подано в презентації 

або ж скористатися пошуковими системами мережі Internet. 

З метою ознайомлення з педагогічними поглядами діячів XVIII століття 

(Ф.Прокоповича, Г.Сковороди, М.Ломоносова. В.Татіщева, І.Бецького, 

Ф.Янковича) використовуємо розділ Web-мультимедіа енциклопедії 

«Мультимедіа галерея». Інформація про педагогів представлена чотирма 

позиціями: червоною ниткою крізь життя, життя, вчення та вислови. Це дає 

змогу познайомитися з основними етапами життя видатних діячів суспільно-

політичної думки того часу, їхніми основними ідеями, які вони намагалися 

втілити протягом свого життя та афоризмами, які й досі є достатньо 

актуальними. 

Так, на прикладі видатного українського філософа, письменника і 

просвітителя Г.Сковороди, простежимо яким чином розкрита кожна з позицій 

даного розділу. Червоною ниткою крізь життя педагога висвітлена ідея 

пізнання світу через пізнання себе, що влучно характеризує його вислів: «Якщо 

хочемо виміряти небо, землю і море – повинні по-перше, виміряти себе». У 

наступному пункту «Життя» розкриваються основні періоди життя та 

діяльності видатного просвітителя, а також подається перелік його робіт: 

«Нарис», «Разглагол о древем мире», «О святой вечере или о вечности», 

«Симфонія, нареченная книга Асхань», «О познании самого себя», «Буквар 

мира», «Бесіда, наречонная двоє, о том, что блаженним бить легко», «Басня 

Езопова». У пункті «Вчення» розкрито соціально-педагогічні погляди 

Г.Сковороди про те, що тільки через духовне влаштування окремої особистості 

можна прийти до ідеалу досконалого людського суспільства. Завершальним 

пунктом даного розділу є «Вислови», де можна знайти зерна його вчення: 

«Досить не мале діло пізнати себе», «Усіх наук насіння скриті в середині 



 

людини, тут їх таємне джерело», «О, воля! В тобі я почав мудрішати. До тебе 

моя природо, в тобі хочу померти», «Увесь Всесвіт створений». 

При ознайомленні з основними ідеями Г.Сковороди звертаємо увагу на 

те, що, на відміну від своїх попередників, педагог висуває ідею «сродного», 

тобто природо відповідного виховання. Природні здібності у людей неоднакові, 

проте кожна людина, на його думку, має можливість, спираючись на них, 

розгорнути успішну діяльність у тій чи іншій галузі. 

У процесі опрацювання матеріалів презентації складаємо 

термінологічний словник понять з даної теми, зокрема «колегіум», «народні 

школи», «малі народні училища», «повітові училища», «приходські училища», 

«реальні училища», «братські школи», «Києво-Могилянська Академія», 

«Львівський університет». Для виконання даного виду роботи скористаємося 

ресурсами розділу «Глосарій», у якому подаються основні педагогічні терміни з 

повним тлумаченням. У результаті цього ми економимо свій час, який б могли 

витратити здійснюючи пошук визначення того чи іншого поняття в словниках, 

педагогічних енциклопедіях, в мережі Іnternet. Тепер час можна використати 

для виконання якого-небудь іншого більш цікавого завдання, наприклад для 

перегляду відеофрагменту чи заповнення кросворду з теми.  

Також з метою вивчення життя і діяльності видатного просвітителя, 

формування власної думки про цю визначну постать та її роль у педагогіці та 

житті народу у підрозділі «Відеофрагменти» розділу «Тека творчих завдань» 

знаходимо фрагмент педагогічного фільму «Григорій Сковорода». У вікні 

перегляду фільму знайомимося з короткими відомостями про фільм (режисер, 

виконавці головних ролей, сюжет фільму). Переглядаючи запропонований 

фрагмент намагаємося відповісти на поставлене педагогічне питання: «Що за 

своїми вчинками та своїми творами намагався засудити Г. Сковорода?». 

Для закріплення отриманих знань виконуємо роботу щодо заповнення 

кросвордів. Знаходимо у підрозділі «Кросворди» розділу «Тека творчих 

завдань» необхідний кросворд, а саме «Педагогика «Нового времени» (общий 

взгляд)» і «Києво-Могилянська Академія – культурно-освітній центр 



 

слов'янської освіти». У процесі заповнення кросворду підсвічується позиція 

слова (при наведенні курсору на питання виділяється слово і навпаки, при 

наведенні курсору на слово виділяється питання, на яке необхідно відповісти). 

Якщо не знаємо відповіді, можна скористатися підказкою (у вигляді однієї 

букви, слова або всього кросворду). У кінці роботи перевіряємо правильність 

відгаданого слова чи всього кросворду (відповідна вкладка, що розташована у 

верхньому лівому кутку вікна). Виконання такого виду творчих завдань сприяє 

зацікавленості, підвищує прагнення знаходити правильні відповіді шляхом 

вивчення додаткової літератури.  

