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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ГСВО – галузеві стандарти вищої освіти; 

ЕБ -  електронна бібліотека; 

ЕОР –   електронний освітній ресурс; 

ЗК – заліковий кредит; 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології; 

ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання; 

ІНЗ – індивідуалізоване навчальне завдання; 

ІНПС –  індивідуальний навчальний план студента; 

ІТ –  інформаційні технології; 

КМСНВІ – кредитно-модульна система навчання вчителів 
інформатики; 

КМСОНП – кредитно-модульна система організації навчаль-
ного процесу; 

ОКХ –  освітньо-кваліфікаційна характеристика; 

ОПП –  освітньо-професійна програма; 

ППЗ –  прикладне програмне забезпечення; 

УЗК –  умовний заліковий кредит; 

ECTS –  European Credit Transfer System (Європейська си-
стема перезарахування кредитів). 



 

 6 

ВСТУП 

Однією з проблем, зумовлених розвитком глобального про-
цесу інформатизації та формуванням нового інформаційного 
середовища існування і професійної діяльності людини, постає 
підготовка мільйонів людей до життя в якісно нових умовах ін-
формаційного суспільства. Її вирішення має базуватися на прин-
ципово нових підходах до інформатизації освіти – стратегічно 
важливого напряму розвитку освітньої системи. За таких обста-
вин проблема інформатизації освіти постає фундаментальною 
науковою проблемою.  

Невід’ємним компонентом названої проблеми є питання 
підготовки кадрів та фахового забезпечення інформатизації 
освіти. Надзвичайно актуальне воно для середньої ланки освіт-
ньої системи з огляду на те, що загальноосвітні школи охоплю-
ють навчанням значну частину населення. Ефективна інформа-
тизація середньої освіти великою мірою залежить не лише від 
обсягів інвестування в комп’ютерну техніку й інші технічні засо-
би, а й від рівня фахової інформатичної підготовки педагогіч-
них працівників, педагогічно виваженого й обґрунтованого 
комп'ютерно орієнтованого методичного забезпечення навчаль-
ного процесу.  

Сучасна система інформатичної підготовки педагогічних 
працівників лише частково спрямована на задоволення освітніх 
інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-
виховного процесу. Переважна частина дисциплін, спрямованих 
на фахову підготовку майбутнього вчителя, вивчається з обме-
женим застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), що не забезпечує належної систематичності та 
неперервності використання комп’ютерів у навчальному проце-
сі. У більшості випадків відсутня система цілеспрямованого до-
бору та використання елементів інформаційних технологій, що 
не дозволяє сформувати в студента належне розуміння практи-
чної ролі інформатичних компетентностей у майбутній профе-
сійній діяльності, сприйняття ІКТ як цілісної системи сучасних 
засобів навчання.  
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Передумовою входження України до єдиного європейсько-
го та світового освітнього простору є запровадження в систему 
вищої освіти вимог Болонської декларації, спрямованої на фор-
мування загальноєвропейської системи вищої освіти зі спільни-
ми фундаментальними принципами функціонування. Серед 
таких принципів – використання ECTS (European Credit Transfer 
System) – Європейської кредитно-трансферної системи, що фу-
нкціонує на інституційному, регіональному, національному та 
європейському рівнях. З 2004 року у вітчизняних ВНЗ розпочато 
використання кредитно-модульної системи організації навчаль-
ного процесу (КМСОНП). Однак її експериментальне впрова-
дження супроводжується низкою організаційно-педагогічних, 
методичних проблем та оцінюється науковцями, адміністрато-
рами і викладачами неоднозначно.      

Вітчизняна система вищої освіти має незаперечні досягнен-
ня в підготовці кваліфікованих фахівців, зокрема за напрямами 
комп’ютерних наук, прикладної математики та інформатики. 
Однак характерною особливістю сучасного етапу розвитку цієї 
системи є те, що тенденції в економіці, потреби подальшого 
впровадження наукомістких технологій в усі сфери суспільного 
життя зумовлюють збільшення попиту на освітні послуги, а ви-
ща освіта поступово трансформується з елітарної в масову. За 
існуючої системи навчання це спричинює зниження середніх 
показників якості освіти, недостатнє задоволення потреб вітчиз-
няного ринку праці фахівцями з належним рівнем фахової під-
готовки, особливо з інформатики, низьку конкурентоспромож-
ність значної частини випускників вищих навчальних закладів 
на європейському ринку праці. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вирі-
шення суперечностей між: глобальним інтеграційним освітнім 
процесом на регіональному, національному, міждержавному рі-
внях та локальними процесами розвитку вищих навчальних за-
кладів, посилення їх автономії, збереження кращих університет-
ських традицій, підвищення якості й рівня освіти; нагальними 
практичними завданнями з упровадження КМСОНП і недоста-
тнім теоретичним обґрунтуванням, науково-методичним супро-
водом її експериментального впровадження, неготовністю знач-
ної частини викладачів вітчизняних ВНЗ до здійснення відпові-
дної конструктивної діяльності; потребами інформатизації віт-
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чизняної середньої освіти в учителях інформатики і рівнем їх-
ньої фахової підготовки; змістом підготовки майбутніх учителів 
інформатики, що визначаються наявними вітчизняними галузе-
вими стандартами вищої освіти (ГСВО), та вимогами ринку пра-
ці до професійної компетентності фахівців, зумовленими швид-
кою зміною предметної галузі інформатики; традиційними під-
ходами щодо організації навчання майбутніх учителів інформа-
тики у вітчизняних ВНЗ та необхідністю запровадження новітніх 
форм організації навчального процесу, форм проведення на-
вчальних занять, методів, засобів навчання з використанням су-
часних ІКТ; потребами студентів у побудові власних індивідуа-
льних траєкторій навчання і недостатньою розробленістю засо-
бів побудови таких траєкторій. 

Дослідження з розробки системно-методичного забезпе-
чення навчального процесу в закладах освіти, які виконали 
А. М. Алексюк, В. П. Беспалько, В. Ю. Биков, С. У. Гончаренко, 
М. І. Жалдак, В. А. Кушнір, М. П. Лапчик, О. І. Ляшенко, 
Н. В. Морзе, С. А. Раков, В. В. Сєріков, Ю. В. Триус та ін., є ваго-
мою основою для створення сучасних комп'ютерно орієнтова-
них методичних систем навчання майбутніх фахівців.  

Однак для вітчизняної вищої школи залишаються актуаль-
ними і до кінця не розв’язаними проблеми реалізації компетен-
тнісного підходу в процесі проектування ступеневої підготовки 
вчителя інформатики, розробки методичних систем фахової 
підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-
модульною технологією тощо.  

Під час організації навчального процесу у ВНЗ кредитна 
технологія набуває певних ознак (визначеність цілей, завдань, 
змісту, принципів, функцій, використовуваних форм, методів та 
засобів), що дозволяє розглядати її як специфічну систему на-
вчання. З огляду на це побудову методичної системи здійснимо, 
базуючись на працях із розробки системно-методичного забез-
печення навчального процесу, які, виконали А. М. Алексюк [1], 
В. П. Беспалько [10], В. Ю. Биков [76], С. У. Гончаренко [38; 105], 
В. В. Грубінко [46; 49], Р. С.Гуревич [51], О. А. Дубасенюк [173], 
М. І. Жалдак [61; 65], В. А. Кушнір [93], М. П. Лапчик [94], 
О. І. Ляшенко [100], Ю. І. Машбиць [139], Н. В. Морзе [112], 
С. А. Раков [181], Ю. С. Рамський [65], С. О. Семеріков [196], 
В. В. Сєріков [198], П. І. Сікорський [208], О. В. Співаковсь-
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кий [215], Е. Страчар [254], Ю. В. Триус [263], Л. О. Хомич [270], 
С. М. Яшанов [279].  

Попередніми дослідженнями обґрунтовано, що підготовку 
майбутнього фахівця для одержання кваліфікації вчителя інфо-
рматики доцільно здійснювати під час здобуття базової вищої 
освіти [245, с. 225-240]. Тому розробку методичної системи про-
фесійної підготовки майбутніх учителів інформатики за креди-
тно-модульною технологією пропонується розглянути для поєд-
наних напрямів (спеціальностей, додаткових спеціалізацій) у 
рамках освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Поряд із 
цим пропонована система орієнтуватиметься на підготовку вчи-
теля інформатики за поєднанням напрямів (спеціальностей), у 
яких напрям підготовки (спеціальність, спеціалізація) "інформа-
тика" є додатковим.  
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ  

Розробка будь-якої системи навчання орієнтована на те, 
щоб вона, як дидактичний засіб, органічно ввійшла в процес на-
вчання. Це вимагає дотримання вимог, які враховують специфі-
ку її призначення й одночасно загальні цілі навчально-виховної 
діяльності: освітні, розвиваючі, виховні [237, с. 84].  

Мета фахової підготовки вчителя інформатики має бути 
насамперед підпорядкована загальним завданням навчання, ви-
ховання та розвитку особистості, зумовлених актуальними і пер-
спективними соціальними потребами, переходом до нового ін-
формаційного суспільства.  

Інформаційне суспільство спричинює не лише сильний со-
ціальний, психологічний та культурний вплив на особистість, 
але й вимагає нового світогляду: уміння бачити та розуміти ін-
формаційну картину світу, уміння виявляти та аналізувати під 
час вивчення будь-якого об’єкта, процесу або явища в природі 
найбільш характерні для них інформаційні аспекти.  

Метою освітньої діяльності в сучасних умовах має бути під-
готовка фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріаль-
ного до інформаційно-технологічного суспільства через нова-
торство в навчанні, вихованні та науково-методичній роботі; а 
вимоги, які ставляться до освіти, – це якість, універсальність під-
готовки випускника та його адаптованість до вітчизняного і 
міжнародного ринків праці, особистісна орієнтованість навча-
льного процесу, його інформатизація, визначальна важливість 
освіти в забезпеченні сталого людського розвитку[49]. 

Поряд із цим такі суспільно значимі характеристики люди-
ни, як освіченість, здатність до саморозвитку та самовдоскона-
лення, неперервного навчання і підвищення кваліфікації, вмін-
ня орієнтуватися у величезному інформаційному потоці, обслу-
говувати та використовувати інформаційні технології у власній 
професійній діяльності, вміння гнучко, критично мислити в но-
вих умовах набуватимуть особливого значення. Слід застерегти 
від того, що винятково професійний підхід у підготовці спеціа-
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лістів може призвести до "тиражування самовідчужених [192, 
с. 7]" фахівців.  

Одним із головних завдань виховання має стати подолання 
негативних тенденцій у формуванні системи цінностей. Дослі-
дження науковців та практиків свідчать про те, що в нашій краї-
ні продовжується "загальна переорієнтація суспільства з ціннос-
тей колективізму до цінностей індивідуального життя, але в їх 
найгіршому вираженні. Це підтверджує недостатню реалізацію 
ідеологічної функції освіти, … яка не забезпечує позитивність 
пріоритетної тенденції індивідуального існування [4, с. 99]".  

У змісті виховної роботи актуальними постають завдання 
національно-патріотичного виховання з метою формування гро-
мадянської позиції, відповідальності за Батьківщину та майбутнє 
її народу; моральне виховання; художньо-естетичне виховання; 
валеологічне виховання, спрямоване на формування внутрішньої 
потреби у веденні здорового способу життя; сімейно-родинне ви-
ховання, покликане сприяти вихованню фізично і морально здо-
рової особистості на традиціях і цінностях родини; екологічне, 
спрямоване на розвиток екологічної культури [49, с. 15].  

Необхідним результатом виховання фахівця має стати сво-
бода обирати власну позицію за будь-яких обставин, власне ста-
влення до соціально-політичних явищ і процесів, умов та перс-
пектив життя. Система освіти має формувати свідомого грома-
дянина, який повинен ефективно брати участь у демократич-
ному процесі, не приймаючи силових методів вирішення полі-
тичних і соціальних конфліктів всередині країни, і готового за-
хищати її від зовнішньої агресії [253, с. 4].  

Визначаючи мету та завдання фахової підготовки варто 
врахувати, що провідна роль у теоретичних основах КМСНВІ 
належить особистісно-орієнтованій освітній парадигмі, яка най-
більше відображена в ідеях конструктивізму. Поряд із цим за-
значимо, що за умов особистісно-, гуманістично-орієнтованої 
освіти в основу педагогічного цілепокладання доцільно взяти 
"не модель особистості, а модель особистісно-стверджуючої си-
туації вільного життєпрояву індивідуума", а тому "… цілі освіти 
повинні відображати не лише соціальні функції, але й все різ-
номаніття людського буття" [198, с. 51]. 

Метою професійної базової підготовки майбутнього вчителя інфо-
рматики за кредитно-модульною системою є забезпечення побудови 
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кожним індивідуумом власної індивідуальної траєкторії базової фа-
хової підготовки на основі використання освітніх кредитів, модуль-
них технологій навчання, результатом реалізації якої є гарантоване 
досягнення людиною актуального суспільно-значущого рівня ком-
петентностей вчителя інформатики середнього навчального закла-
ду та готовності до навчання впродовж життя. 

Конкретизуємо запропоновану мету з огляду на необхід-
ність дотримання окремих вимог до визначення мети, специфі-
чних цілей і завдань впровадження КМСНВІ [245, с. 99-114]. 

Індивідуальна траєкторія базової фахової підготовки як компо-
нент загальної траєкторії професійної підготовки та підвищення 
кваліфікації передбачає наявність можливостей вибору майбут-
нім фахівцем варіативних дисциплін ОПП, сформованої за ви-
могами замовників, а також академічну мобільність студента для 
накопичення залікових кредитів з метою одержання ступеня 
"бакалавр", набуття загальних і професійних компетентностей 
вчителя інформатики середнього навчального закладу. 

Поряд із цим розглядувана траєкторія обов’язково має 
включати індивідуальні траєкторії опанування кожної дисцип-
ліни як системи залікових та змістових модулів, що передбачає 
реалізацію дидактичних принципів індивідуалізації й диферен-
ціації навчання з вибором студентом індивідуальних рівнів і те-
рмінів опанування навчальним матеріалом в межах залікового 
модуля дисципліни.  

Забезпечення побудови студентом власної індивідуальної тра-
єкторії насамперед передбачає створення належних організа-
ційно-педагогічних умов проведення навчального процесу. Зок-
рема, мають бути обґрунтовані, розроблені та представлені в 
зрозумілому для використання студентами вигляді індивідуаль-
но-орієнтовані ресурси (організаційні складові, правила, проце-
дури і засоби) кредитно-модульної технології. 

Гарантоване досягнення рівня компетентності забезпечується 
необхіднім рівнем результативності кредитно-модульної систе-
ми як навчальної технології. Цей рівень залежить від якості 
розв’язування ряду завдань, пов’язаних з обґрунтуванням, опи-
сом, відтворенням та упровадженням КМСНВІ.  

По-перше, обґрунтування технології має містити наперед 
визначені вимоги до складу та рівня її виконавців – суб’єктів фа-
хової підготовки вчителя інформатики. Такі вимоги мають бути 
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поставлені як до викладачів, так і до студентів. Роль останніх у 
забезпечення результативності навчального процесу значно зро-
стає за умов реалізації особистісно-орієнтованої освітньої пара-
дигми як теоретичної основи КМСНВІ. Жодним чином не мож-
на гарантувати якість фахової підготовки, якщо на навчання бу-
дуть зараховані абітурієнти з низьким рівнем середньої освіти за 
профілем спеціальності або ж якщо вони протягом нетривалого 
початкового етапу підготовки не зможуть опанувати відповід-
ний курс вирівнювання, набути необхідних знань, умінь і нави-
чок самостійної роботи.  

Поряд із цим на певних етапах опису та відтворення креди-
тно-модульної технології значну роль відіграє роботодавець. 
Суб’єктом організації навчального процесу він має бути під час 
формування вимог до освітньо-професійних програм підготов-
ки, складання навчальних планів, програм дисциплін, завдань 
педагогічних практик тощо.  

По-друге, в описі технології склад її компонентів (завдань, 
змісту, форм, методів, засобів) має бути, з одного боку, достатньо 
повним для досягнення протягом прийнятного часу всіх напе-
ред визначених цілей та розв’язування відповідних завдань, для 
яких технологія розроблялася, а з іншого боку, – кількість еле-
ментів кожного компоненту (наприклад кількість результатів, 
запланованих змістовим компонентом технології) не повинна 
бути надмірною, переобтяженою елементами, які для фахової 
підготовки вчителя інформатики не є визначальними.  

По-третє, відтворення кредитно-модульної технології фа-
хової підготовки гарантуватиме успішне виконання технологіч-
них дій і досягнення цілей впровадження технології, якщо тех-
нологічний процес згідно з структурно-логічною схемою проек-
тування [245, с. 241] передбачає використання всіх нормативних 
документів, а також необхідних навчально-методичних матеріа-
лів та матеріально-технічних засобів, сприяючи об’єктивності 
впровадження такої технології в навчальний процес. 

По-четверте, системи оцінювання результатів навчальної 
діяльності, технології зарахування і накопичення освітніх кре-
дитів для всіх можливих варіантів побудови індивідуальних тра-
єкторій фахової підготовки мають зумовлювати об’єктивний ха-
рактер висновків щодо досягнення кожною особою певного рів-
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ня компетентностей учителя інформатики та здобуття відповід-
ного ступеня вищої освіти.  

Актуальний суспільно-значущий рівень компетентностей вчи-
теля інформатики означає наступне. Під час формування й реа-
лізації освітньо-професійної програми підготовки бакалавра на-
самперед необхідно вирішити завдання з’ясування та врахуван-
ня соціального замовлення на сучасного вчителя інформатики.  

Соціальне замовлення, будучи поданим у категоріях педа-
гогіки, виступає як модель фрагмента дійсності, на яку орієнту-
ється цілепокладання, добір змісту й інших компонентів систе-
ми підготовки майбутніх учителів інформатики.  

Проте модель соціальної дійсності – лише одне із джерел 
побудови дидактичної системи, тоді як є й інші джерела її конс-
труювання – власне педагогічна дійсність з її специфічними за-
кономірностями, індивідуальні особливості та потреби людини 
та ін. [198, с. 65]. Обґрунтувати та "вивести зміст освіти безпосе-
редньо з соціального замовлення неможливо – необхідно визна-
чення обсягу і структури проектованого змісту освіти, ураху-
вання закономірностей навчання і реальної специфіки засо-
бів [51, с. 24]". Це накладає певні обмеження на повноту реаліза-
ції соціального замовлення щодо змісту підготовки у ВНЗ. 

Поряд із цим підготовка має відображати не лише актуаль-
ні потреби суспільства і особи щодо компетентності фахівця, а й 
відповідно підготовлений фахівець має бути здатним реагувати 
на швидку зміну вимог національного та міжнародного ринків 
праці.  

Готовність до подальшого навчання впродовж життя забезпе-
чується головним призначенням кредитно-модульної технології 
– сприяння саморозвитку індивідуума, здатність до чого "є голо-
вним показником особистісної освіченості людини [198, с. 67]". 

Упровадження технології має передбачати створення умов 
для самоаналізу, самодіагностики, адекватної самооцінки та роз-
витку студентом власних індивідуальних здібностей. Поряд із 
цим у формуванні компетентності майбутнього вчителя інфор-
матики особливе місце посідає завдання формування компетен-
тностей продовженого навчання, зумовлене, серед іншого, шви-
дкою зміною предметної галузі інформатики. 
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2. ЗМІСТ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 
ІНФОРМАТИКИ 

Для визначення змісту підготовки майбутніх учителів ін-
форматики необхідно враховувати вимоги до проектування 
програм фахової підготовки в умовах впровадження КМСОНП 
[245, с. 199-257], характерні дидактичні вимоги до змісту кредит-
но-модульної технології організації навчального процесу, до змі-
сту і структурованості навчального матеріалу [249, с. 126-129].  

В основу розробки ОПП як частини ГСВО мають бути по-
кладені характеристики, що відображають якісні результати 
освітнього процесу в термінах професійних компетентностей 
[245, с. 201-226]. Зазначимо, що такий підхід "не вимагає зафіксу-
вати весь зміст освіти як перелік компетентностей. Йдеться про 
те, що масштабність, глибина змісту повинні бути адекватна за-
явленим компетентностям [6, с. 25-26]". 

Тому постає завдання щодо уточнення структури і змісту 
ключових і професійних компетентностей, а також особливостей 
формування складу дисциплін програм підготовки вчителя ін-
форматики за поєднаними напрямами. 

