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ловиях имеет место четко выраженный активный коммуникативный 
стиль реализации личностно-ориентированного обучения, независимо от 
его предметной области, а это дает справедливую основу для его совре-
менных проявлений, лежащих в технологии «обучения в сотрудни-
честве».   

1 Command vs instruction-What’s the differencе? URL: 
https://wikidiff.com/command/instruction  

2 Аронсон Э. Введение в социальную психологию. Ч. 7: Борьба со стереотипами. 
URL: https://sushchikh.livejournal.com/74905.html  

3 Личностно-ориентированное обучение. URL: 
https://ozlib.com/800779/psdihologiya/lichnostno-orientirovannoe-obuchenie  

4 Kristiansen J. G. Coaching i skolen – personlig veiledning. Pedlex, 2005. 60 s.  
5 Зырянова Н. М. Коучинг в обучении подростков. Вестник практической психо-

логии образования. 2004. № 1. С. 46– 49. 
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Якість освіти безпосередньо залежить від рівня професійної підготов-

ки педагога. Саме тому зростають вимоги до підготовки педагога, обсягу 
його знань, культури мовлення, поведінки. Він повинен володіти не тіль-
ки фундаментальними психолого-педагогічними знаннями та фаховими 
вміннями, а й такими особистісними якостями, як креативність, адаптив-
ність, критичність мислення, самостійність у прийнятті рішень, цілеспря-
мованість, здатність до професійного зростання. Для успішної професій-
ної діяльності педагогу необхідно вміти проектувати освітній процес, 
ефективно використовувати сучасні цифрові технологiї, створювати для 
дітей умови, що якнайповніше розкривають їх нахили і здібності, сприя-
ють досягненню високої якості та результативності навчання. Відповідно, 
постає завдання підготовки майбутнього педагога до проектної діяльності 
з використанням цифрових технологій, оскільки сьогодні від цього зале-
жить як продуктивність професійної діяльності педагога, так і рівень його 
компетентності. 

Проектна діяльність нині є однією з найперспективніших складових 
освітнього процесу, оскільки створює умови творчого саморозвитку та 
самореалізації студентів, формує необхідні загальні та фахові компетент-
ності. 

У сучасній педагогіці навчальне проектування розглядають як спосіб 
організації самостійної діяльності студентів, спрямований на розв’язання 
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завдань навчального проекту, що інтегрує в собі проблемний підхід, гру-
пові методи, рефлексійні, презентаційні, дослідницькі, пошукові й інші 
методики. 

Особливого значення набуває готовність майбутнього педагога до 
проектної діяльності з використанням цифрових технологій. Цифрові тех-
нології значно розширюють можливості проектної діяльності, оскільки 
дають змогу створювати віртуальний образ майбутнього об’єкта, здійс-
нювати комбінацію його складників, змінювати розмірність, орієнтацію, 
функціональну спрямованість проекту.  

Окрім того, цифрові технології здатні поліпшити якість освіти лише 
тоді, коли педагоги володіють комп’ютерною технікою, знають методику 
її використання в роботі з дітьми, мають високий рівень цифрової куль-
тури. 

Важливість підготовки майбутніх педагогів до проектної діяльності 
засобами цифрових технологій розкрито у Концепції розвитку педагогіч-
ної освіти (2018). У документі зазначено, що проектна дослідницько-
інноваційна діяльність педагогів формує у них здатність розв’язувати 
комплексні проблеми в галузі педагогіки, переосмислювати наявні та 
створювати нові цілісні рішення. Значної уваги потребує формування та 
розвиток інформаційно-комунікаційних навичок, медійної грамотності, 
іншомовної компетентності та інших загальних компетентностей.  

Підготовка майбутніх педагогів до проектної діяльності з використан-
ням цифрових технологій відбувається через опанування ними дисциплін 
інформаційної спрямованості. Розглянемо, як це реалізовано в навчаль-
них програмах підготовки майбутніх педагогів дошкільної та початкової 
освіти у Київському університеті імені Бориса Грінченка.  

Навчальна дисципліна «ІКТ в сфері “Освіта”», впроваджена у підгото-
вку студентів усіх педагогічних спеціальностей, дає базові знання та 
вміння з обробки інформації різними засобами (переважно − інструмен-
тами MS Windows і MS Office). Студенти практикуються у плануванні і 
розробленні навчальних занять, удосконалюють навички аналізу та підго-
товки супроводу − мультимедійних презентацій, засобів наочності, розда-
ткових матеріалів для дітей. 