Після повного опрацювання навчального матеріалу із зазначеної теми 

здійснюємо контроль рівня засвоєння знань за допомогою системи тестових 

завдань. Для цього у розділі енциклопедії «Тестовий контроль», підрозділі «ІІІ 

змістовий модуль» обираємо тему «Школа та педагогічна думка України та 

Росії XVIII століття» і проходимо комп'ютерне тестування. Після чого 

переглядаємо та аналізуємо якість виконання тестування у вікні статистики або 

ж у розділі «Журнал». Виконання поставлених завдань допомагає визначити 

попередній рівень оволодіння матеріалом, а також з'ясувати суперечливі 

питання, які можна запропонувати для обговорення на лекції. 

Після проведення лекції та з'ясування усіх незрозумілих, суперечливих 

питань, приступаємо до підготовки до семінарського заняття, оскільки воно с 

важливою формою організації навчальної діяльності студентів та перевірки 

рівня засвоєння навчального матеріалу. 

 

5.4. Алгоритм підготовки до семінарського заняття 

 

Підготовка до будь-якого семінарського заняття передбачає попереднє 

опрацювання лекційного матеріалу з даної теми, а також вимагає виконання 

певної послідовності дій: 



 

1. Визначити місце та роль теми в курсі «Історія педагогіки» (розділ 

«Робоча програма», підрозділи «Навчально-тематичний план» і 

«Програма курсу»). 

2. Ознайомитися з планом семінарського заняття (розділ «Змістовні 

модулі»). 

3. Опрацювати питання та виконати завдання, що передбачені планом 

заняття. 

4. Доповнити або ознайомитися (якщо це було передбачено лекційним 

матеріалом) з біографією та педагогічними поглядами провідних 

діячів означеного історичного періоду (розділ «Мультимедіа 

галерея»). 

5. Прочитати та охарактеризувати першоджерела, якщо вони передбачені 

темою та планом заняття. 

6. Доповнити термінологічний словник з даної теми (розділ «Глосарій»). 

7. Повторно заповнити кросворд з даної теми (розділ «Тека творчих 

завдань», підрозділ «Кросворди») та здійснити самоконтроль рівня 

засвоєного матеріалу за допомогою тестових завдань (розділ 

«Тестовий контроль»). 

8. Проаналізувати результати виконаних завдань, порівняти рівень 

засвоєних знань до початку вивчення теми та після ознайомлення з 

нею. 

Наведемо приклад процесу підготовки до семінарського заняття з теми 

«Школа і педагогіка в період розпаду феодалізму та зародження 

капіталістичних відносин (XVIII – XIX ст. І половина)». 

На початку роботи в підрозділі «ІІІ змістовний модуль» (розділ 

«Змістовні модулі») знаходимо посилання «Семінарські блоки». При переході 

за ним шукаємо відповідне заняття. Вивчення даної теми ставить перед нами 

конкретну мету: ознайомитися з реформами XVIIІ ст., їх особливостями та 

впливом на розвиток педагогічної думки в Росії і на Україні; проаналізувати 

внесок видатних діячів суспільно-політичної думки цього часу; розвивати 



 

навички спілкування в колективі, вести дискусію, обстоювати свою думку; 

виховувати повагу до співбесідників; викликати бажання вивчати, берегти і 

примножувати багатство педагогічної історії. 

Крім питань для обговорення, семінарське заняття містить завдання, що 

передбачають узагальнення, структурування, ознайомлення з певним 

навчальним матеріалом, а також опрацювання першоджерел, оскільки 

знайомство зі спадщиною видатних педагогів і діячів минулого є необхідною 

умовою подальшого професійного становлення особистості вчителя, розвитку 

його духовності та внутрішньої мотивації. 

Так, виконання завдання, пов’язаного з вивченням реформаторських 

спрямувань в історії педагогіки XVIII століття – початку ХІХ століття, вимагає 

ознайомлення зі статутами цього періоду, а саме «Статут народних училищ в 

Російській імперії» (1786), «Статут навчальних закладів, підвідомчих 

університетам» (1804), «Статут гімназій та училищ, підвідомчих 

університетам» (1828). Аналізуємо їхні особливості, динаміку та вплив на 

соціальний розвиток країни. Для зручності заповнюємо таблицю, де 

відображаємо відомості про рік запровадження, розробників, особливості, а 

також формулюємо висновки щодо цих реформ. 

У процесі підготовки відповідей на окреслені питання доповнюємо або 

знайомимося (якщо це було передбачено лекційним матеріалом) з біографією та 

педагогічними поглядами провідних діячів означеного історичного періоду. З 

цією метою використовуємо розділ «Мультимедіа галерея».  