2.1. Компетентності вчителя інформатики  

Попередніми дослідженнями уточнено поняття компетет-
нісного підходу й обґрунтовано загальну структуру компетент-
ностей вчителя інформатики [224; 245, с. 212], що включає:  

І. Загальні компетентності: 
– індивідуальної ідентифікації й саморозвитку; 
– міжособистісні;  
– суспільно-системні. 
ІІ. Професійно-спеціалізовані компетентності: 
– загально професійні; 
– предметно-орієнтовані, або профільно-орієнтовані; 
– технологічні; 
– професійно-практичні.    
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2.1.1. Загальні та професійно-спеціалізовані компетентності 

Зміст двох складових системи компетентностей учителя ін-
форматики – загальних та професійно-спеціалізованих – обґру-
нтовано в [245, c. 201-226] з урахуванням того, що обидві складові 
"співвідносяться з двома рядами вимог: вимогами до академічної 
підготовленості і … до професійної підготовленості [40, с. 258-
260]".  

Наведемо перелік загальних компетентностей, які пропо-
нується формувати в основному під час бакалаврату за рахунок 
дисциплін циклів гуманітарної, соціально-економічної та част-
ково природничо-наукової підготовки. Зазначимо, що в основу 
визначення цих компетентностей покладено параметри особис-
тості та актуальні надпрофесійні (універсальні) суспільні вимо-
ги до осіб з базовою вищою освітою, що дозволяє характеризува-
ти загальні компетентності як особистісно-соціальні.  

Компетентності індивідуальної ідентифікації та само-
розвитку.  

Випускник повинен:  
1) знати особливості власних індивідуальних біологічних, 

психологічних та соціальних характеристик; 
2) демонструвати здоровий спосіб життя; 
3) володіти розвинутою комунікацією рідною, державною й 

англійською мовами; 
4) вміти організовувати власну самостійну роботу;  
5) розуміти можливості використання професійно-освітньої 

системи щодо задоволення власних потреб у продовженні на-
вчання та перепідготовці на інституційному, регіональному, на-
ціональному, міжнародному рівні; 

6) бути здатним обґрунтовувати, розробляти й реалізовува-
ти власні індивідуальні професійно зорієнтовані науково-освітні 
проекти;  

7) мати уявлення про професійну діяльність у галузях осві-
ти, комп’ютерних та інформаційних технологій;  

8) бути впевненим у собі; 
9) бути здатним до креативності;  
10) бути здатним критично переосмислювати власний про-

фесійний і соціальний досвід.  
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Міжособистісні компетентності.  
Випускник повинен: 
1) демонструвати готовність до соціально-культурного діа-

логу. Проявом цих компетентностей є, насамперед, здатність 
формулювати критичні судження, толерантність, терпимість до 
інших поглядів, вміння слухати, вміння вести діалог, розуміти 
інтереси опонента, шукати та знаходити змістовні компроміси, 
конструктивно поводитися в конфліктах; 

2) вміти працювати в колективі; 
3) демонструвати культуру виконавства та відповідальність; 
4) бути ініціативним;  
5) бути здатним до мобільності; 
6) вміти презентувати свої ідеї і результати професійної ді-

яльності. 

Суспільно-системні компетентності.  
Випускник повинен: 
1) демонструвати базові знання в галузі гуманітарних й со-

ціальних наук та застосування їх методів у різноманітних видах 
професійної і соціальної діяльності; 

2) демонструвати базові знання з безпеки життєдіяльності; 
3) розуміти й дотримуватися базових цінностей культури; 
4) демонструвати знання національної культури та розу-

міння інших культур; 
5) демонструвати розуміння та дотримання цінностей гро-

мадянського суспільства; 
6) демонструвати правову культуру; знати основоположні 

правові норми насамперед у трудових і сімейних відносинах, у 
галузях інформатизації та інтелектуальної власності;  

7) бути здатним використовувати процедури та норми пра-
вової системи держави для захисту прав особистості; 

8) демонструвати прихильність до етичних цінностей та 
принципу соціальної відповідальності; 

9) бути здатним до адаптації в умовах та обставинах, ви-
кликаних глобальним інформаційним суспільством; 

10) бути здатним до впровадження інституційних, регіона-
льних, національних, міждержавних суспільно-політичних та 
освітніх проектів;  
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11) бути здатним проектувати, конструювати й вносити ін-
новації до елементів існуючих науково-виробничих систем і тех-
нологій; 

12) володіти аналітичним мисленням (рефлексія, практич-
ний інтелект, аналіз проблем, логічні судження, досвід плану-
вання) та концептуальним мисленням (застосування концепцій, 
розпізнавання моделей, інтуїція, ідентифікація проблеми тощо). 

У визначенні професійно-спеціалізованих компетентнос-
тей вчителя інформатики використана модель компетентнос-
тей, в основі якої – виконання задач і здійснення професійної ді-
яльності [245, c. 209]  

Розгляд різних підходів [32; 88; 112; 127; 130; 271] та ін. щодо 
аналізу діяльності шкільного вчителя дозволяє визначити осно-
вні види професійної діяльності вчителя інформатики: навчаль-
но-виховна; соціально-педагогічна; науково-методична; органі-
заційно-управлінська. Варто виокремити новий специфічний 
вид діяльності вчителя інформатики – інформаційно-
консультативну діяльність з питань використання сучасних ін-
формаційних систем і новітнього програмного забезпечення.  

До системи професійно-спеціалізованих компетентностей 
віднесено: 6 загально професійних; 13 предметно-орієнтованих, 
або профільно-орієнтованих (8 науково-предметних і 5 предме-
тно-педагогічних); 18 технологічних (7 – компетентностей у га-
лузі педагогічних технологій та 11 інформаційно-
технологічних); 13 професійно-практичних [245, с. 217-226]. На-
ведемо їх перелік. 

Загальнопрофесійні компетентності.  
Випускник повинен: 
1) мати базові методологічні та теоретичні знання з педаго-

гіки (філософія, соціологія освіти; історія педагогіки; основні 
ідеї, принципи, концепції, теорії організації навчально-
виховного процесу в середній школі); 

2) мати базові знання з психології, вікової фізіології та вале-
ології;  

3) бути здатним аналізувати та розуміти результати експери-
ментальних методів перевірки психолого-педагогічних теорій; 

4) демонструвати знання основних законодавчих, нормати-
вних документів, що регламентують професійну діяльність пе-
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дагогічних працівників та функціонування закладів, установ і їх 
структур у національній системі середньої освіти; 

5) демонструвати готовність до безпристрасного, 
об’єктивного ставлення до учнів та дотримання їхніх прав;  

6) мати уявлення про особливості функціонування та перс-
пективи розвитку закордонних систем середньої освіти. 

Предметно орієнтовані компетентності. 
Відповідно до переліку напрямів підготовки фахівців у ВНЗ 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра для напряму під-
готовки "6.040302 Інформатика" з присвоєнням кваліфікації вчи-
теля, узагальнений об’єкт діяльності визначений як закони по-
будови алгоритмів та опрацювання даних і повідомлень, а також 
навчання людини інформатики в середніх закладах освіти 
[259, с. 51]. З огляду на це, виправданим є виокремлення в пред-
метно-орієнтованих компетентностях науково-предметної та 
предметно-педагогічної складових.  

А. Науково-предметні компетентності.  
Випускник повинен: 
1) демонструвати базові знання в галузі математичних наук 

та вміння правильно вибирати математичні методи для 
розв’язування наукових і прикладних задач з інформатики; 

2) вміти логічно і послідовно подати засвоєні знання теоре-
тичних основ інформатики й історії її розвитку;  

3) демонструвати знання основ інформаційних систем (ар-
хітектура, апаратне і програмне забезпечення ЕОМ, локальні та 
глобальні комп’ютерні мережі, мультимедіа тощо);  

4) вміти розв’язувати типові прикладні математичні, стати-
стичні й соціально-економічні задачі, ефективно використовую-
чи сучасне системне (операційні системи; системи процедурно-
го, функціонального, логічного, об’єктно-орієнтованого програ-
мування, мови Інтернет-публікацій; сервісні програми) і при-
кладне (загальне, спеціальне) програмне забезпечення ЕОМ; 

5) бути здатним проектувати, конструювати й удосконалю-
вати окремі компоненти існуючих інформаційних систем (бази 
даних, інтелектуальні, інформаційно-пошукові, автоматизовані 
управляючі системи) та елементи технологічних процедур опра-
цювання даних ; 
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6) знати вимоги та демонструвати дотримання обов’язкових 
процедур з гігієни і техніки безпеки під час роботи з апаратним, 
програмним забезпеченням інформаційно-комунікаційних сис-
тем; 

7) мати уявлення про інформаційну безпеку і вміти здійс-
нювати елементарний захист даних на електронних носіях;  

8) вміти самостійно здійснювати пошук та аналіз необхід-
них повідомлень у контексті розвитку предметної галузі інфор-
матики. 

Б. Предметно-педагогічні компетентності.  
Випускник повинен: 
9) мати уявлення про основні концепції, тенденції та нова-

ції в навчанні інформатики учнів середніх шкіл України і зару-
біжжя;  

10) демонструвати розуміння різних змістових ліній шкіль-
ного курсу інформатики, знання всіх існуючих державних на-
вчальних програм з інформатики для класів різних профілів;  

11) бути готовим до керування гуртковою, факультативною 
та науково-дослідною роботою учнів з інформатики й ІКТ;  

12) бути здатним надавати консультації колегам, учням і 
батькам з питань використання поширених та впровадження 
новітніх ІКТ; 

13) бути здатним проводити аналіз стану, визначати потре-
би й оцінювати можливості інформатизації середнього закладу 
освіти. 

Технологічні компетентності.  
Перша складова – компетентності в галузі педагогічних тех-

нологій.  
Випускник повинен: 
1) володіти традиційними загальними методиками органі-

зації навчально-виховного процесу в середній школі; 
2) демонструвати розуміння технології педагогічного прое-

ктування та вміння виконувати: підготовку (діагностика, про-
гнозування, опис, планування), реалізацію (інформування, ор-
ганізація, оцінювання, контроль і коригування) та аналіз резуль-
татів педагогічного проекту;  
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3) бути здатним відтворити актуальні технології навчання 
(особистісно-орієнтованого, індивідуального, методу проектів 
тощо) та готовим до вдосконалення окремих їх елементів; 

4) бути здатним обговорювати переваги і проблеми диста-
нційного навчання та мати власний досвід використання такого 
навчання;  

5) володіти технологіями виготовлення інформаційно-
дидактичних і навчально-методичних матеріалів на паперових 
та електронних носіях, зокрема створювати електронні освітні 
ресурси навчального призначення; 

6) бути здатним ідентифікувати, оцінити й використати в 
навчанні доступні учням інформаційні джерела, зокрема мере-
жні науково-освітні ресурси, комп’ютерно-орієнтовані [63] та 
інші технічні засоби навчання;  

7) бути готовим до участі в проведенні окремих етапів пси-
холого-педагогічних досліджень та в роботі щодо оприлюднен-
ня їх результатів.  

Друга складова – це інформаційно-технологічні компетентно-
сті.  

Випускник повинен: 
8) розуміти принципи і поняття, що лежать в основі конк-

ретної ІКТ, та її функціональні характеристики; 
9) знати основні компоненти сучасного комп’ютерного об-

ладнання, периферійних пристроїв, а також їх основні характе-
ристики і призначення;  

10) уміти підключати нове комп’ютерне й інше обладнання 
навчального призначення і використовувати відповідне програ-
мне забезпечення;  

11) демонструвати знання того, що необхідно зробити для 
усунення несправностей комп’ютерного обладнання і вирішен-
ня інших проблем, що можуть виникати під час використання 
ІКТ у школі; 

12) бути здатним провести оцінювання можливостей вико-
ристання і вибір апаратного та програмного забезпечення на-
вчального призначення; 

13) уміти використовувати різноманітне цифрове облад-
нання; 

14) бути здатним проектувати технологічне забезпечення 
класу; 
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15) уміти використовувати ІКТ для більш ефективної реалі-
зації різноманітних стратегій оцінювання навчального процесу; 

16) уміти використовувати ІКТ для спілкування й сумісної 
роботи з колегами, батьками та представниками громадськості з 
метою вдосконалення процесу навчання, зокрема використову-
вати технології соціальних мереж та хмарних обчислень; 

17) бути здатним розуміти та обговорювати юридичні, етич-
ні, культурні та соціальні проблеми, пов’язані з використанням 
ІКТ; 

18) уміти використовувати сучасні мережні ресурси та сер-
віси, зокрема електронні освітні ресурси та хмарні сервіси, для 
власного професійного розвитку та реалізації принципів непе-
рервної освіти. 

Визначені окремі компоненти системи інформаційно-
технологічних компетентностей учителя інформатики охоплені 
раніше розглянутими компонентами системи профільно-
орієнтованих компетентностей, однак більш детальна конкрети-
зація є виправданою: інформаційно-технологічні компетентнос-
ті розуміються як такі, якими має володіти кожен учитель, неза-
лежно від профілю підготовки. 

Професійно-практичні компетентності.  
Ці компетентності визначають здатність випускника вико-

нувати конкретні практичні роботи. 
Випускник повинен: 
1) уміти використовувати основні компоненти поширених 

пакетів прикладних програм і сервісні програми персонального 
комп’ютера (ПК) для забезпечення офісної роботи;  

2) уміти встановлювати, налагоджувати сучасні версії опе-
раційних систем, поширене прикладне та спеціальне програмне 
забезпечення ПК; 

3) демонструвати розвинуте програмування щонайменше 
однією з сучасних об’єктно-орієнтованих мов, наприклад С++; 

4) уміти використовувати системи штучного інтелекту для 
опрацювання текстів, графічних зображень, усного мовлення; 

5) уміти застосовувати поширене програмне забезпечення 
спеціального призначення для розв’язування математичних, ста-
тистичних задач і підготовки відповідних електронних матеріа-
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лів (наприклад, MatCad, MatLab, Mathematica, GRAN, LaTeX, 
MathType, Statistica);  

6) уміти використовувати сучасні версії систем ділової (на-
приклад, Microsoft Power Point) і художньої (наприклад, Adobe 
Photoshop) графіки, універсальних графічних систем (напри-
клад, CorelDraw), видавничих систем (наприклад, Microsoft Pub-
lisher, PageMaker) для створення відповідних електронних мате-
ріалів;  

7) бути готовим здійснювати програмно-технічний супро-
від електронного дистанційного навчання та вміти використо-
вувати з цією метою вільно поширювані системи, наприклад, 
платформу MOODLE [280];  

8) уміти обслуговувати комп’ютерну, периферійну й іншу 
оргтехніку та здійснювати її дрібний ремонт; 

9) бути готовим виконувати функції з обслуговування та 
адміністрування корпоративної комп’ютерної мережі, зокрема 
мережі загальноосвітнього навчального закладу;  

10) бути готовим до розробки, модернізації, технічної під-
тримки електронних ресурсів школи, зокрема офіційного Web-
сайту, та виконання функцій модератора; 

11) уміти користуватися сучасними інформаційними база-
ми даних, системами управління навчально-виховним процесом 
середнього навчального закладу, зокрема для виготовлення до-
кументів про середню освіту, складання розкладу, підготовки 
адміністративних звітів; 

12) бути здатним проводити уроки з інформатики різних 
типів, виховні заходи, шкільні предметні учнівські семінари, 
конференції, олімпіади з інформатики та ІКТ;  

13) знати вимоги та володіти навичками шкільного діловод-
ства.  

2.1.2. Інформатичні та інформаційно-комунікаційні  
компетентності 

Зі складу професійно-спеціалізованих компетентностей 
вчителя інформатики, наведених у попередньому пункті, виок-
ремлюється певна частина – його інформатичні та інформацій-
но-комунікаційні компетентності. 
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Щоб уточнити перелік таких компетентностей та запропо-
нувати індикатори рівнів розглянемо відповідні поняття. 

 Інформаційна компетентність. Це поняття має широке ви-
користання в педагогічній науці, проте трактується неоднозначно 
як: складне індивідуально-психологічне утворення на основі інте-
грації   теоретичних знань, практичних умінь в галузі інновацій-
них технологій та певного набору особистісних якостей 
(О.Б.Зайцева, 2002); нова грамотність, до складу якої входять 
уміння активного самостійного опрацювання різноманітних по-
відомлень і даних людиною, прийняття принципово нових рі-
шень в непередбачуваних ситуаціях з використанням технологіч-
них засобів (А.Л.Семьонов, 2000); інтегративна якість особистості, 
що є результатом відображення процесів добору, засвоєння, опра-
цювання, трансформації і генерування повідомлень в особливий 
тип предметно-специфічних знань, яка дозволяє виробляти, при-
ймати, прогнозувати і реалізовувати оптимальні рішення в різних 
галузях діяльності (С.В.Трішина, 2005) [266];  здатність особистості 
орієнтуватися в потоці різноманітних повідомлень, уміння пра-
цювати з різноманітними джерелами даних, знаходити і добирати 
необхідний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, крити-
чно до нього ставитися, уміння на основі одержаного знання кон-
кретно та ефективно вирішувати певну інформаційну проблему 
[87]. Відомо й інші трактування названого поняття, зокрема наве-
дені в роботах [144; 152; 160]. Проте в більшості випадків дослід-
ники, використовуючи термін "інформація", часто розуміють дані, 
відомості, повідомлення, матеріал і т.п.   

   Інформаційна компетентність – підтверджена здатність 
особистості використовувати інформаційні технології для гаранто-
ваного донесення та опанування інформації з метою задоволення влас-
них індивідуальних потреб і суспільних вимог щодо формування зага-
льних та професійно-спеціалізованих компетентностей людини. За-
значимо, що загальні компетентності часто називають ключови-
ми або базовими, а професійно-спеціалізовані – предметними. 

Інформатична компетентність. Для визначення поняття 
"інформатична компетентність" варто скористатися поняттям 
"інформатика". Ряд дослідників визначають інформатику як нау-
ку про інформацію та закономірності інформаційних процесів у 
природі та суспільстві, методи та засоби інформаційних техноло-
гій [61; 85]. За А. Я. Фрідландом "інформатика – це наука, що ви-
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вчає інформатичні процеси і розробляє інформатичні системи, 
наука про формалізацію задач із будь-яких предметних галузей, 
розроблення алгоритмів для їх розв'язування і методів розв'язу-
вання цих задач з використанням комп'ютерів [268, с. 84]".   

Інформатична компетентність – підтверджена здатність 
особистості задовольнити власні індивідуальні потреби і суспільні 
вимоги щодо формування професійно-спеціалізованих компетентнос-
тей людини в галузі інформатики.  

При цьому особливого значення набуває використання ін-
форматичних технологій як технологій роботи з абстрактними 
даними в інформатичних системах. Як варто працювати з дани-
ми – це і є знання (смисл) про те, як здійснюється приймання, 
зберігання, опрацювання, подання та передавання повідомлень 
та даних, і відчужується цей смисл у вигляді алгоритмів [268, с. 
84], що можуть використовуватися для роботи з певними дани-
ми в інших предметних галузях.  

Таким чином, якщо розглядається підготовка фахівців за 
напрямами галузі знань "0501 – Інформатика та обчислювальна 
техніка", за напрямом "6.040302 – Інформатика" [259] і т.п., або 
одержання кваліфікації вчителя інформатики середньої школи 
та формування предметних компетентностей під час навчання 
дисциплін, спрямованих на здобуття знань в галузі теоретичної 
й прикладної інформатики, чи окремих технічних дисциплін, то 
варто використовувати термін "інформатична компетентність". 
Це стосується також і шкільного предмета "Інформатика", де пе-
реважно мають формуватися інформатичні компетентності уч-
нів, особливо за умов профільного навчання. 

Інформаційно-комунікаційна компетентність. Раніше 
проведеними дослідженнями встановлено [140, 46], що ІКТ-
компетентність – це підтверджена здатність особистості автоно-
мно і відповідально використовувати на практиці інформаційно-
комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних по-
треб і розв’язування суспільно значущих, зокрема професійних, задач у 
певній предметній галузі або виді діяльності. 

Синонімічними до терміну "ІКТ-компетентність" можна 
вважати низку термінів, що нині використовуються в педагогіч-
ній науці: "комп'ютерна компетентність", "інформаційно-
комп'ютерна компетентність", "інформаційно-технологічна ком-
петентність". 
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У дослідженні професійної підготовки вчителя інформати-
ки поняття інформатичної компетентності є більш загальним і 
включає поняття ІКТ-компетентності з огляду на те, що проек-
тування, розробка та володіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями є одними із компонентів наукових знань в галузі 
інформатики. Тому склад інформатичних компетентностей вчи-
теля інформатики має включати його ІКТ-компетентності. 