Зазначена дисципліна також формує у майбутніх педагогів загальну 
ІКТ компетентність на рівні впевненого користувача персонального 
комп’ютера. Це пов’язано з тим, що подальше навчання у закладі вищої 
освіти передбачає виконання навчальних завдань, студентських наукових 
робіт, проходження дистанційних курсів, що є неможливим без сформо-
ваної на належному рівні ІКТ компетентності. 

Освітня програма підготовки студентів спеціальності «Початкова осві-
та» включає три дисципліни, які готують майбутніх учителів до викла-
дання предметів інформаційної спрямованості у початковій школі: «Ін-
форматична та технологічна освіта з методикою навчання», «Інформатика 
з методикою навчання», «Математика та інформатика з методикою на-
вчання». 

У процесі вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології в роботі з ді-
тьми» майбутні педагоги дошкільної освіти вчаться з педагогічного по-
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гляду аналізувати сучасні програми комп’ютерного навчання дошкільнят; 
освоюють навички роботи з відео- і аудіоредакторами (Audacity, Filmora, 
Camtasia); практикуються у розробленні інтерактивних занять засоба-
ми SMART; створюють мультимедійні проекти засобами різних WEB ре-
сурсів. 

Підготовка майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти до 
проектної діяльності з використанням цифрових технологій реалізується 
нами у процесі викладання різних фахових дисциплін.  

Розглянемо дисципліну «Проектна діяльність у навчальних закладах», 
яка впроваджена у підготовку майбутніх педагогів дошкільної освіти. 
Вивчення дисципліни передбачає створення кожним студентом навчаль-
но-методичного проекту з використанням цифрових технологій та його 
подальше впровадження в освітню практику. Завдання самостійних робіт 
охоплюють усі етапи роботи над проектом − від ідеї до її втілення.  

Створення навчального проекту передбачає використання студентом 
різних WEB ресурсів: Google Drive − для розміщення папки, що буде на-
повнюватися матеріалами проекту; Symbaloo.com − для відображення у 
вигляді так званих «веб-міксів» − послідовного списку мультимедіа мате-
ріалів за тематикою проекту; Thinglink.com, Coggle.it, WordArt.com – для 
унаочнення дерева цілей − графічного зображення взаємозв’язку і підпо-
рядкованості цілей проекту, що відображає розподіл мети на цілі, під-
цілі, завдання та окремі дії; Coggle.it, Padlet.com, Prezi.com − для плану-
вання етапів проекту та відображення його структури, створення супрові-
дних презентацій та представлення результатів проекту; Mindmeister – 
для розроблення карти етапів упровадження проекту; Time graphics – для 
відтворення етапів упровадження проекту на стрічці часу. Як підсумок, 
студенти знімають фільм, який пояснює суть проекту і зміст проектних 
завдань на всіх його етапах.  

Одним із завдань дисципліни «Математична і природнича освіта з ме-
тодикою навчання» є оволодіння педагогами сучасними методами і при-
йомами навчання в початковій школі, в тому числі, інформаційними тех-
нологіями. Практичні заняття теми «Формування природничих уявлень і 
понять в учнів початкової школи» пропонують студентам оволодіти ме-
тодикою проведення та моделювання природничих експериментів із ви-
користанням проекту Intel «1+1».  

Тема «Форми організації навчально-виховного процесу з природо-
знавства» пропонує студентам ведення блогу, створення екскурсійних 
відео та залучення веб-ресурсів у навчальний процес, розроблення навча-
льного проекту «Я досліджую світ» у формі Веб-квесту. Інші самостійні 
роботи охоплюють використання різних платформ (Веб ресурси, освітні 
програми Intell, Smart). 

Отже, схарактеризовані нами дисципліни формують у майбутніх педа-
гогів загальну ІКТ компетентність, створюють необхідні умови для пов-
ного засвоєння навчального матеріалу курсу, сприяють виробленню 
умінь і навичок проектування педагогічної діяльності, розвитку творчих 
здібностей, здатності до використанням цифрових технологій у профе-
сійній діяльності. 



 267

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До збірника увійшли  матеріали Першої міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції «Освіта ХХІ століття: теорія, 
практика, перспективи». Основна тематика представлених допові-
дей відповідає напрямам роботи конференції: теорія освіти і на-
вчання; сучасні освітні інновації; методика навчання в сучасному 
освітньому середовищі; технологізація освіти: проблеми, ідеї, шля-
хи розв’язання; сучасні підходи до формування змісту освіти; ком-
петентність як показник якості освіти в сучасній школі; діагности-
ка ефективності процесу навчання. 

Для науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів і студентів 
вищих закладів освіти, педагогічних працівників закладів загаль-
ної середньої освіти, усіх тих, хто причетний до освітньої галузі.  
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