Як уже зазначалося, важливим є опрацювання першоджерел. Для 

забезпечення ефективності цієї роботи педагогічний твір або ж уривок з нього 

уважно читаємо та складаємо його характеристику за чітко визначеною 

схемою: 

1. Автор педагогічного твору. 

2. Назва педагогічного твору. 

3. Рік написання або друку. 

4. Вихідні дані першоджерела.  



 

5. Структура твору. 

6. Сюжет твору. 

7. Зміст прочитаного. 

8. Особиста думка (оцінка) про прочитане. 

Працюючи з навчальною інформацією з даної теми за необхідності 

доповнюємо термінологічний словник поняттями, які не розглядалися у процесі 

лекції (розділ «Глосарій»). 

Після вивчення окреслених питань семінарського заняття повторно 

заповнюємо кросворд з даної теми (розділ «Тека творчих завдань», підрозділ 

«Кросворди») та здійснюємо самоконтроль рівня засвоєного матеріалу за 

допомогою тестових завдань (розділ «Тестовий контроль»). Це дає змогу 

проаналізувати та порівняти рівень засвоєних знань до початку вивчення теми 

та після ознайомлення з нею. 

Отже, аналізуючи вищезазначене бачимо, що у процесі підготовки до 

семінарського заняття з використанням Web-мультимедіа енциклопедії «Історія 

педагогіки» відбувається повторення, узагальнення, систематизація, а також 

поповнення сукупності знань новими даними. Це допомагає створити 

конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію. Крім того, 

відбувається не лише процес пізнання, відтворення та уточнення вже відомого, 

але й поглиблення знань. 

 

5.5. Алгоритм виконання завдань самостійної роботи 

 

Як уже зазначалося, значна частина навчального матеріалу виноситься на 

самостійне опрацювання. Для ефективного виконання даного виду роботи на 

сторінках Web-мультимедіа енциклопедії «Історія педагогіки» розміщено 

теоретичний матеріал, довідкову інформацію, завдання для самостійного 

вивчення. 

Процес виконання завдань самостійної роботи також передбачає 

виконання певної послідовності дій, а саме: 



 

1. Визначити місце та роль теми в курсі «Історія педагогіки» (розділ 

«Робоча програма», підрозділи «Навчально-тематичний план» і 

«Програма курсу»). 

2. Ознайомитися з планом самостійного заняття (розділ «Змістовні 

модулі»). 

3. Опрацювати питання та виконати завдання, що передбачені планом 

заняття. 

4. Скласти або доповнити термінологічний словник з даної теми (розділ 

«Глосарій»). 

5. Заповнити кросворд з даної теми (розділ «Тека творчих завдань», 

підрозділ «Кросворди») та здійснити самоконтроль рівня засвоєного 

матеріалу за допомогою тестових завдань (розділ «Тестовий 

контроль»). 

6. Проаналізувати результати виконаних завдань, порівняти рівень 

засвоєних знань до початку вивчення теми та після ознайомлення з 

нею. 

Розглянемо процес виконання завдань самостійної роботи на прикладі 

теми, яку наводили при розборі лекції та семінарського заняття.  

Спочатку обравши розділ «Робоча програма» за допомогою підрозділів 

«Навчально-тематичний план» і «Програма курсу», з’ясовуємо, що дана тема 

вивчається в межах тематичного розділу «Школа та педагогічна думка України 

та Росії ХVІІІ століття». Тому в підрозділі «ІІІ змістовний модуль» (розділ 

«Змістовні модулі») знаходимо посилання «Блоки самостійної роботи», 

перейшовши за яким відкриваємо план самостійної роботи. 

Виконання завдань передбачає пошук, узагальнення та систематизацію 

інформації з контрактної теми. Формою контролю такої роботи заповнення 

таблиці, до якої вносяться відомості щодо видатних діячів певної епохи (у 

нашому випадку – ХVІІІ століття), років їхньої діяльності, особливостей внеску 

у розвиток педагогічної культури. Для цього використовуємо ресурси розділу 

«Мультимедіа галерея», в якому знаходимо всю необхідну інформацію. Це 



 

дозволяє не витрачати зайвий час на пошук матеріалу в підручниках, 

довідниках або ж у мережі Internet. Також доцільно звернутися до розділу 

«Глосарій», де можна знайти основні поняття означеної теми. 

Слід зазначити, що повторне розгадування кросворду (розділ «Тека 

творчих завдань», підрозділ «Кросворди») та проходження тестування (розділ 

«Тестовий контроль») дозволяє остаточно закріпити отриману сукупність 

знань. 

У підсумку відмітимо, що використання Web-мультимедіа енциклопедії 

«Історія педагогіки» дозволяє студенту планувати та контролювати 

самоосвітню діяльність щодо опанування даного курсу, полегшує процес 

навчання, а також забезпечує належний рівень засвоєння навчальної 

інформації. 
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