Варто зазначити, що у 2011 році ЮНЕСКО визначена реко-
мендована структура ІКТ компетентності вчителів [255; 256]. 
Структурою передбачається, що вчителям недостатньо бути 
компетентними в галузі ІКТ і здатними навчати цього учнів. 
Учителі мають допомагати учням не просто навчатися з викори-
станням ІКТ, а робити це творчо, розвивати співпрацю та вміння 
вирішувати проблеми, щоб у майбутньому стати ефективними 
громадянами та працівниками. Тому структура охоплює такі ас-
пекти роботи вчителя: 1) розуміння ролі ІКТ в освiтi; 2) навчаль-
на програма та оцінювання; 3) педагогіка (педагогічні практи-
ки); 4) ІКТ (технічні і програмні засоби); 5) органiзацiя та управ-
ління освітнім процесом; 6) підвищення квалiфiкацiї вчителів. 

Поряд із цим передбачено так звані три різні підходи до 
навчання (три послідовні етапи професійного розвитку вчите-
ля). Першим із них є «Технологічна грамотність» - здатність 
учителя навчати учнів використовувати ІКТ для підвищення 
ефективності власної навчальної діяльності. Другий підхід, «По-
глиблення знань», - здатність учителя допомагати учням набу-
вати глибоких знань зі шкільних предметів та застосовувати їх 
до вирішення складних проблем реального життя. Третій підхід, 
«Створення знань», – здатність учителя допомагати учням, у 
майбутньому громадянам та працівникам, набувати навичок 
створювати нові знання, необхідні для побудови більш гармо-
нійного, досконалого та заможного суспільства [256]. 

Здійснимо загальний орієнтовний опис індикаторів рівнів 
ІКТ-компетентності, що для кожного виду та рівня освітньої пі-
дготовки має бути певною мірою конкретизований з огляду на 
специфіку професійних задач. Врахуємо запропонований у по-
передніх дослідженнях опис рівнів залікових кредитів для їх на-
копичення в умовах впровадження кредитно-модульної системи  
[245, с. 191-193].  
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І рівень, початковий. Продемонструвати елементарне ро-
зуміння суті та історії розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій, що використовуються у певній предметній галузі. 
Охарактеризувати основні професійні задачі, розв’язування 
яких доцільно здійснювати з використанням ІКТ, та відповідні 
професійні вміння. У загальному вигляді описати основні підходи 
до розв’язування таких задач з використанням ІКТ. 

ІІ рівень, мінімально-базовий. Відтворити основні поло-
ження теорій інформаційно-комунікаційних технологій, що ви-
користовуються в певній предметній галузі (основні означення, 
теореми, об’єкти та їх властивості тощо), описати принципи та 
поняття, що лежать в основі конкретної ІКТ, та її функціональні 
характеристики. Продемонструвати розуміння таких теорій та 
можливостей ІКТ шляхом застосування відповідних знань і 
вмінь до розв’язування широкого кола елементарних професійних за-
дач.  

ІІІ рівень, базовий. Подавати освоєні знання з ІКТ у певній 
предметній галузі логічно й послідовно. Самостійно знаходити, 
аналізувати та тлумачити відомості з інформаційно-
комунікаційних технологій в контексті предметної галузі. Пра-
вильно добирати і використовувати ІКТ для розв’язування основ-
них професійних задач.  

ІV рівень, підвищений (розширення базових компетентностей). 
Розуміти й використовувати методи критичного аналізу та роз-
витку теорій інформаційно-комунікаційних технологій. Аналі-
зувати та розуміти результати експериментальних методів пере-
вірки наукових теорій. Розробити зрозумілий, чіткий підхід до 
опанування обширної бази знань. Критично розглядати, уза-
гальнювати й розширювати систематизований та послідовний 
обсяг знань. Уміти розв’язувати професійні задачі підвищеної 
складності з використанням ІКТ, удосконалювати інформацій-
но-комунікаційні технології для розв’язування основних профе-
сійних задач, зокрема бути здатним проектувати, конструювати 
й вносити інновації до елементів наявних ІКТ.  

V рівень, поглиблений. Володіти предметною галуззю інфо-
рмаційно-комунікаційних технологій на поглибленому рівні – 
знати новітні теорії та їх інтерпретації. Критично відслідковува-
ти, осмислювати розвиток теорії й практики, зокрема критично 
оцінювати нові ідеї та доведення з різних джерел. Використову-
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вати ряд спеціалізованих навичок і оцінювати різноманітні по-
відомлення для того, щоб змогти спланувати стратегію дослі-
дження. Бути здатним в галузі ІКТ розв’язувати нестандартні, 
інноваційні професійні задачі теоретичного й практичного ха-
рактеру, зокрема з моделювання, проектування, розробки, впро-
вадження, налагодження елементів нових інформаційно-
комунікаційних технологій. 

VI рівень, дослідницький. Засвоїти та демонструвати повне 
володіння предметною галуззю інформаційно-комунікаційних 
технологій. Володіти новітніми методами незалежного дослі-
дження та пояснювати його результати на просунутому рівні. 
Зробити оригінальний вклад в розвиток ІКТ, демонструючи во-
лодіння методологією і вміння вести критичний діалог з колега-
ми. Бути здатним розв’язувати інноваційні професійні задачі те-
оретичного й практичного характеру в галузі ІКТ, зокрема з мо-
делювання, проектування, розробки, впровадження, налаго-
дження нових інформаційно-комунікаційних технологій та управ-
ління ними. 

2.2. Розроблення та використання програми базової 
фахової підготовки 

Під час розроблення програми базової фахової підготовки 
вчителя інформатики необхідно врахувати загальні вимоги до 
проектування програм фахової підготовки [245, с. 240-250]. По-
ряд із цим визначимо та деталізуємо окремі особливості програ-
ми навчання бакалавра, викликані використанням КМСНВІ та 
здійсненням підготовки вчителя інформатики за поєднаними 
напрямами підготовки. 

З огляду на бурхливі зміни в предметній галузі інформати-
ки та інформаційно-комунікаційних технологій зміст програм 
має орієнтуватися не лише на актуальні вимоги до фахової ква-
ліфікації вчителя інформатики, а й ураховувати високу ймовір-
ність швидкого старіння науково-практичних відомостей.  

Єдина можливість не помилитися, працювати на перспек-
тиву – всебічна фундаменталізація змісту професійної підготов-
ки, що, серед іншого, значною мірою забезпечуватиме розши-
рення професійної мобільності фахівця щодо навчання інфор-
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матики в загальноосвітніх і спеціальних середніх навчальних за-
кладах.  

Вагомими постають для нашого дослідження роботи 
І. Б. Готської [41], М. І. Жалдака [61; 64], В. А. Ізвозчікова [72], 
Н. В. Макарової [102], Н. В. Морзе [112], В. В. Персіанова [149], 
С. А. Ракова [181], Ю. С. Рамського [182], О. В. Співаковсько-
го [215], Ю. В. Триуса [263], М. В. Швецького [275], у яких аналі-
зується та визначається зміст фундаментальної підготовки вчи-
теля інформатики.  

Зокрема Н. В. Морзе запропоновано до вивчення такі розді-
ли: теоретичні основи інформатики, теорія алгоритмів, структу-
ри даних, технологія розробки програмного забезпечення, архі-
тектура комп’ютерних систем, парадигми програмування (фун-
кціональне, процедурне, логічне, об'єктно-орієнтоване), комп'ю-
терна графіка, операційні системи, інформаційні системи, тео-
ретичні основи баз даних, бази даних і інформаційний пошук, 
системи штучного інтелекту, комп’ютерне моделювання, аналіз і 
моделювання систем, дискретна математика, теоретичне про-
грамування, соціальна інформатика, комп’ютерні комунікації і 
мережі тощо [113, с. 16-17].  

Існуючі ГСВО за напрямом підготовки "Прикладна матема-
тика" для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" визнача-
ють ряд обов’язкових дисциплін природничонаукового циклу 
(математичний аналіз, алгебра та геометрія, дискретна матема-
тика, теорія систем та математичне моделювання, теорія ймові-
рностей та математична статистика, теорія алгоритмів та мате-
матична логіка, екологія тощо) [134, c. 23].  

ГСВО для спеціальності "Математика" встановлює перелік 
нормативних дисциплін циклу природничонаукової підготовки 
(диференціальна геометрія і топологія, комплексний аналіз, ма-
тематична логіка і теорія алгоритмів, методи обчислень тощо), а 
майже всі дисципліни, які в ГСВО для підготовки бакалаврів 
прикладної математики містяться в циклі природничонаукових 
дисциплін, віднесені до професійної науково-предметної підго-
товки [32, с. 9].  

Зазначимо, що дисципліни гуманітарного та соціально-
економічного циклу підготовки в розглядуваних стандартах є 
подібними.  
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Безперечно, що для сучасного вчителя необхідною складо-
вою фундаментальної підготовки є володіння психолого-
педагогічною теорією та загальною методикою предметного на-
вчання в середній школі.  

Таким чином, фундаментальна підготовка вчителя інформа-
тики має три основні компоненти: загальний (філософська та со-
ціально-економічна підготовка), науково-предметний (матема-
тична, інформатична підготовка) та науково-педагогічний (пси-
холого-педагогічна і загальнометодична підготовка).  

В основу уточнення змісту науково-предметної фундамен-
тальної підготовки покладемо принцип відображення структури 
теоретичних знань інформатики як науки в доборі складу фун-
даментальних дисциплін, визначенні їх змісту та обсягу. Таке ві-
дображення, насамперед, має характеризуватися розглядом ін-
форматики з позицій її історичного розвитку, враховувати зміни 
[185, с. 14-15] і сучасні наукові досягнення в цій галузі.  

Класифікація складових інформатики як наукової дисцип-
ліни, запропонована в роботах [66; 252, с. 18-31; 268], дозволяє ро-
зглянути наукові знання в галузі інформатики у вигляді струк-
тури [101, с. 16], поданої на рис. 2.1. 

З огляду на проведений аналіз в існуючих циклах підготов-
ки ОПП (гуманітарна та соціально-економічна, природничо-
наукова, професійно-практична підготовка) можна виділити 
фундаментальну та прикладну складові підготовки за допомо-
гою типів залікових кредитів, визначених у ході дослідження 
[245,  с. 175-198].  

Наприклад, дисципліна "Дискретна математика" (216 го-
дин, 4 традиційні кредити) з циклу природничо-наукової підго-
товки [134, с. 23] може бути описана так: 

Дискретна математика, 6 – ІІІ – ОФ – С, 
де 6 – кількість залікових кредитів дисципліни; ІІІ – макси-

мальний рівень її вивчення, тобто передбачається розподіл на-
вчального матеріалу дисципліни від вступного до базового рів-
ня; ОФ – дисципліна є основною фундаментальною; С – трива-
ло-стабільна: матеріал дисципліни залишається актуальним 
протягом тривалого періоду професійної діяльності. 
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Рис. 2.1. Класифікація наукових знань у галузі інформатики  
 
Для того, щоб у програмах базової підготовки передбачали-

ся більш широкі можливості для гнучкості в побудові студента-
ми індивідуальних траєкторій навчання та спряли закордонній 
мобільності, доцільно передбачати вивчення кількох профільно-
орієнтованих дисциплін іноземною (англійською) мовою. Оче-
видно, що цього потребуватиме й реалізація програм подвійних 
дипломів за угодами із закордонними ВНЗ. 

Ще однією особливістю, детально розглянутою в [245, с. 251-
252], є розподіл змісту програми фахової підготовки вчителя інфо-
рматики за обсягами в залікових кредитах. Варто зазначити, що для 
проведення розподілу введено поняття умовного залікового кре-
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диту (УЗК), який вимірюється реальними академічними годи-
нами (1 УЗК = 36 год.). Обсяг дисциплін у залікових кредитах 
КМСНВІ, що відповідають ECTS-кредитам, визначається на ос-
нові умовних академічних годин [245, с. 177-179]. 

З огляду на традиції вітчизняної вищої школи в підготовці 
педагогічних працівників доцільно також враховувати особли-
вості організації навчання вчителя інформатики за поєднанням 
напрямів підготовки, забезпечивши якісний рівень професійної 
підготовки як за першим, так і за другим напрямом. Дисциплі-
ни, що є визначальними для формування другого напряму, 
пропонується включити до дисциплін за вибором університету 
й окремо забезпечити перелік дисциплін для вільного вибору 
студентами, забезпечивши вивчення їх мінімально-необхідної 
частки. Запропонований підхід не можна вважати таким, що 
суттєво обмежує можливості побудови студентами індивідуаль-
них траєкторій навчання, – вибираючи навчання за поєднаними 
напрямами, особа наперед визначила для себе широку академі-
чну та професійну орієнтацію підготовки.  

Варто врахувати й можливості використання в процесі підго-
товки інтегрованих дисциплін. Зокрема фундаментальна підгото-
вка може здійснюватися "шляхом впровадження інтегрованих 
навчальних дисциплін", які для програм з поєднанням напрямів 
підготовки (спеціальностей) рекомендується об’єднувати "в мо-
дулі з кожної спеціальності [84, с. 5]". 

На основі зіставлення наявних ГСВО нами визначено реко-
мендований перелік дисциплін для підготовки бакалавра за по-
єднанням напрямів "Математика" (основний) і "Інформатика" 
(додатковий) з присвоєнням відповідної кваліфікації вчителя се-
реднього навчального закладу [245,  с. 253-256]. Поряд із цим 
проведено розподіл змісту ОПП за циклами в кредитах для по-
єднання напрямів підготовки [245,  с. 257].  

Упровадження КМСНВІ має здійснюватися з урахуванням 
традицій, незаперечних здобутків та переваг вітчизняної систе-
ми освіти в підготовці фахівців. Подальше реформування нор-
мативної бази вищої освіти є обов’язковою умовою переходу до 
нової системи організації навчання. Очевидно, що виникає по-
треба в перегляді навчальних планів закладів, оскільки навчаль-
ний план – це основний нормативний документ, що визначає 
організацію навчального процесу. Навчальний план спеціально-
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сті складається на підставі ОПП та структурно-логічної схеми 
підготовки фахівців і визначає перелік та обсяг нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 
конкретні форми проведення занять та їх обсяг, графік навча-
льного процесу, форми проведення підсумкового контролю, а 
також обсяг часу, призначений на самостійну роботу студентів 
[122]. Згадувані стандарти передбачають ряд обов’язкових вимог 
для розробки навчальних планів напрямів, профілів підготовки 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Серед іншого, вказуються та 
розподіляються за циклами підготовки навчальні дисципліни, 
що визначають спеціальність.  

Перегляд наявних, проектування нових навчальних планів 
відповідно до вимог освітніх стандартів потребує узгодження з 
раніше напрацьованими технологіями навчання, управління 
навчальною діяльністю, відповідними традиціями ВНЗ.  

З метою дотримання ряду вимог щодо проектування освіт-
ніх стандартів в умовах упровадження КМСНВІ під час плану-
вання процесу підготовки майбутнього вчителя інформатики за 
поєднанням напрямів доцільно врахувати такі рекомендації. 

По-перше, мають бути використані щонайменше чотири 
форми навчальних планів:  

– навчальний план напряму підготовки, аналогічний до 
традиційного, однак з додатковими відомостями про обсяги ди-
сциплін як у реальних академічних годинах, так і в умовних за-
лікових кредитах, кожен з яких відповідає 36 годинам навчаль-
ного навантаження студента; 

– оперативний навчальний план, у якому виконано ряд 
обов’язкових умов: умовні залікові кредити для дисциплін пере-
ведені в реальні залікові, аналогічні ECTS; дисципліни описані 
реальними заліковими кредитами не лише за обсягами останніх, 
а й за їх рівнем та типом; дисципліни вільного вибору для сту-
дента пропонуються на альтернативній основі; кожна з дисцип-
лін оперативного плану закріплюється за певною кафедрою; 

– індивідуальні навчальні плани студентів, що формуються 
ними на основі оперативного навчального плану. Координатор 
КМСОНП (ECTS) програми підготовки узгоджує роботу студен-
тів зі складання ІНПС;  
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– річні/семестрові навчальні плани кафедр та плани ви-
кладачів, що розробляються на основі ІНПС та призначені для 
розрахунку трудомісткості навчальної роботи викладачів. 

По-друге, за ступенем обов’язковості та послідовності засво-
єння змісту підготовки план навчального процесу має включати 
п’ять основних груп (блоків) дисциплін, окремі з яких розгляну-
ті в роботі [153, с. 10]:  

1) група нормативних дисциплін, що вивчаються протягом 
певного часу строго послідовно;  

2) група нормативних дисциплін, які вивчаються, можливо, 
непослідовно;  

3) група дисциплін за вибором університету, які, з огляду 
на те, що на їх основі формується додаткова спеціальність, є 
обов’язковими для студентів і вивчаються послідовно в часі; 

4) група дисциплін за вибором університету, які вивчають-
ся, можливо, непослідовно;  

5) група дисциплін вільного вибору студентів. 
Обов’язковою умовою є те, що дисципліни добираються на аль-
тернативній основі: для одних і тих самих часових проміжків на-
вчання щонайменше дві дисципліни повинні мати однакові 
описи в залікових кредитах. Альтернативність вибору також 
може бути забезпечена різним викладацьким складом. Зазначи-
мо, що вивчення таких дисциплін доцільно планувати не раніше 
другого року навчання.  

По-третє, вбачається за доцільне планувати програму фа-
хового навчання вчителя інформатики так, щоб на ранніх стаді-
ях підготовки бакалавра забезпечити студенту ефективні мож-
ливості зміни індивідуальної траєкторії навчання: перейти на 
іншу спеціальність (напрям підготовки). Безперечно, що такі 
зміни допустимі лише у виключних випадках. Досвід організації 
навчання у вітчизняних ВНЗ свідчить, що є окрема, незначна за 
кількістю, категорія студентів, які за різних обставин не змогли 
своєчасно й адекватно визначити майбутні професійні вподо-
бання. Вони змушені вже на перших курсах навчання перерива-
ти підготовку та наступного року заново вступати до ВНЗ або 
переходити на нижчий курс за іншим профілем з причин не-
узгодженості переліку або змісту дисциплін. Це призводить до 
подовження термінів перебування студента у ВНЗ, що, серед 
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іншого, в умовах бюджетного фінансування не сприяє ефектив-
ному використанню державних коштів у галузі вищої освіти.  

Опосередковано названий підхід підтверджується досвідом 
побудови навчальних структур у вищій освіті Європи, який у 
недалекому минулому передбачав доцільність використання 
початкового рівня підготовки (1-2 роки в ECTS-кредитах), що 
передував рівню першого ступеня – бакалавра [289]. Реалізація 
такого підходу можлива на основі введення початкового рівня 
для ступеня бакалавра як умовного, який відображається в стру-
ктурно-логічній схемі програми підготовки, однак не потребує 
формального присвоєння будь-якої кваліфікації. Навчання на 
початковому рівні зазвичай має бути терміном в один рік (60 за-
лікових кредитів), передбачати формування переважно загаль-
них, надпрофесійних компетентностей (соціально-економічні та 
гуманітарні дисципліни) і надавати студенту достатньо можли-
востей для розуміння специфіки академічної підготовки (дис-
ципліни, спрямовані на вирівнювання й підвищення предмет-
них знань і вмінь, сформованих у процесі отримання середньої 
освіти) та характеру майбутньої професійної діяльності за виб-
раною спеціальністю або напрямом підготовки. 

По-четверте, під час планування навчального процесу мають 
бути враховані певні обмеження. Насамперед, це обмеження, які є 
за наявної організації навчального процесу щодо максимальної кі-
лькості аудиторних годин на тиждень, максимальної кількості залі-
ків та екзаменів у семестрі тощо. Зокрема, проведення контрольних 
заходів у вигляді семестрових іспитів можна рекомендувати лише 
для основних фундаментальних дисциплін, що мають значний об-
сяг (наприклад, більше 6 залікових кредитів) та з метою належної 
систематизації їх предметних галузей.  

Заслуговують на увагу окремі рекомендації щодо обмежень 
з огляду на наявний досвід упровадження КМСОНП [138, с. 4; 
168, с. 18-20]: 

- доцільно одночасно вивчати до 8-9 дисциплін, щоб студе-
нти могли якісно підготуватися до відповідної кількості модуль-
них контрольних робіт; 

- не планувати вивчення дисциплін з малою кількістю кре-
дитів протягом 2-х і більше семестрів; 

- в одному семестрі доцільно планувати не більше 4-6 кре-
дитів однієї дисципліни; 
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- за програмою бакалаврської підготовки кількість курсових 
проектів та робіт має бути не більше 5;  

- у семестрі для дисципліни має бути заплановано: не більш 
як одна модульна контрольна робота на перші 2 залікових кре-
дити (залікових модуля) та на кожні наступні 3 залікові кредити; 
не більше як два реферати. 

По-п’яте, під час складання розкладу занять доцільно за-
планувати вивчення дисциплін обсягом до 2 ЗК послідовно, на-
приклад, одна дисципліна в межах першої, а інша – в межах дру-
гої половини семестру. 

По-шосте, навчальні плани суміжних напрямів підготовки 
мають бути максимально уніфіковані. Наприклад, для навчаль-
них планів напрямів "Математика та інформатика", "Фізика та 
інформатика" дисципліни за вибором університету, які призна-
чені для підготовки фахівця з інформатики, та гуманітарні і со-
ціально-економічні дисципліни повинні мати однакову кіль-
кість, рівень та тип залікових кредитів і вивчатися, по змозі, в 
один і той самий час.  

З огляду на проведений аналіз наведемо орієнтовну струк-
турно-логічну схему проведення видів підготовки вчителя інфо-
рматики за поєднанням напрямів (рис. 2.2). Зазначимо, що для 
побудови структурно-логічної схеми розглянуто запропоновані 
[245,  с. 253-257] види підготовки та відповідні обсяги кредитів. 

Визначалися компетентності, переважне формування яких 
передбачається певною дисципліною із рекомендованого пере-
ліку [245,  с. 253-256]. До розгляду було обрано ті нормативні ди-
сципліни, опанування якими забезпечує набуття професійно-
спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. Резуль-
тати наведені в табл. 2.1.  
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Вид підготовки 
К

ур
с 

С
ем

ес
тр

 

загальна 
фунда-

менталь-
на  

(54 УЗК / 
50 ЗК) 

фунда-
менталь-

на  
науково-
предмет-

на 
(79 УЗК / 

73 ЗК) 

фунда-
менталь-

на  
науково-
педагогі-
чна (25,5 
УЗК / 23 

ЗК) 

приклад-
на про-

фесійно-
предмет-
на підго-
товка (68 

УЗК / 
63 ЗК) 

приклад-
на про-

фесійно-
педагогі-
чна під-
готовка 

(31,5 УЗК 
/ 29 ЗК) 

1 22 ЗК   8 ЗК  
І  

2 26 ЗК   4 ЗК  

3 2 ЗК 24 ЗК  4 ЗК  
ІІ  

4  24 ЗК  6 ЗК  

5  15 ЗК 9 ЗК 6 ЗК   
ІІІ  

6  10 ЗК 14 ЗК 6 ЗК  

7    22 ЗК 8 ЗК 

   7 ЗК 21 ЗК ІV  
8 

Державна атестація (2 ЗК) 

  
Рис. 2.2. Загальна структурно-логічна схема підготовки 

майбутнього вчителя інформатики. 
 

Таблиця 2.1. 
Дисципліни та відповідні компоненти системи професійно-

спеціалізованих компетентностей учителя інформатики  
 

   
№

  д
и

сц
и

-
п

л
ін

и
 Назва дисципліни 

Компоненти системи 
професійно-
спеціалізованих ком-
петентностей, що фор-
муються  

11. Історія математики та інформатики ПОК: 2 

18. Математичні основи теорії інформації ПОК: 1, 2 

19. 
Теоретичні основи інформацій-
них технологій та систем  

ПОК: 2, 3 

20. Теорія моделювання ПОК: 1, 2 

21. Теорія інформаційної безпеки ПОК: 2, 7 

22. Теорія комп’ютерної графіки  ПОК: 2 

23. Теоретичні основи соціальної, економіч- ПОК: 4 
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№

  д
и

сц
и

-
п

л
ін

и
 Назва дисципліни 

Компоненти системи 
професійно-
спеціалізованих ком-
петентностей, що фор-
муються  

ної, медичної, математичної та педагогіч-
ної інформатики 

24. Основи інформатики та інформаційно-
комп’ютерних технологій (англ. мовою) 

ПОК: 4, 8 
ППК: 3 

25. Педагогіка 
ЗПК: 1 
ТК: 1, 3 
ППК: 13 

26. Психологія 
ЗПК: 2 
ТК: 7 

27. Вікова фізіологія, гігієна та валеологія 
ЗПК: 2 
ПОК: 6 

28. Дидактика математики й інформатики  
ПОК: 1, 9, 10 
ТК: 1, 2, 5 

29. Сучасні освітні системи  ЗПК: 4, 6 

30. Наукові дослідження та освітні проекти 
ЗПК: 3 
ПОК: 5 
ТК: 2 

33. 
Математичне та статистичне прикладне 
програмне забезпечення 

ПОК: 4 
ППК: 4 

34. 
Апаратні комп’ютерні та мультимедійні 
засоби 

ПОК: 3, 6 
ТК: 9, 13 
ППК: 8 

35. 
Інформаційно-комунікаційні системи, ме-
режі та технології  

ПОК: 3, 5, 6, 8 
ТК: 5, 8, 17, 18 

36. Системне програмне забезпечення  
ПОК: 4 
ППК: 2 

37. 
Інформаційні ресурси і системи управ-
ління базами даних 

ПОК: 5 
ТК: 18 
ППК: 7 

38. Програмування 
ПОК: 1, 4 
ППК: 3, 10 

39. Інформаційна безпека 
ПОК: 7 
ТК: 17 

40. Комп’ютерна графіка ППК: 6 

41. Штучний інтелект 
ПОК: 4, 5 
ППК: 4 

42. Елементарна інформатика та інформа- ПОК: 4, 6, 7 
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№

  д
и

сц
и

-
п

л
ін

и
 Назва дисципліни 

Компоненти системи 
професійно-
спеціалізованих ком-
петентностей, що фор-
муються  

ційно-комунікаційні технології ТК: 18 
ППК: 1 

43. 
Адміністрування й обслуговування інфо-
рмаційних систем та мереж 

ТК:10, 11 
ППК: 8, 9, 10 

45. Педагогічна практика 
ЗПК: 5 
ТК: 7 
ППК: 12, 13 

46. 
Інформаційно-комунікаційні технології в 
середній школі 

ПОК: 12, 13 
ТК: 4, 6, 8, 12, 14, 16 
ППК: 10, 11 

47. Науково-дослідна робота 
ПОК: 8 
ТК: 7 
ППК: 5 

48. Методика навчання інформатики 
ПОК: 10, 11 
ТК: 3, 15 
ППК: 12, 13 

49. Практикум з опрацювання даних 
ПОК: 5 
ППК: 3, 4, 5 

 
Примітки до таблиці: 
1. Номер дисципліни відповідає номеру, що вказаний у ре-

комендованому переліку дисциплін [245,  с. 253-256]. 
2. Для назв компонентів системи професійно-

спеціалізованих компетентностей використані такі умовні ско-
рочення: ЗПК – загальнопрофесійні компетентності; ПОК – 
предметно-орієнтовані компетентності; ТК – технологічні ком-
петентності; ППК – професійно-практичні компетентності. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ 
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
НАВЧАННЯ  

3.1. Особливості використання форм і методів навчання 

Зміст підготовки майбутнього фахівця являє собою єдність 
її програмно-змістової та процесуальної (методичної, технологі-
чної) сторін. Форма навчання (аналогічно і форма фахової під-
готовки) постає не просто оболонкою – "вона частина і змісту, і 
методів, і технології навчання. Суть її в тому, що вона – спосіб 
взаємодії діяльностей навчання й учіння, а також управляючого 
впливу першої на другу [198, с. 44]".  

Варто зазначити, що аналіз існуючої системи професійної 
підготовки фахівців у вищій вітчизняній освіті дозволяє виокре-
мити дві групи форм. Першу групу складають основні форми 
організації навчання у вищій школі: денна, заочна, дистанційна. 
Друга група – це форми організації та проведення навчальних 
занять (лекційних, семінарських тощо). 

Розглянемо першу групу – форми організації навчального 
процесу. 

Однією з особливостей вітчизняної системи вищої освіти є 
те, що в основу денної та заочної форм організації навчального 
процесу покладена курсова система навчання. Достатньо про-
гнозованим є той факт, що ця система навчання ще довгий час 
залишатиметься основою організації навчання. Цьому є багато 
причин. Основні з них – це академічні традиції та механізми 
державного фінансування галузі освіти.  

Однак упровадження кредитно-модульної технології, особ-
ливо накопичувальної, та побудова індивідуальних траєкторій 
навчання все частіше вимагатимуть відходу від принципу "один 
курс – один навчальний рік у календарному році". Використан-
ня перспективних освітніх технологій кращим студентам пови-
нно забезпечувати можливості не лише для підвищення фахової 
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підготовки за рахунок поглибленого вивчення дисциплін, а й 
скорочення термінів навчання. Дострокове оволодіння студен-
том навчальним матеріалом із належним набуттям компетент-
ностей має відповідно враховуватися. Звичайно, не йдеться про 
масовий характер у цьому питанні.  

Проблема організації фінансово-господарської діяльності 
ВНЗ, фінансування термінів навчання, які менші, ніж ті, що пе-
редбачені курсовою системою, надання соціального захисту сту-
дентам є надзвичайно актуальною в умовах упровадження на-
копичувальної кредитної системи. Вирішення цієї проблеми 
дещо виходить за рамки цього дослідження. Проте можна реко-
мендувати скористатися відповідним досвідом функціонування 
кредитних систем навчання (наприклад, у вищій освіті США, де 
на основі навчальних кредитів здійснюється відповідне фінансу-
вання). Принциповим аспектом у такому використанні заліко-
вих кредитів слід вважати забезпечення інтенсифікації навчання 
за рахунок можливого скорочення обов’язкових календарно-
курсових термінів навчання, узгодження механізмів оплати за 
навчання (з різних джерел, у т.ч. за рахунок державного бюдже-
ту), виплати заробітку викладачам, призначення стипендій сту-
дентам тощо відповідно до кількості освоєних студентами залі-
кових кредитів, орієнтуючись на те, що 1 семестр прирівнюється 
до 60 кредитів.  

Таким чином, необхідним постає завдання забезпечення 
передумов для адаптації існуючої курсової системи навчання до 
ефективного впровадження кредитно-модульної технології за 
денної та заочної форм організації навчального процесу у вищій 
школі. 

Поряд із цим використання перспективної кредитної сис-
теми має забезпечувати можливість її уніфікованого викорис-
тання в неперервному навчанні протягом життя не лише для 
денної та заочної, а й для дистанційної форми організації на-
вчання. Підвищення ролі інформаційно-комунікаційних техно-
логій, зумовлене переходом до інформаційного суспільства, 
об’єктивно збільшуватиме частку студентів, охоплених дистан-
ційною освітою, та сприятиме проникненню дистанційних тех-
нологій навчання в інші форми організації навчального проце-
су.  
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За кредитно-модульної системи має повноцінно використову-
ватися дистанційна форма навчання та забезпечуватися її ефектив-
не функціонування. Впровадження останньої апріорі передбачає 
певну диференціацію з використанням відповідних педагогіч-
них технологій, оскільки дистанційне навчання на початку свого 
розвитку було орієнтоване не на повну і завершену підготовку 
фахівця, а на вибіркові, обмежені за обсягом навчальні курси, 
призначені для людей різного віку та рівня фахової підготовки. 
Такі курси зазвичай призначалися для підвищення кваліфікації 
та певною мірою були ізольовані від традиційного навчального 
процесу, що зумовлювало основний характер дистанційного на-
вчання – надання короткотривалих освітніх послуг. За вимоги 
забезпечення кредитними системами навчання протягом життя 
дистанційна освіта постає як повноцінна форма навчання, на 
базі якої можна ефективно інтенсифікувати навчальний про-
цес [12, с. 83-84]. В ідеалі переважне використання такої форми 
навчання, як дистанційна, має бути достатнім для присвоєння 
академічної кваліфікації.  

Однак ефективна організація дистанційного навчання по-
требує вирішення специфічних дидактичних завдань [75, с. 66]: 

– більш ретельне і детальне планування діяльності, чітку 
постановку завдань і цілей навчання; 

– забезпечення інтерактивності між слухачами та виклада-
чем, зворотного зв’язку для управління навчально-пізнавальною 
діяльністю; 

– надзвичайно важливо передбачати високоефективний 
зворотний зв’язок, щоб слухачі могли бути впевнені в правиль-
ності свого просування від незнання до знання. Такий зв’язок 
має бути як поопераційний, оперативний, так і відстрочений у 
вигляді зовнішнього оцінювання; 

– необхідно використовувати нетрадиційні прийоми, засо-
би заохочення та мотивації навчання слухачів; 

– структурування дистанційного курсу має бути модуль-
ним, щоб слухач мав змогу усвідомлювати своє просування від 
модуля до модуля; модулі або курси значного обсягу помітно 
знижують мотивацію навчання; 

– ефективний добір інформаційно-комунікаційних засобів, 
зокрема програмних продуктів для організації дистанційного 
навчання з "люб'язним" інтерфейсом, легко зрозумілим механіз-
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мом користування для слухачів, розробників і адміністраторів 
дистанційних курсів та викладачів;  

– наявність належного рівня знань та вмінь викладачів ви-
користовувати комп’ютерну техніку, відповідні програмні про-
дукти, інформаційні сервіси мережі Інтернет тощо. Безперечно, 
що використання такої форми навчання поряд із потребою в 
кадрах відповідної кваліфікації вимагає серйозного фінансового 
і матеріально-технологічного забезпечення; 

– вирішення проблеми якості знань, з огляду на те, що за 
дистанційною формою навчання переважає самостійна робота 
слухачів, які зазвичай поєднують таке навчання з певною про-
фесійною діяльністю. Для забезпечення якості системи дистан-
ційного навчання у ВНЗ необхідною постають завдання відпові-
дної підготовки студентів та викладачів [92].  

У кредитній системі має передбачатися впровадження за 
умов комбінування і послаблення ізольованості різних форм на-
вчання у ВНЗ, можливість їх індивідуального вибору студентом, 
забезпечення ефективного переходу між формами навчання, 
зберігаючи при цьому неперервність та належний рівень фахо-
вої підготовки.  

Безперечно, це вимагає перегляду та зміни законодавчої ба-
зи вищої освіти, яка на сьогодні жорстко регламентує названі 
форми навчання та відповідно встановлює нормативи щодо 
штатного, фінансового забезпечення ВНЗ та надання студентам 
соціальних гарантій, які значною мірою залежать від форми на-
вчання. Роль конкретної форми навчання у визначенні обсягу 
матеріально-фінансового забезпечення має зменшитись – акцент 
слід перенести на результати навчання, орієнтуючись на усере-
днені витрати щодо підготовки фахівця відповідної спеціально-
сті на рівнях бакалавра і магістра.  

Необхідно врахувати, що в денній, заочній та дистанційній 
формах навчання тією чи іншою мірою за ознакою наявності чи 
відсутності загального для студентів і викладачів розкладу на-
вчальних занять використовуються два основні типи організації 
навчального процесу – синхронна й асинхронна. 

Синхронна організація навчального процесу передбачає 
наявність попередньо складеного розкладу навчальних занять, 
загального для викладачів і студентів. Синхронну організацію 
навчального процесу можна поділити на поточно-групову та ін-
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дивідуально-орієнтовану. За індивідуально-орієнтованої органі-
зації навчального процесу, як і під час поточно-групової, заняття 
також проводяться в групах і потоках. Однак кожен потік і кож-
на група можуть бути динамічними – вони створюються на один 
семестр для вивчення конкретної навчальної дисципліни під ке-
рівництвом конкретного і, можливо, вибраного студентом ви-
кладача.  

Асинхронна організація навчального процесу забезпечує 
студентові можливість освоєння навчального матеріалу в будь-
який зручний для нього час, який не встановлюється заздалегідь 
розкладом занять. Вона найбільш характерна для дистанційного 
і заочного навчання, коли студент працює з наперед спроекто-
ваним та створеним викладачами навчальним середовищем, в 
якому передбачається використання комп’ютерних навчальних 
посібників, тренажерів, завдань у тестовій формі для самостійної 
роботи, тестів, телевізійних курсів лекцій, комплектів методич-
них рекомендацій та традиційних підручників і навчальних по-
сібників, призначених для самостійного вивчення дисципліни 
тощо. Така організація навчального процесу потребує додатко-
во, поза розкладом аудиторних занять, забезпечити можливість 
доступу студентів до лабораторій, методичних кабінетів кафедр, 
комп’ютерних класів, бібліотеки ВНЗ і т. п., а також цілодобово-
го функціонування корпоративної комп’ютерної мережі закладу 
з доступом до її ресурсів і сервісів мережі Інтернет не лише з на-
вчальних корпусів, а й з гуртожитків та інших місць проживання 
студентів. Проте асинхронна організація навчального процесу, 
як правило, не є самодостатньою і на практиці застосовується 
разом із синхронною. 

Як зазначає С. О. Смірнов, радник Міністерства освіти Росії, 
для ефективного впровадження двоступеневої системи освіти, 
яка відповідає цілям Болонської декларації, необхідно розшири-
ти можливості "введення нелінійного (асинхронного) навчання 
як на рівні бакалаврату, так і магістратури, що можна здійснити 
на основі таких основних заходів: зниження вимог державного 
освітнього стандарту, уніфікація дисциплін на всіх напрямах пі-
дготовки; відмови від розгляду студентських груп як основних 
одиниць організації навчального процесу та формування їх за 
спеціальностями; можливості створення тимчасових студентсь-
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ких груп на час вивчення однієї дисципліни; …підвищення са-
мостійності ВНЗ у питаннях вибору змісту навчання [211, с. 49]".  

Важливого значення для нашого дослідження набувають 
окремі вимоги щодо впровадження модульних форм організації на-
вчального процесу, зокрема рекомендовані моделі розподілу на-
вчального матеріалу та навантаження за різними типами моду-
лів, визначені європейським проектом "Налагодження освітніх 
структур". Проектом було виділено п’ять типів модулів:  

– основні модулі, тобто групи предметів, що становлять яд-
ро відповідної науки;  

– підтримуючі модулі;  
– організаційні і комунікаційні модулі (наприклад, робота в 

групах, риторика, іноземні мови);  
– спеціалізовані модулі (факультативні, необов’язкові, на 

основі вивчення яких розширюються і поглиблюються компете-
нтності у вибраній галузі);  

– переносні модулі (наприклад, проекти, дисертації, стажу-
вання, виробнича практика тощо).  

Основні і спеціалізовані модулі при цьому розглядаються 
як блоки, що спрямовані на набуття, розширення і поглиблення 
знань; підтримуючі – як ті, на базі яких розвиваються методоло-
гічні компетентності; організаційні і комунікаційні – спрямовані 
на самонавчання і самоорганізацію; переносні – як такі, опану-
вання якими забезпечує перенесення знань на практику. Зага-
льні вимоги до побудови модулів такі: чим вищий рівень, тим 
більше модулів, спрямованих на поглиблення знань і встанов-
лення зв’язків між теорією і практикою. 

Стосовно форм організації та проведення навчальних за-
нять, то рекомендаціями МОН України щодо впровадження 
кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах III-
IV рівнів акредитації ставиться завдання "забезпечити ширше 
запровадження сучасних" технологій інтерактивного навчання 
"поряд з традиційними формами організації навчання у вищому 
навчальному закладі (лекції, семінарські, практичні та лабора-
торні заняття). Їх використання спрямовувати на досягнення 
майбутніми фахівцями компетентностей, адаптованих до вимог 
ринку праці [185, с. 2]". 

Насамперед необхідно забезпечити ефективне використання 
інформаційно-комунікаційних технологій. Дійсно, такі технології в 
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умовах переходу до постіндустріального суспільства постають як 
необхідні засоби сучасного процесу навчання, який уже сьогодні 
неможливо уявити без: електронних конференцій і семінарів, 
зокрема відеоконференцій; педагогічних програмних засобів, 
електронних навчально-методичних матеріалів та підручників; 
використання глобальних інформаційних мереж у науково-
дослідній роботі студентів, аспірантів, професорсько-
викладацького складу; створення і використання систем елект-
ронного тестування, автоматизованих систем управління навча-
льним процесом; створення студентам умов для повноцінного 
навчання, незалежно від місця та часу тощо.  

Інформаційно-комунікаційні технології можна вважати од-
ним із головних компонентів нового виду забезпечення сучасно-
го навчального процесу у ВНЗ – інформаційно-технологіч-
ного [126] та основою формування нового інформаційно-
освітнього середовища навчання зі специфічними дидактични-
ми вимогами [89, с. 106-107]. Поряд із цим використання інфор-
маційних технологій зумовлює вторинну індивідуалізацію на-
вчального процесу, певне повернення (з новою якістю) до техно-
логій навчання та частково виховання, притаманних освітнім 
системам доіндустріальних суспільств та властивих сім’ї [45].  

Впровадження кредитно-модульної технології навчання ви-
суває завдання раціонального поєднання фронтальних, колек-
тивних та індивідуальних форм проведення навчальних занять 
за провідної ролі колективних форм. За традиційної системи ор-
ганізації навчання у ВНЗ наперед вимагаються й взаємно 
пов’язуються вказані форми: фронтальні – проведення лекцій на 
потоці; колективні – семінарські, практичні групові заняття та 
заняття з підгрупами під час лабораторних робіт; індивідуальні 
– консультації, курсові роботи, конкурси, олімпіади, педагогічна 
практика тощо.  

За умов упровадження кредитних систем, спрямованих на 
реалізацію особистісно-орієнтованого навчання, зростає роль 
мікрогрупових колективних форм організації навчального про-
цесу. З огляду на кількість студентів мікрогрупою вважають 2-3 
особи, а основним показником групової діяльності у ВНЗ є дія-
льність у складі малої (5-6 осіб) групи [189, с. 11].  

З одного боку, врахування принципів індивідуалізації та 
диференціації, поєднання індивідуального і колективного вже в 
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умовах існуючих модульних систем зазвичай орієнтує на підви-
щення ролі колективних форм, збільшення частки індивідуаль-
ної самостійної роботи й вимагає: перегляду змісту лекційних та 
лабораторних занять; пошуку відповідних форм і засобів до їх 
проведення; розробки методичного забезпечення з метою інтен-
сифікації навчання. Це дозволяє збалансувати обсяг навчально-
го матеріалу між фронтальними, колективними та індивідуаль-
ними формами навчання і перенести акцент у здобутті знань та 
вмінь на індивідуальну самостійну роботу студентів. За певних 
обставин (конкретизація рівнів навчальних вимог, різнорівнева 
структурованість вправ та завдань тощо) виникають тимчасові 
мікрогрупи студентів зі специфічним характером навчальної ді-
яльності [234, с. 150].  

З другого боку, під час дистанційного навчання з’являються 
особливі навчальні групи, що мають нетривалу та більш інтен-
сивну, порівняно з традиційними академічними, колективну 
навчальну діяльність – "навчальні співтовариства" [245, с. 78-79]. 
Перспективність дистанційної освіти значною мірою залежить 
від ефективності використання нових педагогічних технологій 
(навчання в співробітництві, проблемного навчання, методу 
проектів тощо) в організації колективного мікрогрупового на-
вчання і врахування виявлених у ході цього дослідження особ-
ливостей функціонування навчальних співтовариств. Варто за-
значити, що в таких співтовариствах процес прийняття групово-
го рішення передбачає групове обговорення існуючої проблеми, 
яке проходить за чотирма фазами: встановлення фактів, оціню-
вання фактів, пошук розв’язків і прийняття рішень. Цієї "техніки 
потрібно вчити студентів для підвищення ефективності навчан-
ня в співробітництві [75, с. 183]"; викладач не повинен розрахо-
вувати на те, що ці навички сформовані в студентів – "слід про-
водити відповідну роботу, консультації і поступово відпрацьо-
вувати навички участі в групових дискусіях і навички прийнят-
тя групових рішень [75, с. 183]". Роль викладача має змінитися – з 
"ментора, інструктора, "істини в останній інстанції" в старшого 
друга, колегу, більш досвідченого члена співтовариства і коор-
динатора [75, с. 183]". 

З третього боку, динамічні групи студентів об’єктивно ство-
рюватимуться в разі забезпечення навчальними планами реаль-
ної варіативності дисциплін, що є необхідною умовою функціо-
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нування кредитних систем. Такі групи можуть створюватися в 
рамках певної спеціальності або напряму підготовки, між на-
прямами підготовки та об’єднувати студентів різних курсів. До 
складу груп можуть входити й особи, що навчаються за різними 
формами: денною, заочною тощо та навіть ті, що навчаються в 
різних галузевих університетах.  

Особливо актуальною постає потреба в організації такої ко-
лективної навчальної діяльності для отримання студентами до-
даткових професійних кваліфікацій. Зокрема це стосується опа-
нування робітничих професій. Адже вимоги сучасного ринку 
праці зазвичай потребують, окрім вищої освіти за фахом, знання 
персонального комп’ютера, належного рівня володіння інозем-
ною мовою, уміння керувати легковим автомобілем тощо. Тому 
ВНЗ включають до навчальних планів та пропонують відповідні 
платні короткотривалі факультативні курси.  

Організація навчальної діяльності в таких групах значною 
мірою залежить від індивідуально-типологічних особливостей 
слухачів. Досвід роботи свідчить, що визначальною для ефекти-
вної організації навчання за цих умов постає процедура відбору 
до груп навчання. Якщо відкинути фінансові аспекти, то доці-
льним вбачається попереднє тестування претендентів щодо рів-
ня інтелектуального розвитку та, за потреби, визначення окре-
мих індивідуальних фізіологічних і психологічних особливос-
тей. Безперечно, у вирішенні питань вікових чи індивідуальних 
особливостей людини не доцільно спиратися на біологізаторські 
психолого-педагогічні концепції, за якими жорстко визначають-
ся біологічні стадії у формуванні людини як усталені межі чи 
умови. Однак, наприклад, зарахування на комп’ютерні курси 18-
22-річних студентів та включення до цієї ж групи осіб пенсійно-
го віку прогнозовано призведе до розбалансування та низької 
ефективності процесу навчання.  

В умовах упровадження КМСОНП особливого значення 
набуває самостійна робота, що вимагає організації, проведення 
та контролю за нею на новому якісному рівні. Як зазначається в 
рекомендаціях МОН України стосовно впровадження КМСОНП, 
особливу увагу "необхідно приділити методичному забезпечен-
ню організації самостійної роботи та виконанню індивідуальних 
завдань студента [185, с. 2]". 



 

 49 

Зміна основних характеристик самостійної роботи студен-
тів в умовах КМСОНП викликана рядом об’єктивних чинників. 

 Насамперед зменшенням частки аудиторного навантажен-
ня та збільшення обсягу самостійної роботи, яка може складати 
від половини до двох третин загального навчального наванта-
ження, призначеного для вивчення конкретної дисципліни. По-
ряд із цим переорієнтація характеру лекційних занять з інфор-
мативного на оглядово-настановний апріорі передбачає відхи-
лення від повного подання змісту навчального матеріалу: дида-
ктичний принцип повноти теоретичних знань має бути до кінця 
реалізований лише за умови ефективної самостійної роботи. 
"Сучасний стан інформаційного забезпечення суть лекції звів до 
консультативно-оглядового означення проблеми і аналізу мож-
ливих напрямків її вирішення. Вирішення ж проблеми – за сту-
дентом [48, c. 93]".  

До того ж змінюється час і місце проведення самостійної ро-
боти: навіть в умовах традиційного навчання "раніше мова йшла в 
першу чергу про організацію, методику та забезпечення само-
стійної роботи під час проведення аудиторних занять, а сьогодні 
центр уваги перемістився на … позааудиторну роботу [203, с. 73-
74]". Це об’єктивно зумовлює потребу в перегляді змісту самостій-
ної роботи, нової якості традиційних форм її організації та пошу-
ку нових, підвищення значущості формальних форм контролю 
такої роботи (контроль за відвідуванням бібліотек, читальних за-
лів, комп’ютерних і лінгафонних класів, контроль інформаційно-
пошукової діяльності в мережі Інтернет, яка здійснюється за раху-
нок використання матеріально-фінансових ресурсів університету 
тощо). При цьому в ефективній організації самостійної роботи 
підвищуються вимоги щодо фахової підготовки та відповідально-
сті за реалізацією такого контролю допоміжного складу універси-
тету: лаборантів кафедр, фахівців інформаційно-комп’ютерних 
відділів, працівників бібліотек тощо.  

Швидкі темпи збільшення обсягів знань в інформаційному 
суспільстві унеможливлюють роль викладача як єдиного їх дже-
рела. Диверсифікація джерел відомостей для набуття знань 
об’єктивно вимагає самостійного систематичного та творчого їх 
опрацювання. Як зазначає В. В. Грубінко, творча, "наближена до 
наукового осмислення і узагальнення робота можлива лише як 
результат організації самостійного навчання з обов’язковою при-
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сутністю в ній цілепокладання та його досягнення за допомогою 
ефективних технологічних схем самоосвіти [49, с. 9]". З цих при-
чин для студента особливого значення набуває предметне опа-
нування необхідних знань та вмінь її реалізації. Не лише викла-
дач, а й студент має розуміти суть цього поняття, його зміст, фо-
рми, види можливих завдань, різноманітних засобів, які викори-
стовуються в університеті, вмінь їх ефективного застосування у 
власній навчальній діяльності. Доцільно ознайомити студентів з 
організацією такої роботи у ВНЗ за кредитною системою та про-
вести пропедевтичну роботу з метою мотивації їх самостійної 
навчальної діяльності.  

Отже, першочергове завдання викладача в організації само-
стійної роботи студентів – забезпечити володіння ними відпові-
дною технологією навчання, здійснити відповідну мотивацію та 
забезпечити належні умови проведення самостійної роботи. Такі 
умови передбачають не лише продуктивної роботи викладача в 
межах вивчення окремої дисципліни, а й узгодженої діяльності з 
колегами на кафедрі, факультеті, міжкафедерального співробіт-
ництва (особливо з викладачами загальноуніверситетських ка-
федр) та навчального закладу в цілому.  

В основу такої роботи доцільно покласти принцип педаго-
гічно виваженого і доцільного поєднання, з одного боку, індиві-
дуальних потреб і здібностей кожного студента в проведенні 
власної самостійної роботи, а з іншого, – максимально можливо-
го рівня її науково-методичного забезпечення, узгоджених вимог 
з різних дисциплін щодо її характеру та обсягів, відповідного 
спрямування фінансових і матеріально-технічних ресурсів ВНЗ.  

Очевидно, що акцентуація самостійної роботи студентів за 
існуючих умов у більшості вітчизняних університетів гостро ста-
вить проблему достатньої кількості навчальних матеріалів, на-
вчальних підручників та посібників, бібліотечних фондів тощо. 
Однак необхідність розвитку самостійності майбутніх фахівців 
не викликає сумнівів. Тому актуальними постають завдання ра-
ціонального використання наявних ресурсів, розвитку відповід-
ної ресурсної бази і супроводу самостійної роботи студентів по-
стійною безпосередньою взаємодією, неперервним контролем та 
організацією обліку досягнень студентів і можливості їх презен-
тації [154, с. 240-241]. 
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Використання традиційних форм самостійної роботи в умовах 
кредитно-модульної системи потребує переоцінки та перегляду. 
Як зазначає В. В. Грубінко, останнім часом форми урізноманітни-
лися пошуком відомостей у системі Інтернет, виконанням завдань 
за допомогою комп'ютерів [49]. Однак така робота носить "чисто 
технічний", інформаційно-пошуковий характер, часто не вимагає 
"навіть глибокої систематизації, не те, що творчого осмислення, 
конструювання, моделювання", тому "ефективність такого роду 
самостійної роботи є надто низькою і ретельно виконує її лише 
частина, як правило, встигаючих студентів [49]".  

З метою раціоналізації самостійної роботи студентів дослі-
дник обґрунтовує доцільність запровадження індивідуального 
науково-дослідного завдання студента. Під ІНДЗ розуміється 
вид позааудиторної самостійної роботи студента навчального, 
навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського ха-
рактеру – завершена теоретична або практична робота в межах 
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, 
умінь і навичок, одержаних у процесі лекційних, семінарських, 
практичних та лабораторних занять. ІНДЗ розглядається як на-
вчальний модуль, який виконується самостійно й оцінюється як 
частка навчального курсу з урахуванням у загальній оцінці за 
курс та виступає чинником залучення студента до науково-
дослідницької діяльності, яка може бути продовжена через ви-
конання курсової, дипломної роботи тощо [141, с. 96-98].  

Використання ІНДЗ у підготовці фахівця на рівні бакалавра 
спричинює ряд проблем, головною з яких є можливе переванта-
ження студента таким видом самостійної роботи. Адже навча-
льні курси є різними, насамперед, за обсягом залікових кредитів 
та, відповідно, кількістю змістових і залікових (за В. В. Грубінком 
– навчальних) модулів. Наприклад, для дисципліни в 2 залікових 
кредити введення ІНДЗ як окремого навчального модуля з пи-
томою вагою в загальній оцінці з дисципліни від 30% до 
50% [141, с. 98] потребує значного зменшення обсягів теоретич-
ного навчання або спричинює нехватку часу для індивідуальної 
роботи студентів. До речі В. В. Грубінко теж вказує, що практич-
не впровадження ІНДЗ наштовхнулося на проблему нехватки 
такого часу [141, с. 101]. 

З метою індивідуалізації та інтенсифікації самостійної роботи 
студентів вбачається за доцільне використовувати індивідуалізоване 
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навчальне завдання студента в межах кожного залікового модуля 
дисципліни. На нашу думку, ІНЗ може бути розвинене і трансфор-
моване в повноцінні ІНДЗ на рівні магістратури. 

Варто зазначити, що окремою формою обліку самостійної 
роботи, індивідуальних досягнень студента може бути портфо-
ліо, що формується протягом усього періоду його навчання у 
ВНЗ [154, с. 241]. 

Впровадження кредитно-модульної технології навчання в 
професійній підготовці майбутнього вчителя інформатики зу-
мовлює певні особливості використання методів навчання. 

По-перше, це стосується "класичних" методів навчання, що 
за джерелом одержання знань зазвичай поділяються на словесні 
(розповідь, бесіда, консультація, лекція, дискусія тощо), наочні 
(методи ілюстрації, методи демонстрації) і практичні (вправи, 
лабораторні та практичні роботи тощо). Так, наприклад, харак-
тер словесних методів повинен бути переорієнтований з інфор-
маційного на оглядово-настановний: у процесі проведення лек-
цій, бесід, консультацій тощо основна увага приділяється науко-
во-теоретичному обґрунтуванню необхідних положень, аналізу 
та узгодженню різних точок зору, різноманітних підходів до ви-
рішення тих чи інших проблем, використання діалогу, прове-
денню дискусій з актуальних питань світового та вітчизняного 
розвитку предметної галузі дисципліни, аналізу наукової, мето-
дичної, популярної літератури та періодичних видань, матеріа-
лів преси і телебачення, класичних та сучасних програмних 
продуктів тощо. Дійсно, "сучасний стан інформаційного забез-
печення суть лекції звів до консультативно-оглядового означен-
ня проблеми і аналізу можливих напрямків її вирішен-
ня [141, с. 98]". Кредитно-модульна система передбачає стиму-
лювання аналітичної, творчої роботи студентів: "у жодному разі 
не можна давати студентам завдання, відповіді на які вони мо-
жуть переписати з підручників чи інших джерел. … Слід широ-
ко застосовувати ділові ігри, презентації, розгляд практичних 
питань, розв’язування задач – такі методи, які передбачають 
творчий підхід з боку студента, унеможливлюють списування 
один у одного чи з інших джерел, ліквідовують старовинну заса-
ду "завчив – здав – забув" [20]". 

По-друге, КМСНВІ має забезпечувати належні умови для 
ефективної мобільності студентів, зокрема їх готовності до на-
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вчання в закордонних університетах, щонайменше, – до розу-
міння і сприйняття існуючих методів і технологій навчання в 
таких закладах.  

У педагогічних ВНЗ закордонних країн застосовуються різ-
номанітні методи та технології навчання: моделювання, рефлек-
сивне навчання, проблемні, дослідницькі, проектні. Нині все бі-
льше поширення набувають методи мікронавчання і мікроана-
лізу, для чого використовуються спеціально обладнані звуконе-
проникними перегородками класи та замкнуті телекомуніка-
ційні системи. Одержує розповсюдження метод навчаючого епі-
зоду, який складається з чотирьох етапів: теоретичне введення 
про метод навчання, спостереження за роботою вчителя, само-
стійне використання методу, аналіз діяльності вчителя та студе-
нта [154, с. 236].  

Нині серед усіх методів і форм навчання, що використову-
ються за кордоном у галузі вищої та післядипломної освіти, у 
програмах підвищення кваліфікації та професійної перепідго-
товки виділяється особливий напрямок, пов’язаний з організаці-
єю навчання студентів у складі малих навчальних груп (3-5 осіб) 
– навчання в співробітництві (collaborative learning) [75, c. 115]. 
Поряд із формуванням професійно-спеціалізованих компетент-
ностей навчання в співробітництві спрямоване на розвиток зага-
льних компетентностей: умінь працювати в колективі, навичок 
спілкування, критичного мислення, готовності до соціально-
культурного діалогу тощо. 

По-третє, запровадження асинхронної організації навчаль-
ного процесу за КМСНВІ пов’язане з використанням відповідних 
методів: проектів; моделювання; концентричного; рекурсивного; 
паралельного [145]. Зазначимо, що всі названі методи, за виклю-
ченням паралельного, можна ефективно використовувати в ін-
дивідуальній навчальній діяльності студентів [19, с. 401].  

Рекурсивний метод навчання орієнтує на те, що при опану-
ванні навчальних елементів, що відповідають певному навчаль-
ному об’єкту змістового модуля дисципліни [261, с. 1], передба-
чається рекурсивний спосіб набуття професійно-
спеціалізованих компетентностей студентами: спосіб 
розв’язування професійної задачі має бути результатом "проду-
ціювання" способів розв’язування навчальних задач певного змі-
стового модуля. Можна припустити, що використання цього ме-
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тоду в підготовці вчителя інформатики за КМСНВІ буде ефек-
тивним під час вивчення прикладних дисциплін професійної-
предметної та професійно-педагогічної (методичної) підготовки. 
На підтвердження цього зазначимо, що концептуальними заса-
дами розвитку вітчизняної педагогічної освіти передбачається, 
що серед іншого "методична підготовка … забезпечується … 
шляхом методичної спрямованості навчання фундаментальних 
навчальних дисциплін" та "є наскрізною і здійснюється протягом 
усього періоду навчання…[84, с. 5]". Близьким до рекурсивного 
можна вважати метод контекстного навчання у ВНЗ, що відо-
бражає "методичний дуалізм професійно-педагогічної освіти" – 
"єдність структури і змісту навчальної та майбутньої професій-
ної діяльності студента [103]".  

Використання концентричного методу передбачає ступе-
неву, багаторівневу побудову процесу вивчення дисципліни. У 
дослідженні [19] виокремлюються концентри понятійного, базо-
вого, програмного (теоретико-логічного), надпрограмного, тво-
рчого і дослідницького рівнів та зазначається, що навчання в 
кожному концентрі будується за схемою: (загальний огляд сис-
теми знань) – (проблема – мета – задача) – (розв’язування задач) 
– (теорія – контроль – знання). 

Концентричний метод в умовах КМСНВІ може бути засто-
сований у різні способи. Одним із способів є використання різ-
норівневих навчальних задач, наприклад на мінімально-
базовому, базовому і поглибленому рівнях. Такі завдання фор-
мулюються в межах окремого змістового або залікового модуля, 
для їх виконання можуть передбачатися фронтальна, групова, 
мікрогрупова та індивідуальна навчальна діяльність студентів.  

Інший спосіб – розподіл навчального матеріалу за змісто-
вими модулями різного рівня в межах окремого залікового мо-
дуля дисципліни. Ці способи доцільно використовувати, насам-
перед, для дисциплін, на вивчення яких передбачається мала кі-
лькість кредитів (наприклад, 1-2 ЗК) високих рівнів (наприклад, 
ІІІ-ІV). 

Ще одним способом застосування концентричного методу 
може бути вивчення дисципліни як системи різнорівневих залі-
кових модулів, кожен із яких в умовах використання КМСНВІ як 
накопичувальної кредитної системи повинен відповідати пев-
ному рівню залікових кредитів. Для запропонованих у дослі-
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дженні [245, с. 191-193] шести рівнів залікових кредитів залікові 
модулі дисципліни можуть бути вступного, мінімально-
базового, базового, підвищеного, поглибленого та дослідницько-
го рівнів. Наприклад, якщо дисципліна "Елементарна інформа-
тика та інформаційно-комунікаційні технології" в програмі під-
готовки бакалавра математики та інформатики описана через 
залікові кредити як 4 – ІІІ – ПП – ЧС , то рекомендовані рівні за-
лікових модулів – мінімально-базовий, базовий. За таких умов 
студенти можуть як самостійно вибирати для вивчення окремий 
заліковий модуль певного рівня, а отже відповідний рівень опа-
нування навчального матеріалу дисципліни, так і вивчати її за 
модулями послідовно.  

Метод моделювання, який вважається найбільш розповсю-
дженим методом пізнавальної діяльності, передбачає набуття 
знань про навчальний об’єкт шляхом розробки і вивчення його 
моделі. У дослідженні [19, с. 403] навчання з використанням мо-
делей подається у вигляді схеми: (об’єкт/явище) – (побудова мо-
делі об’єкта/явища) – (вивчення моделі) – (знання про 
об’єкт/явище – контроль) – (корекція моделі). Зазначимо, що 
спочатку навчальний об’єкт має сприйматися студентом у ціло-
му, далі – моделювання: об’єкт аналізується на предмет вияв-
лення його суттєвих властивостей, здійснюється синтез моделі із 
її елементів і об’єкт подається у вигляді уявного або умовного 
(зображення, опис, схема, формула і т. ін.) його зразка. Такий 
зразок, за допомогою якого відтворюється, імітується будова та 
функціонування об’єкта використовується для одержання нових 
знань про об’єкт [28, с. 535]. У кредитно-модульній системі ко-
жен змістовий модуль розглядається як система навчальних еле-
ментів, поєднаних за ознакою відповідності певному навчально-
му об'єктові [261], що апріорі передбачає використання методу 
моделювання в процесі впровадження КМСНВІ. Поряд із цим 
специфіка предметної галузі інформатики потребує широкого 
використання цього методу: розв’язування практично всіх при-
кладних задач вимагає побудови або розгляду тієї чи іншої мо-
делі – інформаційної, математичної, імітаційної тощо.  

Метод проектів передбачає насамперед розв’язування пев-
ної проблеми. Розв’язування проблеми потребує, з одного боку, 
використання сукупності різноманітних методів, засобів на-
вчання, а з іншого – необхідності інтегрування знань та вмінь: 
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застосовувати знання з різних галузей науки, техніки, техноло-
гій, творчих галузей [75, с. 101]. У дослідженні [19, с. 402] визна-
чається така схема реалізації методу проектів: (проблема – мета – 
задача) – (дослідження) – (розв’язування задач) – (теорія – конт-
роль – знання).  

Варто зазначити, що в основу проектного методу покладені 
принципи проведення наукового дослідження – діяльність сту-
дентів під час роботи над проектом проходить етапи, аналогічні 
етапам проведення наукового дослідження [75, с. 123]: постанов-
ка проблеми та відповідних задач дослідження; висування гіпо-
тези щодо їх розв’язування; обговорення та визначення методів і 
засобів дослідження; добір даних; аналіз одержаних даних; офо-
рмлення кінцевих результатів; підведення підсумків, коригу-
вання, висновки (використання під час спільного дослідження 
методів "мозкового штурму", "круглого столу", звітів, презента-
цій тощо).  

Застосування методу проектів в умовах КМСНВІ може здій-
снюватися в різні способи. Перший спосіб – це використання 
внутрішньо-модульних навчальних проектів, що передбачають 
розробку викладачем до кожного залікового модуля набору ін-
дивідуальних навчальних завдань як окремих проектів. Під час 
виконання такого завдання студенту рекомендується участь у 
пропонованих викладачем формах проведення занять (лекціях, 
практичних, лабораторних роботах тощо), розроблених з метою 
настанови і надання консультацій студентам в межах змістової 
лінії модуля. Такий проект може розглядатися як окремий зміс-
товий модуль або як одна із форм проведення контрольної робо-
ти для залікового модуля.  

Другий спосіб полягає в тому, що навчальний проект роз-
глядається як окремий компонент системи залікових модулів, які 
утворюють дисципліну, тобто як окремий заліковий модуль дисцип-
ліни. Наприклад, такий спосіб застосування методу проектів ре-
алізується шляхом використання індивідуального науково-
дослідного завдання [141, с. 96-98]. 

Якщо перший та другий способи здійснюються шляхом ін-
дивідуальної навчальної діяльності, то в основі третього – мікро-
групова навчальна діяльність студентів. Дидактичний курс слід 
розглядати як набір певних проектів, кожен з яких передбачає 
кількісний склад виконавців у 2-3 особи, які утворюють проект-
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ну групу самостійно та вибирають один із запропонованих про-
ектів для виконання. Саме такий підхід до застосування методу 
проектів якнайкраще відображатиме специфіку прикладної під-
готовки бакалавра інформатики, що потребує готовності випус-
кника до групової проектної діяльності, зокрема під час розроб-
ки комп’ютерних програм. 

Наприклад, для дисципліни "Практикум з опрацювання 
даних" можна запропонувати орієнтовні теми навчальних прое-
ктів: "Електронний підручник", "Навчально-методичні матеріа-
ли на електронних носіях", "Комп’ютерні програми навчального 
призначення", "Комп’ютерне тестування", "Навчальні 
комп’ютерні ігри", "Електронна предметна конферен-
ція/семінар", "Офіційний сайт середнього закладу освіти"; "Уч-
нівський сайт школи", "Освітній веб-портал", "Персональний 
сайт вчителя/учня", "Шкільна служба SMS-повідомлень", "Елек-
тронна бібліотека середнього закладу освіти", "Шкільна елект-
ронна газета", "Інформаційна система управління навчальним 
процесом середньої школи", "Intranet-магазин".  

Робота над проектом може бути продовженням курсової 
роботи теоретичного характеру. Доцільно, щоб результатом та-
кої роботи був програмний продукт, придатний до практичного 
використання. Поряд із цим проект може використовуватися 
для продовження досліджень у рамках бакалаврської роботи, 
спрямованої на вивчення шляхів та методів упровадження про-
грамного продукту, його удосконалення тощо.  

3.2. Запровадження модулів та залікових кредитів 

У Тимчасовому положенні МОН України вказується, що 
кожна "навчальна дисципліна формується як система змістових 
модулів, передбачених для засвоєння студентом, об'єднаних в 
блоки змістових модулів – розділи навчальної дисципліни [261]". 
Поняття "змістовий модуль", "заліковий модуль", "заліковий кре-
дит" розглянуті в [245, с. 39-64].  

Зазначимо, що у практиці застосування кредитних систем 
існує підхід, за яким навчальний матеріал одного модуля відпо-
відає одному заліковому кредиту. Такий підхід не суперечить 
визначенню модуля як задокументованої завершеної частини 
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освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, прак-
тики, державної атестації), що реалізується відповідними фор-
мами навчального процесу [261], серед яких – контроль резуль-
татів навчання шляхом зарахування кредитів.  

На практиці може використовуватися два види модулів: пе-
рший вид – це ті модулі, опанування яких передбачає зараху-
вання залікових кредитів, тому до терміну "модуль" доцільно 
додати уточнення "заліковий модуль" або "кредитний модуль"; 
другий вид – це змістові модулі, у межах яких вивчаються одне 
чи група споріднених фундаментальних понять, законів, явищ, 
а залікові кредити зазвичай не нараховуються.  

Отже, заліковий модуль може складатися або з окремого 
змістового модуля, або з блоку змістових модулів, на які поділя-
ються розділи навчальної дисципліни. Поряд із цим заліковий 
модуль об’єднує в собі систему академічних занять і постає осно-
вною структурною одиницею сукупності інформаційно-дидак-
тичних, контролюючих і навчально-методичних матеріалів. 
Опанування навчального матеріалу залікового модуля передба-
чає зарахування кредитів, які запропоновано визначати як від-
носні одиниці виміру результатів навчання студента, за допомо-
гою яких можна кількісно вказувати, яка частка від усіх резуль-
татів навчання, запланованих в ОПП, припадає на результати з 
опанованого модуля, та передбачати максимальний термін ви-
вчення його матеріалу.  

У дослідженні розроблена і запропонована до використан-
ня особистісно- й професійно-орієнтована модель залікового 
модуля навчальної дисципліни та визначено, що за структурно-
логічною схемою проектування кредитно-модульної системи 
змістові та залікові модулі дисципліни мають складати основу 
робочої програми дисципліни [245, с. 241].  

Робоча програма дисципліни має бути, насамперед, підпо-
рядкована завданню конкретизації узагальненого об’єкту діяль-
ності за напрямом (спеціальністю) підготовки. Нагадаємо, що 
для вчителя інформатики таким об’єктом є закони побудови ал-
горитмів та опрацювання даних і повідомлень, а також навчання 
людини інформатики в середніх навчальних закладах 
[259, с. 51].  

Пропонується така структура робочої програми:  
І. Ідентифікація: назва дисципліни і її код (якщо є).  
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ІІ. Анотація. Цей розділ має містити посилання на типову 
навчальну програму дисципліни. Якщо ж така програма відсут-
ня (що нині характерно для значного числа дисциплін напряму 
підготовки "Інформатика"), то в анотації вказуються:  

ІІ.1. Професійні задачі, на розв’язування яких спрямоване 
навчання дисципліни.  

ІІ.2. Професійно-зорієнтовані цілі вивчення дисципліни. 
ІІ.3. Обов’язкові результати навчання в термінах професій-

них компетентностей. 
ІІ.4. Змістові лінії предметної галузі дисципліни і міждис-

циплінарні зв’язки.  
ІІ.5. Мінімальні вимоги до знань і вмінь студента, на основі 

яких можливо розпочати навчання дисципліни.  
ІІ.6. Мінімальні вимоги до кадрового складу, що забезпечу-

ватиме навчання. Доцільно вказати перелік усіх викладачів ка-
федри, які можуть навчати дисципліни.  

ІІІ. Витяг з оперативного навчального плану напряму під-
готовки із зазначенням основних відомостей про дисципліну: 
назви; статусу (для яких напрямів підготовки спеціальностей во-
на є нормативною чи вибірковою); загального обсягу навчально-
го навантаження в академічних годинах і залікових кредитах; 
максимального рівня залікового кредиту, його типу та актуаль-
ності; кількості годин теоретичного навчання, самостійної й ін-
дивідуальної роботи; контрольних заходів; семестри навчання; 
середнє тижневе навантаження тощо.  

IV. Опис дисципліни можна провести у вигляді переліку її 
залікових модулів. Розглянемо зразок опису дисципліни "Елеме-
нтарна інформатика та інформаційно-комунікаційні технології" 
(табл. 3.1).  

Варто зазначити, що рекомендованим переліком дисциплін 
кількість умовних залікових кредитів для дисципліни "Елемен-
тарна інформатика та інформаційно-комунікаційні технології" 
складає 4. Поряд із цим орієнтованим навчальним планом пе-
редбачається така кількість реальних акад. годин: всього 144, у 
т.ч. 8 – лекції, 60 – лабораторні роботи, 76 – самостійна робота. 
Було використано запропоновані підходи до вимірювання на-
вчального навантаження студентів у залікових кредитах 
[245, с. 176-187]. Аналогічно до того, як обчислювалася кількість 
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кредитів у прикладі [245, с. 181], визначалася кількість кредитів 
розглядуваної дисципліни, що становить 3,5 залікові кредити. 

Таблиця 3.1. 
Залікові модулі дисципліни "Елементарна інформатика та 

інформаційно-комунікаційні технології"  
 

Розподіл навчального часу       
(реальних/умовних академіч-

них годин) 
ЗК 
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заняття 

Самостійна 
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1. 
Основи роботи 
на ПК  

2/2 - 26/20 18/18 0 18/18 64/58 1,5 ІІ 2/2 

2. 
Розширені мо-
жливості вико-
ристання ПК  

2/2 - 16/10 9/9 0 9/9 36/30 1 ІІІ 2/1 

3. 

Основи алгори-
тмізації та про-
цедурного про-
грамування 

4/4 - 18/12 13/13 0 9/9 44/38 1 ІІІ 2/1 

Підсумкова моду-
льна, курсова робо-
та тощо з дисцип-
ліни  

 0 0 0 0 - 0 

Заліки  х 0 0 0 - 0 

Екзамени  х 0 0 0 - 0 

Всього: 8/8 - 60/42 40/40 0 36/36 144/126 3,5 ІІІ 2/4 
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Примітка. У таблиці використані такі скорочення: ЗК – за-
лікові кредити; МКР – модульна контрольна робота, АЗ – ауди-
торні заняття; ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання. 

V. Індивідуальні траєкторії навчання дисципліни. Вказу-
ються можливі схеми послідовності вивчення залікових модулів. 
Наприклад, для розглядуваної дисципліни можливі схеми: 

а) 1-2-3; б) 1, 3; в) 2-3; г) 3-2.  
VI. Процедури оцінювання навчальної діяльності та зара-

хування/накопичення залікових кредитів. Вказуються особливо-
сті застосування офіційно прийнятої в навчальному закладі сис-
теми оцінювання, узгодженої зі шкалою оцінювання ECTS, та 
проведення заліку кредитів за умов використання студентами 
різних траєкторій навчання в межах дисципліни.  

Наприклад, для розглядуваної дисципліни можна одержати: 
1) за схемами "а", "б":  
– успішне виконання всіх завдань лише модуля № 1 – 1,5 ЗК 

рівня ІІ; 
– успішне виконання всіх завдань модулів № 1 і № 2 – 2,5 ЗК 

рівня ІІІ; 
– виконання різнорівневих завдань модуля № 3 на мініма-

льно-базовому або базовому рівнях – відповідно 1 ЗК рівня ІІ або 
1 ЗК рівня ІІІ.  

2) за схемами "в" та "г":  
– успішне виконання всіх завдань модуля № 2 з рейтингом, 

що відповідає певному рівню успішності (наприклад, рівню не 
нижче ніж "С" шкали ECTS) – 2,5 ЗК рівня ІІІ; 

– виконання різнорівневих завдань модуля № 3 на мініма-
льно-базовому або базовому рівнях – відповідно 1 ЗК рівня ІІ або 
1 ЗК рівня ІІІ.  

Доцільно вказати чіткі процедури оцінювання результатів 
роботи студентів під час заліків, екзаменів, випускних (кваліфі-
каційних) робіт, практик тощо, які передбачені.  

VII. Опис (робочі програми) залікових модулів дисципліни. В 
умовах упровадження КМСОНП опис кожного залікового моду-
ля доцільно визначати з урахуванням рекомендацій щодо опису 
індивідуальних розділів навчального курсу за ECTS [245, с. 44]. 
Серед іншого, це дозволить раціоналізувати формування інфо-
рмаційного пакету спеціальності. 

Орієнтовна структура робочої програми залікового модуля: 
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1. Ідентифікація залікового модуля:  
1.1. Назва модуля; 1.2. Код модуля (якщо є); 1.3. Назва дис-

ципліни, що містить модуль; 1.4. Номер модуля в переліку мо-
дулів дисципліни. 

2. Опис модуля:  
2.1. Змістові модулі. Перелік змістових модулів, для кожного 

із яких вказується навчальний об’єкт та система відповідних 
об’єкту навчальних елементів, зокрема форми проведення ауди-
торних занять. У межах визначеного для залікового модуля роз-
поділу навчального часу на опанування окремого навчального 
елемента планується певний обсяг навчального навантаження.  

2.2. Самостійна та індивідуальна робота: 
а) опис роботи, зумовленої підготовкою до аудиторних за-

нять та їх проведенням; 
б) опис роботи, зумовленої виконанням індивідуальних за-

вдань (теми рефератів; ІНДЗ, зокрема завдання для індивідуа-
льних контрольних робіт; теми курсових проектів тощо);  

в) опис роботи, зумовленої підготовкою до контрольних за-
ходів (теоретичні питання та практичні завдання, що будуть ви-
несені із залікового модуля на: модульну контрольну роботу; 
підсумкову контрольну роботу, залік або екзамен з дисципліни).  

3. Рівень модуля: 
3.1. Рівні залікового кредиту: а) максимальний; б) проміжні 

рівні. 
Необхідно зазначити посилання на встановлені дескрипто-

ри рівнів або їх повний опис. 
3.2. Попередні умови:  
а) попередні знання та вміння. 
Зазначаються показники попередніх знань і вмінь, якими, 

як передбачається, має володіти студент на початку вивчення 
залікового модуля;  

б) попередні залікові модулі або дисципліни. 
 Вказуються залікові модулі або дисципліни, які мають бути 

попередньо опановані студентом, їх мінімальний рівень. 
3.3. Результати навчання. 
Опис результатів навчання, яких планується досягти після 

завершення навчання за модулем з огляду на професійно-
зорієнтовані цілі вивчення дисципліни. 

3.4. Навчально-методичне забезпечення: 
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а) підручники, посібники, методичні рекомендації, елект-
ронні посібники, комп’ютерні програми навчального призна-
чення, джерела Інтернет; 

б) вимоги до матеріально-технічного забезпечення прове-
дення аудиторних занять і самостійної роботи.  

4. Статус модуля: модуль є обов’язковим чи факультатив-
ним для опанування дисципліни.   

5. Викладацький склад: 
5.1. Викладачі: П.І.Б. осіб, що ведуть лекційні, практичні за-

няття, приймають заліки (екзамен); робочі телефони та адреси 
електронної пошти. 

5.2. Кафедра:  
а) назва; б) поштова адреса, робочий телефон.  
6. Тривалість.  
У загальну кількість часу, що вимагається для завершення 

вивчення залікового модуля, варто включити кількість годин, ві-
дведених на нього кожного тижня, кожного семестру і року ви-
вчення дисципліни. 

Вказуються: 
6.1. Час та місце проведення кожної форми занять (лекцій, 

консультацій, семінарських/практичних занять; лабораторних 
робіт; курсового проекту; випускної роботи; галузевої практики; 
використання методів дистанційного навчання тощо). 

6.2. Загальні методики проведення занять. 
6.3. Особливі методики проведення окремих занять.  
7. Оцінювання. 
Вказуються особливості встановлених у ВНЗ процедур оці-

нювання навчальної діяльності студентів під час опанування за-
лікового модуля. Можуть бути також зазначені особливі пільги 
для студентів, що навчаються за програмами обміну.  

8. Мова. 
Вказується мова вивчення залікового модуля. Якщо перед-

бачається вивчати один із змістових модулів іншою мовою, це 
теж варто зазначити.  

9. Залікові кредити. 
Потрібно вказати максимальну кількість залікових кредитів 

модуля, а також особливості зарахування кредитів, якщо відпо-
відні процедури модуля відрізняються від процедур, встановле-
них для дисципліни. 
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Приклад опису (робочу програму) залікового модуля "Ос-
нови алгоритмізації і процедурного програмування" дисципліни 
"Елементарна інформатика та інформаційно-комунікаційні тех-
нології" наведено в Додатку Б.  

Вибір цього залікового модуля обґрунтовується наступним. 
Названа дисципліна входить до складу рекомендованого перелі-
ку дисциплін програми підготовки бакалавра за поєднанням 
напрямів "Математика" і "Інформатика" з присвоєнням кваліфі-
кації вчителя. Для цієї дисципліни визначено систему змістових 
модулів (див. табл. 3.1, с. 60), а навчальний матеріал модуля "Ос-
нови алгоритмізації та процедурного програмування" охоплює 
відповідний зміст предметної галузі дисципліни в частині, що 
стосується елементарної інформатики. Належний рівень компе-
тентності студентів з елементарної інформатики є головною пе-
редумовою подальшої якісної підготовки майбутніх учителів 
інформатики протягом усього періоду навчання у ВНЗ.  

3.3. Рейтингове оцінювання навчальної діяльності  

Упровадження кредитно-модульної системи навчання для 
оцінювання навчальної діяльності студентів передбачає викори-
стання шкали оцінювання, яка включає сім рівнів, та аналогічна 
відповідній шкалі ECTS.  

За традиційної вітчизняної системи організації навчання у 
ВНЗ застосовуються різні підходи до контролю знань, умінь і на-
вчальної діяльності студентів на окремих етапах, однак для під-
сумкового контролю нині переважно використовується чотири-
бальна система. За цих умов актуальною постає проблема узго-
дження існуючих систем оцінювання навчальної діяльності сту-
дентів. Зокрема потребують обґрунтування та розробки проце-
дури подання оцінок за різними системами.  

Рейтингова система оцінювання – це система, в основу якої 
покладено поточний, поетапний та підсумковий контроль і на-
копичення рейтингових балів за навчально-пізнавальну діяль-
ність студента під час опанування навчального матеріалу залі-
кового модуля дисципліни, а також ранжирування студентів за 
результатами навчання кожного семестру, опанування окремої 
дисципліни та програми ступеневої підготовки в цілому.  
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Модульний рейтинг студента. Успішність засвоєння знань, 
умінь та навичок з окремого залікового модуля дисципліни ви-
значається сумою набраних балів. Діапазон балів може бути різ-
ним і залежати від специфіки організації навчального процесу. У 
будь-якому випадку бали, одержані студентом під час опанування 
навчального матеріалу, мають бути переведені в рейтингові бали 
прийнятої до використання у ВНЗ рейтингової системи.  

Аналіз організації навчального процесу у вітчизняних ВНЗ 
свідчить про традиційно переважне використання 100-бальної 
рейтингової шкали, що дозволяє здійснити перехід до 7-бальної 
шкали оцінювання ECTS та традиційної 4-бальної системи оці-
нювання (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. 
Зіставлення значень різних систем оцінювання успішності 

навчальної діяльності студентів 
 

Значення 
рейтингу 

Оцінка ECTS 
Традицій-
на оцінка 

< 30 
FX – Незадовільно, з обов'язковим повто-
рним проходженням навчального курсу 

60 
F – Незадовільно з можливістю повторно-
го складання 

Незадові-
льно 

61 

67 

E – Достатньо, виконання задовольняє мі-
німальні критерії 

68 

74 

D – Задовільно, непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 

Задовіль-
но 

75 

82 

C – Добре, в загальному правильна робота 
з певною кількістю грубих помилок 

83 

90 

B – Дуже добре, вище середнього рівня з 
кількома помилками 

Добре 

91 

100 

A – Відмінно, відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 

Відмінно 

 
Варто зазначити, що в КМСОНП не передбачається 

обов’язкового оцінювання навчальної діяльності окремо в межах 
опанування навчального матеріалу змістового модуля. Однак 
специфіка вивчення дисциплін, які формують інформатичну 
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компетентність вчителя інформатики, потребує виконання зна-
чної кількості лабораторних робіт. Лабораторна робота постає 
основою організації навчального процесу під час вивчення ма-
теріалу змістового модуля, тому також доцільно здійснювати 
оцінювання навчальної діяльності студентів під час виконання 
кожного змістового модуля.  

Можливе оцінювання результатів навчальної діяльності 
студентів під час вивчення матеріалу залікового модуля, який 
передбачає виконання різнорівневих теоретичних і практичних 
завдань лабораторних робіт, подано в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3. 
Відомості для оцінювання результатів навчальної діяльності 

студентів під час виконання завдань залікового модуля  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

< Rfx FX < 30 

Rf F 60 
«2» 

Re1 61 

Re2 
E 

67 

Rd1 68 

І  T1 P1 S1 В1 
L / 
W1  

Rd2 
D 

74 

«3» 

Rc1 75 

Rc2 
C 

82 

Rb1 83 
ІІ  

T2min 
–
T2max  

P2min 
–
P2max 

S2min 

–
S2max 

В2 
L / 
W2  

Rb2 
B 

90 

«4» 

Ra1 91 

KL 

ІІІ 
T3min 
–
T3max  

P3min 
–
P3max 

S3min 

–
S3max 

В3 
L / 
W3  Ra2 

A 
100 

«5» 
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У табл. 3.3 використані такі позначення:  
– KL – кількість лабораторних робіт залікового модуля; 
– T1/Р1, Т2/Р2, Т3/Р3 – кількість балів за виконання завдань 

теоретичної/практичної частини лабораторної роботи відпові-
дно І-го, ІІ-го, ІІІ-го рівня. Індекси min та max – мінімальне і мак-
симальне значення кількості балів; 

– S1, S2, S3 – сума балів за виконання завдань теоретич-
ної/практичної частини лабораторної роботи відповідно І-го, ІІ-
го, ІІІ-го рівня. Індекси min та max визначають мінімальне і мак-
симальне значення суми балів; 

– В1, В2, В3 – максимальна кількість балів, що може бути 
одержана студентом за виконання завдань лабораторних робіт 
відповідно на І-му, ІІ-му, ІІІ-му рівнях. Наприклад, В1=KL*S1; 

– L – бали за відвідування лекцій; 
– W1, W2, W2 – бали за інші форми та види навчальної дія-

льності. Наприклад, виконання модульних контрольних робіт. 
Визначення значень для інтервалів (колонка 8 табл. 3.3) 

здійснюється так:  
– Rfx балів: достатньо дати правильні відповіді на теоретич-

ні питання І-го рівня KL лабораторних робіт (KL* T1 балів), від-
відати лекції (L балів) та виконати теоретичну частину модуль-
ної контрольної роботи (CW1 балів); 

– бали від Re1 = В1+L+W2+О2 до Ra2 = В3+L+W3+O3 розподі-
лені за 5-ма рівними інтервалами з кроком у IR балів ((Ra2 - Re1) : 
5 ≈ IR); 

– Rf балів визначається як Rfx-1 балів. 
 
Приклад використання запропонованого підходу щодо оці-

нювання результатів навчальної діяльності подано у Додатку Б.  
Зазначимо, що студент має самостійно вказати рівні, на 

яких він хотів би скласти теоретичну і практичну частини кож-
ної виконаної роботи. При захисті лабораторних робіт можуть 
застосовуватися штрафні санкції двох видів, які накладаються 
сумарно: 

1) для підвищення якості самостійної роботи – обмеження 
кількості спроб захисту: перша-друга спроба – без втрати балів, 
успішний захист за третьою спробою спричинює втрату третини 
балів, за четвертою – дві третини, за п’ятою – 100% балів; 
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2) для забезпечення рівномірності самостійної роботи – об-
меження термінів захистів лабораторних робіт змістового моду-
ля: роботи мають бути захищені за аудиторний час, що виділя-
ється на виконання наступного змістового модуля; якщо ж за-
хист відбувався без поважних причин із запізненням через один 
модуль, то від кількості зароблених балів студентом втрачається 
третина балів, через два – дві третини, через три – 100% балів. 

Зменшення суми балів за рахунок штрафних санкцій впли-
ває на результати підсумкового контролю, тобто на модульний 
рейтинг (оцінку), що буде пропонуватися студенту за опануван-
ня залікового модуля і буде використаний для визначення семе-
стрового рейтингу студента з дисципліни. 

Семестровий рейтинг студента з дисципліни. Навчальний ма-
теріал дисципліни розподіляється за заліковими модулями, для 
кожного з яких може призначатися різна кількість залікових кре-
дитів. Тому рейтинг з дисципліни пропонується визначати (фо-
рмула 3.1) аналогічно до середнього балу успішності за семестр, 
який використовується в накопичувальних кредитних системах: 

∑
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де RD – рейтинг студента з дисципліни за семестр; 
n – кількість семестрових залікових модулів дисципліни; 

ki – кількість залікових кредитів, призначених для і-го залі-
кового модуля; 

mi – модульний рейтинг (оцінка) студента з і-го залікового 
модуля. 

Якщо під час вивчення дисципліни передбачено проведен-
ня підсумкової модульної роботи, курсової роботи, заліку чи ек-
замену, то вони розглядаються як окремі залікові модулі дисци-
пліни, яким присвоюється відповідна кількість залікових креди-
тів та оцінка за такий модуль. 

Аналогічно до визначення RD встановлюється підсумковий 
рейтинг студента з дисципліни (RDT). У цьому випадку для фор-
мули (3.1) параметр n визначається як кількість усіх залікових 
модулів дисципліни.  
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Загальний семестровий рейтинг студента визначається на ос-
нові:  

1) оцінювання успішності – як середнє арифметичне семес-
трових рейтингів студента з дисциплін;  

2) проведеної науково-дослідної роботи. Рейтингові бали 
нараховуються за кожен вид такої роботи з урахуванням рівня її 
результативності. Відповідні відомості подаються кафедрами 
деканату факультету/куратору спеціальності. Якщо певна робо-
та виконана в співавторстві, то встановлена для оцінювання кі-
лькість балів (табл. 3.4) розподіляється між співавторами пропо-
рційно особистому внеску кожного автора. Кількість балів за від-
повідний рівень результативності такої роботи обґрунтована у 
[168, с. 27-28].  

Таблиця 3.4. 
Критерії оцінювання науково-дослідної роботи студентів 

  

Рівень резуль-
тативності 

Кількість 
рейтингових 

балів 
Результати науково-дослідної роботи 

І рівень, факу-
льтетський 

2 

Стаття у факультетському збірнику, 
призове місце на факультетському 
конкурсі наукових робіт студентів, 
виставці студентських робіт, допо-
відь на факультетській науковій 
конференції, рацпропозиція та ін. 

ІІ рівень, інсти-
туційний 

4 

Ті ж досягнення на заходах універ-
ситетського рівня, прийняття до 
розгляду заявки на авторське сві-
доцтво або патент та ін. 

ІІІ рівень, наці-
ональний 

8 

Ті ж досягнення на заходах міжву-
зівського рівня чи МОН, кілька до-
сягнень ІІ рівня, участь у республі-
канських виставках, отримання ав-
торського свідоцтва або державного 
патенту, заявка на закордонне па-
тентування. 

ІV рівень, між-
народний 

10 

Статті в міжнародних виданнях, до-
повіді на міжнародних конференціях 
і семінарах, участь у міжнародних 
олімпіадах, конкурсах, виставках, 
отримання закордонного патенту. 
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Результати НДР студента за семестр можна обчислити за 
формулою  

 ∑
=

⋅=
4

1

,
p

pp nrSW                                                     (3.2) 

де SW – рейтинг проведеної науково-дослідної роботи за 
семестр; 

rp – кількість рейтингових балів р-го рівня результативності; 
np – к-сть результативних досягнень студента на р-му рівні; 
3) набутого професійного досвіду. Для майбутнього бака-

лавра інформатики та вчителя відповідного шкільного предмета 
професійний досвід оцінюється на основі стажу роботи за суміс-
ництвом протягом семестру на посадах лаборанта 
комп’ютерного класу, програміста, оператора комп’ютерного 
набору, фахівця з обслуговування комп’ютерної техніки, Web-
дизайнера, системного адміністратора, вчителя інформатики 
тощо. Максимальна кількість рейтингових балів за набутий про-
фесійний досвід протягом семестру не може перевищувати їх 
максимальної кількості, встановленої для IV рівня одного виду 
науково-дослідної роботи. Тому мінімальна кількість рейтинго-
вих балів за повний місяць роботи рівна 2. Максимальна кіль-
кість місяців, що підлягають оцінюванню протягом семестру – 5. 
Загальна кількість рейтингових балів за набутий професійний 
досвід протягом семестру обчислюється за формулою 

∑
=

=
5

1

,
j

jbRE                                                      (3.3) 

де RE – рейтинг професійного досвіду студента за семестр; 
j – номер місяця в семестрі; 
bj = 0, 1, 2. Якщо студент працював на відповідній посаді по-

вний місяць, то bj = 2, не повний – bj = 1, не працював bj = 0. 
Таким чином, загальний семестровий рейтинг студента ви-

значається за формулами (3.1) – (3.3) так: 
RNRB (t) = ARD + SW + RE                                        (3.4) 

де RNRB – загальний семестровий рейтинг студента, NRB – 
номер залікової книжки студента; 

t – номер семестру навчання; 
ARD – середнє арифметичне семестрових рейтингів з дис-

ципліни. 
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Інтегральний рейтинг студента відображає успішність на-
вчання студента в цілому за попередні семестри навчання. Інте-
гральний рейтинг кожного студента підраховується після закін-
чення чергового семестру на підставі попередніх семестрових 
рейтингів разом із останнім: 

∑
=

=
T

t
NRBNRB (t)RTRI

1

)( ,                                          (3.5) 

де RNRB (Т) – інтегральний рейтинг студента, NRB – номер 
залікової книжки студента; 

T – період навчання: кількість семестрів, для яких визнача-
ється інтегральний рейтинг. 

За допомогою ранжирування загальних семестрових або ін-
тегральних рейтингів студентів визначається академічний ранг 
студента - це його місце (ранг) в навчальній групі (на спеціаль-
ності, курсі, факультеті, в університеті).  

Загальний семестровий або інтегральний рейтинги студен-
та використовуються як одна із підстав для матеріального заохо-
чення, визначення черговості поселення в гуртожитки універси-
тету, переведення з контрактного фінансування навчання на 
бюджетне тощо.  

Підсумковий інтегральний рейтинг студента використову-
ється для рекомендації студентів до продовження навчання в 
аспірантурі, визначення черговості працевлаштування в універ-
ситеті та на замовлення установ, організацій і підприємств. 
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4. ЗАСОБИ ПОБУДОВИ І РЕАЛІЗАЦІЇ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРАЄКТОРІЙ 
НАВЧАННЯ 

Методичні основи системи навчання майбутніх учителів 
інформатики досліджуються в межах базової ступеневої підгото-
вки, тому розгляд засобів побудови і реалізації індивідуальних 
траєкторій навчання обмежимо двома з раніше визначених тра-
єкторій [245, с. 165-166]: 

– індивідуальною траєкторією вивчення дисципліни як сис-
теми залікових та змістових модулів; 

– індивідуальною траєкторією базової підготовки за напря-
мом, що передбачає певну свободу вибору дисциплін майбутнім 
фахівцем та термінів їх вивчення, академічну мобільність студе-
нта для здобуття обов’язкових і додаткових професійних компе-
тентностей на рівні бакалавра та переходу до професійної дія-
льності. 

Поряд із цим розглянемо можливості використання інфор-
маційно-комунікаційних засобів навчання та управління навча-
льним процесом, що забезпечують побудову та реалізацію виок-
ремлених індивідуальних траєкторій під час підготовки майбу-
тнього вчителя інформатики.  

4.1. Різнорівневий розподіл змісту навчального 
матеріалу  

Одним із ключових моментів побудови та реалізації індиві-
дуальної траєкторії вивчення дисципліни як системи залікових і 
змістових модулів є розробка та впровадження різнорівневих те-
оретичних завдань та практичних вправ, що виступає як найва-
жливіший засіб навчання.  

Необхідною умовою використання такого засобу постає, з 
одного боку, явне задання обов’язкових результатів навчання 
(знання та вміння на відповідних рівнях засвоєння знань, умінь і 
видів діяльності), з іншого – використання рейтингового конт-
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ролю, що дозволяє здійснювати поточний, поетапний та підсум-
ковий контроль, знижує вплив випадкових факторів на оцінку 
знань, несе в собі кількісні характеристики оцінки рівня знань, 
умінь та навчальної діяльності студентів.  

Перехід з нижчого на вищий рівень навчальної задачі має 
вимагати від студента поглибленого виконання теоретичних і 
практичних завдань, а відповідно і підвищення рівня його на-
вчальної діяльності.  

Розглянемо основні елементи методики різнорівневого роз-
поділу змісту навчального матеріалу.  

По-перше, на основі логіко-дидактичного аналізу потрібно 
структурувати навчальний матеріал у межах дисципліни та те-
рміну її вивчення і розподілити його за змістовими модулями.  

За одиницю навчального процесу, що підлягає оцінюван-
ню, пропонується брати не окреме академічне заняття, а систе-
му занять, об’єднаних у змістовий або в заліковий модуль. Біль-
ше того, специфіка професійно-практичної підготовки майбут-
нього вчителя інформатики орієнтує на потребу в оцінюванні 
успішності навчальної діяльності студентів під час опанування 
не лише залікових, а й змістових модулів (див. с. 66).  

По-друге, необхідно здійснити різнорівневий розподіл на-
вчальних вимог, з одного боку, до знань і вмінь, а з іншого, – до 
їх використання.  

Явне задання обов’язкових результатів навчання слід вва-
жати головною передумовою різнорівневого розподілу навчаль-
них вимог. У професійній підготовці з використанням кредит-
них систем під результатами навчання часто розуміють набори 
загальних і спеціальних компетентностей, "які включають знан-
ня, уміння, навички студента та встановлюються для кожного 
окремого модуля і для програми в цілому [55]".  

Створенню умов для визначення рівня результатів навчан-
ня сприятиме розподіл теоретичних та практичних завдань з 
кожного модуля або змістових модулів на рівні, що відповідають 
наперед визначеним параметрам систем оцінювання успішнос-
ті, рівня кваліфікації (наприклад, різним рейтинговим систе-
мам). Поряд із цим у накопичувальних кредитних системах ви-
значення рівня результатів навчання доцільно здійснювати че-
рез рівні кредитів, на основі яких визначається складність, твор-
чість і глибина навчання [164, с. 55]. Показники (дескриптори) 
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рівня – це формулювання, що пояснюють характеристики на-
вчання. Визначення рівнів кредитів допомагатиме простежувати 
прогрес у навчанні в межах однієї кваліфікації, а також між про-
грамами. Навчальні кредити "стають більш практичними і ко-
рисними, коли вони пов’язані з рівнями навчання" і містять по-
дальші відомості "стосовно відносної складності і глибини на-
вчання" [164, с. 57]. Під час використання національних і регіо-
нальних кредитних систем варто передбачати опис "показників 
рівня, використовуючи додаток до диплома як найважливіший 
інструмент для роз’яснення суті, типу і рівня кредитів, 
пов’язаних з будь-якою кваліфікацією [164, с. 57]".  

Різнорівневий розподіл навчальних вимог доцільно прово-
дити з використанням концентричного методу асинхронної ор-
ганізації навчального процесу (див. с. 54):  

1. У межах дисципліни на основі використання різнорівневих 
залікових модулів. Рівень опанування кожного з таких модулів є 
фіксованим і визначається відповідним описом, зокрема дескри-
пторами рівнів залікових кредитів. Навчальний матеріал дисци-
пліни розподіляється на кілька залікових модулів вступного, мі-
німально-базового, базового, підвищеного, поглибленого або до-
слідницького рівнів. 

Прикладом застосування такого підходу є використання за-
лікових модулів дисципліни "Елементарна інформатика та ін-
формаційно-комунікаційні технології" (див. табл. 3.1, с. 60).  

Для залікового модуля № 1 "Основи роботи на персональ-
ному комп’ютері" опанування навчального матеріалу передба-
чено тільки на другому, мінімально-базовому, рівні. Змістові мо-
дулі: "Основи апаратного та програмне забезпечення персона-
льних комп’ютерів (ПК). Початок роботи на ПК"; "Операційна 
система Windows" (загальні відомості, робота з об’єктами ОС 
Windows); "Текстові редактори та процесори" (загальні відомості 
про текстовий редактор Word, основні операції з документом, 
форматування документа, використання списків, таблиць і не-
текстових об’єктів); "Електронні таблиці" (загальні відомості про 
електронні таблиці Excel, робота з даними, створення діаграм); 
 "Комп’ютерні мережі" (локальні мережі, глобальна мережа 
Інтернет, робота з електронною поштою); "Основи безпечної ро-
боти з інформацією на ПК" (виявлення і ліквідація вірусів, архі-
вація файлів, моніторинг роботи ПК). 
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Заліковий модуль № 2 "Розширені можливості використан-
ня персонального комп’ютера" передбачає, що для одержання 1 
залікового кредиту на третьому, базовому, рівні необхідно вико-
нати всі навчальні завдання змістових модулів: "Система ділової 
графіки PowerPoint" (загальні відомості, створення презентації, 
демонстрація презентації); "Бази даних. СУБД Access" (загальні 
відомості про СУБД Access 2002, робота з таблицями, організація 
запитів, розробка та використання форм, звіти); "Розширені мо-
жливості використання текстового редактора Word" (формату-
вання документів складної структури, автоматизація редагуван-
ня тексту); "Розширені можливості використання електронних 
таблиць Excel" (додаткові відомості: захист аркушів та книг, умо-
вне форматування, побудова діаграм різного виду; робота зі 
списками: створення, редагування, сортування, фільтрування). 

Таким чином, теоретичні завдання та практичні вправи з 
дисципліни в частині, що стосується вивчення елементів ІКТ, ро-
зподіляються за двома рівнями: мінімально-базовим (модуль 
№ 1) і базовим (модуль № 2).  

Індивідуальна траєкторія навчання забезпечується само-
стійним вибором кожним студентом однієї з можливих схем по-
слідовності вивчення залікових модулів дисципліни, передбаче-
них відповідним пунктом робочої програми дисципліни.  

2. У межах окремого залікового модуля на основі використання 
різнорівневих навчальних задач змістових модулів. Рівень залі-
кового кредиту для таких залікових модулів є "плаваючим" – по-
ряд із встановленням фіксованого максимального рівня, допус-
кається можливість опанування навчального матеріалу заліково-
го модуля на нижчих рівнях.  

Для такого розподілу різнорівневих навчальних вимог у 
межах окремого змістового модуля доцільно використовувати 
індивідуалізоване навчальне завдання. ІНЗ – це завдання, інди-
відуальне виконання якого дозволяє студенту попередньо вико-
нувати підзавдання в підгрупі (12-13 осіб, у виключних випадках 
– до 15 осіб) або мікрогрупі (2-3 особи) студентів, що формують-
ся за їхньої власної ініціативи. Такий підхід використаний під 
час розподілу навчального матеріалу змістових модулів заліко-
вого модуля "Основи алгоритмізації та процедурного програму-
вання".  



 

 76 

Приклад розподілу різнорівневих теоретичних і практич-
них завдань у змістовому модулі № 3 "Масиви даних" (див. 
табл. Б.1, с. 134) для підгрупи студентів (до 15 осіб) наведено в 
Додатку Б. Теоретичні завдання та практичні задачі змістового 
модуля розподіляються за трьома рівнями: вступним (І рівень), 
мінімально-базовим (ІІ рівень) і базовим (ІІІ рівень). 

Задачі ІІ-го та ІІІ-го рівня практичної частини слід вважати 
індивідуалізованими завданнями з огляду на те, що 
розв’язування індивідуальної задачі ІІІ-го рівня передбачає мож-
ливість мікрогрупового (2-3 особи) розв’язування відповідної 
підзадачі на ІІ-му рівні, а кожна з таких підзадач може бути 
розв’язана на основі розв’язання задачі І-го рівня, призначеної 
для підгрупи студентів (12-13 осіб). Оцінювання успішності сту-
дентів здійснювалося за відповідними критеріями (див. табл. 3.3, 
с. 66). Поряд із цим вимагалося, щоб протокол виконання лабо-
раторної роботи містив назву теми, процес розробки математи-
чної моделі (виведення формули) для 3-го рівня, блок-схеми ал-
горитмів, тексти програм, тести: вхідні дані та отримані за про-
грамою результати. 

Побудова індивідуальної траєкторії навчання забезпечуєть-
ся самостійним вибором кожним студентом рівня виконання те-
оретичних завдань і практичних вправ з дотриманням відповід-
них вимог до захисту змістових модулів (див. с. 67).  

4.2. Інформаційно-комунікаційні технології та 
електронні освітні ресурси 

Розглянемо, насамперед, поняття інформаційної та інфор-
маційно-комунікаційної технологій.  

У словнику з обчислювальної техніки, Інтернету і програ-
мування термін "інформаційна технологія" (ІТ) достатньо супе-
речливо трактується як "загальний термін, який використовують 
для посилань на всі технології, пов’язані зі створенням, опрацю-
ванням, зберіганням, використанням, пересиланням і керуван-
ням інформацією в цифровому вигляді. Остання вимога гово-
рить про використання для цих цілей комп'ютерних систем…" 
[172, с. 271]. Зазначимо, що в запропонованому визначенні вико-
ристання терміна "інформація" викликає сумнів – його доцільно 
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замінити на "повідомлення"; варто вважати неприпустимим ви-
користання поняття "керування інформацією". Щодо терміна 
інформаційно-комунікаційні технології вказується, що це "тер-
мін, поширений у Європі замість або як розширення терміна" 
інформаційні технології [172, с. 261]. Можна стверджувати, що 
таке розширення полягає у використанні не лише комп'ютер-
них, а й відповідних комунікаційних систем, наприклад, ком-
п'ютерних мереж.  

Більш прийнятним є визначення М. І. Жалдака: сучасна 
інформаційна технологія – це сукупність, засобів, методів і при-
йомів збирання, зберігання, опрацювання, подання та переда-
вання повідомлень, що розширює знання людей та розвиває їхні 
можливості щодо управління технічними та соціальними проце-
сами [64, с. 5]. 

Відомо, що для роботи з відповідними ресурсами викорис-
товуються певні технології: інформатичні (технології роботи з 
даними в інформатичних системах) та інтелектуальні (техноло-
гії, що використовуються для  підвищення інтелекту людини, 
зокрема дидактичні технології та технології самоосвіти) як скла-
дові інформаційних технологій. Тому будь-яка педагогічна тех-
нологія – це інформаційна технологія, оскільки основу техноло-
гічного процесу навчання становить інформація [222]. 

У первісному розумінні будь-яка науково обґрунтована тех-
нологія є однією з необхідних проміжних ланок між певною на-
укою та відповідним виробництвом, яка забезпечує практичну 
реалізованість науково-виробничої системи й результативність 
виробничого процесу.  Тому ІКТ можна вважати важливим ком-
понентом переважної більшості сучасних технологій, що вико-
ристовуються в різних науково-виробничих системах та галузях 
людської діяльності.  

Інформаційно-комунікаційні технології варто розуміти з 
одного боку, як проміжну ланку між інформатикою як наукою 
та виробництвом (розробкою) інформатичних систем і побудо-
вою комунікаційних мереж, де основну роль відіграє інтелектуа-
льна складова – знання (смисл) про те, як здійснюється при-
ймання, зберігання, опрацювання, подання та передавання по-
відомлень і даних, а також (з огляду на те, що значна частина та-
ких систем і мереж розробляється для забезпечення людської ді-
яльності) вагоме значення має психолого-педагогічний супровід 
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розробки інформатичних систем та побудови комунікаційних 
мереж з урахуванням знань про психологічні, біологічні та соці-
альні особливості людей, які користуватимуться цими система-
ми і мережами.  

З другого боку, знання (смисл) про те, як варто працювати з 
даними, відчужується у вигляді алгоритмів і процедур, що мо-
жуть використовуватися для роботи з певними даними в інших 
предметних галузях – тобто йдеться також про певні ін-
телектуальні технології – технології формалізації і розв’язування 
задач у певних предметних галузях з використанням інформа-
тичних систем і мереж. 

Зазначимо, що інформаційні технології академік В. М. Глу-
шков трактував як людино-машинні технології [36], що додатко-
во підтверджує, що й інформаційно-комунікаційні технології 
варто розуміти аналогічно.    

Отже, інформаційно-комунікаційні технології – це техноло-
гії розробки інформатичних систем та побудови комунікаційних ме-
реж, що зазвичай передбачає психолого-педагогічний супровід процесів 
проектування, розроблення і впровадження, а також технології фор-
малізації та розв’язування задач у певних предметних галузях з вико-
ристанням таких систем і мереж.   

Запропоноване трактування ІКТ дозволяє розглядати їх не 
лише як технічне обладнання, апаратні (у т. ч. мережні) та про-
грамні засоби, про що йдеться в окремих публікаціях, зокрема в 
[255], де вказується, що термін ІКТ "... означає комп’ютери, мобі-
льні телефони, цифрові фотоапарати, супутникові навігаційні 
системи, електронні інструменти і записуючі пристрої, радіо, 
телебачення, комп’ютерні мережі, супутниковий зв'язок, тобто 
практично все, що допомагає збирати, опрацьовувати, зберігати 
та передавати інформацію в електронному вигляді. ІКТ вклю-
чають до себе як технічні засоби (обладнання), так і програмні 
засоби (що використовуються обладнанням) [255, с. 105]".  

За таким підходом відбувається певна підміна поняття "ін-
формаційно-комунікаційні технології" іншим – "засоби інфор-
маційно-комунікаційних технологій". Недооцінювання ролі 
людського фактору під час розроблення та застосування ІКТ ча-
сто призводить до неефективного використання матеріально-
технічних і фінансових ресурсів, якщо вони спрямовуються пе-
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реважно на технічні та програмні засоби, а не на підготовку та 
підвищення кваліфікації відповідних фахівців.   

Варто зазначити, що нині поняття ІКТ часто застосовується 
з орієнтацією на певну предметну галузь: ІКТ в науці; ІКТ в 
управлінні, ІКТ навчання тощо. У дослідженні [223] зазначаєть-
ся, що поняття ІКТН не можна вважати усталеним та пропону-
ється під інформаційно-комунікаційною технологією навчання 
розуміти дидактичну технологію, що забезпечує досягнення цілей на-
вчання лише за умови обов’язкового використання інформаційно-
комунікаційних технологій. Якщо за певною дидактичною техно-
логією цілі навчання можна досягти, по-перше, без використан-
ня ІКТ або, по-друге, їх використання (або використання окре-
мих компонент ІКТ, зокрема, засобів ІКТ) лише сприяє досяг-
ненню визначених дидактичних цілей (оптимізує, підвищує 
ефективність, результативність і т.п. навчального процесу, що 
доцільно розглядати у якості критеріїв оцінювання ІКТН), то та-
ку технологію не варто вважати цілісною інформаційно-
комунікаційною технологією навчання. 

У системі засобів інформаційно-комунікаційних технологій 
можна виділити два основних компоненти. Перший – це засоби 
організації навчального процесу, що включають серед іншого 
відповідні автоматизовані системи управління таким процесом. 
Другий компонент – це засоби навчання, що використовуються 
викладачем та студентами під час вивчення дисциплін. 

Засоби організації навчального процесу. Урахування ди-
дактичної вимоги постійного моніторингу, неперервної актуалізації 
змісту навчального матеріалу з огляду на суспільне замовлення в про-
фесійній підготовці стосується як добору варіативних навчальних 
дисциплін (за вибором університету, студента), так і змісту на-
вчального матеріалу в межах кожної нормативної дисципліни, 
особливо циклу професійної та практичної підготовки. Дотри-
мання цієї вимоги можливе за умов широкого доступу профе-
сорсько-викладацького складу, випускників та роботодавців до 
навчальних планів і забезпечення механізмів реального впливу 
на їх розробку. Одним із можливих ефективних засобів є вико-
ристання інформаційних технологій з метою доступу до елект-
ронних версій навчальних планів спеціальностей, робочих про-
грам дисциплін, залікових та змістових модулів і забезпечення їх 
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розробників зворотним зв’язком (форум, чат, електронна пошта) 
з широким колом зацікавлених осіб.  

Останнім часом розпочалося широке використання автома-
тизованих програмно-технічних комплексів, розроблених вітчи-
зняними навчальними закладами, науково-дослідними устано-
вами та комерційними організаціями. Зокрема автоматизовані 
системи управління навчальним процесом пропонуються до за-
стосування в навчальному процесі ВНЗ Херсонським державним 
університетом [99; 77], Черкаським національним університетом 
імені Богдана Хмельницького [264], науково-дослідним інститу-
том прикладних інформаційних технологій МОН України, під-
приємством "Політек-СОФТ" [146] та ін. Головним недоліком 
пропонованих нині автоматизованих систем є недостатня досту-
пність з боку професорсько-викладацького складу, випускників 
та роботодавців до модернізації компонентів таких систем, зок-
рема для забезпечення механізмів реального впливу на розробку 
навчальних планів спеціальностей, формування індивідуальних 
навчальних планів студентів. Це зумовлює низьку ефективність 
використання таких систем в умовах упровадження КМСОНП.  

У Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка розроблена за участю автора та використовується з 2002 
року на всіх факультетах і спеціальностях АС “Навчальні пла-
ни”, побудована на основі Web-орієнтованого підходу [248]. Го-
ловне призначення системи – забезпечити зручний, оператив-
ний та повноцінний доступ студентам до робочої програми ко-
жної дисципліни та до всіх необхідних навчально-методичних 
матеріалів для використання в КМСОНП за різних організацій-
них форм навчання (денна, заочна, дистанційна). 

Дотримання іншої вимоги – забезпечення широкого інформу-
вання та можливості впливу на організацію навчального процесу всіх 
його учасників – можна здійснити насамперед шляхом розробки 
освітнього стандарту ВНЗ, доступу викладачів та студентів до 
ОПП, ОКХ, навчальних планів, робочих програм, матеріалів 
щодо впровадження КМСОНП тощо.  

Основною умовою реалізації такої вимоги є забезпечення 
зворотного зв’язку між, з одного боку, ректоратом, навчальним 
управлінням, деканатами, кафедрами та, з іншого боку, профе-
сорсько-викладацьким складом і студентами. Одним із найопе-
ративніших засобів такої взаємодії може стати корпоративна 
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комп’ютерна мережа університету з відповідними інформацій-
ними системами, побудованими на основі Web-технології, і в ці-
лому відповідне освітнє інформаційне середовище університету. 

Ця вимога обов’язково має бути підкріплена детальним ін-
формуванням студентів щодо суті кредитно-модульної техноло-
гії навчання. Така робота може проводитися куратором спеціа-
льності [261], однак слід вважати за доцільне предметне вивчен-
ня основ цієї технології на першому році навчання під час ви-
вчення окремих дисциплін соціально-гуманітарного циклу або в 
спеціальному курсі. Доцільно, щоб студенти вже на початку се-
местру знали, "що вони мають опанувати, що від них вимагаєть-
ся, якими будуть критерії оцінювання їхніх знань, скільки балів і 
за що вони можуть отримати під час поточних та підсумкових 
контрольних заходів [82]".  

Для цього на відповідному сайті університету слід до кож-
ної з дисциплін навчального плану розмістити методичні мате-
ріали, складовими яких повинні бути: перелік питань, що охоп-
люють зміст робочої програми дисципліни; приклади типових 
завдань, що виносяться на іспит; порядок поточного і підсумко-
вого оцінювання знань з дисципліни; особливості поточного ко-
нтролю знань студентів заочної форми навчання; зразок екзаме-
наційного білета; список рекомендованої літератури тощо.  

Значний потенціал засобів організації та управління навча-
льним процесом у вищих закладах має використання засобів і 
технологій хмарних обчислень [17; 269, с. 3-13]. Насамперед, це 
хмарні сервіси, що надаються компанією Microsoft [269, с. 111-
133], хмарних сервісів та служб Google [269, с. 95-110]. 

Засоби навчання. Упровадження КМСОНП в умовах інфо-
рматизації вищої освіти потребує використання відповідної сис-
теми сучасних засобів навчання. Підготовка майбутнього вчите-
ля інформатики вимагає забезпечити навчальний процес 
комп’ютерною технікою, ліцензійним або вільно поширюваним 
програмним забезпеченням, мультимедійним обладнанням, на-
лежним доступом викладачів та студентів до мережі Інтернет 
тощо.  

Встановлені МОН України нормативи забезпеченості 
комп’ютерною технікою не менше як 11-12 одиниць на 100 сту-
дентів денної форми [29; 96] для навчання вчителя інформатики 
потребують підвищення у 2,5 рази. Такий норматив обґрунтову-
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ється насамперед потребою забезпечити кожному студенту 
комп’ютерне робоче місце для виконання самостійної роботи, 
яка в умовах КМСНВІ складає від ½ до ⅔ усього обсягу годин, 
призначених для вивчення дисципліни, у т.ч. дисциплін, ви-
вчення яких забезпечує прикладну інформатичну підготовку 
студента. Тобто комп’ютерна лабораторія має в середньому по-
ловину робочого дня (6-8 академічних годин) використовувати-
ся для самостійної роботи студентів. Якщо припустити, що ко-
жен студент у середньому працюватиме за комп’ютером 2 ака-
демічні години, то для самостійної роботи одним комп’ютером 
може скористатися не більш як 3-4 особи, і норматив буде 25-30 
одиниць комп’ютерів на 100 студентів денної форми навчання.  

Поряд із цим стандартний набір ліцензійного програмного 
забезпечення, що використовується для підготовки студентів не 
інформатичних спеціальностей (операційна система, прикладне 
програмне забезпечення, сервісні програми (програма архіву-
вання, антивірусна система тощо) для навчання вчителя інфор-
матики має бути обов’язково доповнений таким сучасним про-
грамним забезпеченням: мережними операційними системами 
(наприклад, Linux, Unix); двома-трьома системами об’єктно-
орієнтованого/візуального програмування (наприклад, Delphi, 
С++, Visual Basic, Java); системою управління базами даних (на-
приклад, СУБД MS Access); спеціальними програмами, призна-
ченими для розв’язування математичних, статистичних задач і 
підготовки відповідних електронних матеріалів (наприклад, 
MatCad, MatLab, Mathematica, GRAN, LaTeX, MathType, 
Statistica); графічними (наприклад, Power Point, Adobe 
Photoshop, CorelDraw), видавничими (наприклад, Publisher, 
Page-Maker); інтелектуальними системами (наприклад, Visual 
Prolog, Fine Reader, Prompt); програмами мультимедіа. 

Система сучасних засобів навчання має обов'язково вклю-
чати навчально-методичне забезпечення на електронних носіях. 
МОНмолодьспорту України неодноразово акцентувало на необ-
хідності розробки та використання відповідних засобів. Зокрема 
в основних завданнях ВНЗ зазначається, що слід "особливу увагу 
приділити підготовці підручників з використанням мультиме-
дійних технологій, електронних підручників та навчальних по-
сібників [165]". Таке забезпечення, зокрема електронні підруч-
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ники та навчальні посібники, доцільно розмістити в освітньо-
науковій електронній бібліотеці (ЕБ) університету.  

Актуальною є проблема створення електронних бібліотек у 
навчальних та наукових установах. Вони значно підвищують рі-
вень надання фахівцям бібліотечних послуг, а саме: 

• сприяють ефективному доступу до наявних електро-
нних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, насамперед до 
бібліотек та періодичних видань, а також до зарубіжних елект-
ронних ресурсів; 

• забезпечують якісно новий рівень задоволення інфор-
маційних потреб науковців завдяки використанню новітніх біб-
ліотечно-інформаційних технологій (кількість доступних інфо-
рмаційних джерел, ступінь їх релевантності, актуальність, пов-
нота й оперативність отримання інформації). 

Роботи з розвитку електронних бібліотек і формування ін-
формаційних наукових і освітніх ресурсів передбачені Концеп-
цією Державної цільової програми розвитку професійно-
технічної освіти на 2011-2015 рр., Державною програмою «Інфо-
рмаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2011-
2013 рр., Законом України «Про Концепцію Національної про-
грам інформатизації» (зі змінами від 2011 р.), указами Президен-
та України «Про заходи щодо розвитку національної складової 
глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення ши-
рокого доступу до цієї мережі в Україні» (2000 р.), Концепцією 
Державної цільової національно-культурної програми створен-
ня єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – 
XXI» (2009 р.), Державною цільовою програмою впровадження у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закла-
дів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», на 
період до 2015 року, Національним проектом «Відкритий світ».  

У значній кількості наукових установ і навчальних закладів 
України функціонують бібліотеки, що переважно використову-
ють традиційні технології. Необхідність підвищення ефективно-
сті інформаційного забезпечення наукової і освітньої діяльності, 
інтеграції освіти та науки в науково-світовий інформаційний 
простір вимагають, а розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій дозволяє, суттєво вдосконалити бібліотечну діяль-
ність на основі застосування ЕБ та розподілених бібліотечних 
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інформаційних мереж. Сучасні наукові дослідження потребу-
ють інтеграції гетерогенної інформації з різних джерел.  

Поряд із цим багато вітчизняних ВНЗ використовують у на-
вчальному процесі власні електронні бібліотеки. Однак упрова-
дження КМСОНП вимагає більш широкої інтеграції різних еле-
ктронних бібліотечних систем, уніфікації та стандартизації від-
повідних електронних ресурсів. Наприклад, існуючу в Жито-
мирському державному університеті імені Івана Франка елект-
ронну бібліотеку підручників, навчальних посібників, методич-
них рекомендацій (5868 записів, кількість запитів – до 80 тис. на 
рік) та створений Open Archive (відкритий архів) наукових робіт 
(1,6 тис. наукових публікацій, кількість запитів – до 4,5 тис. на 
рік) об’єднано в типову електронну бібліотеку ВНЗ, що дає змо-
гу враховувати особливості процесу навчання в умовах 
КМСОНП. Така робота здійснена в межах НДР "Електронна біб-
ліотека вищого закладу освіти, інтегрована в Європейські освіт-
ньо-наукові бібліотечні системи" [27; 236; 142], що виконувалася 
протягом 2007-2008 рр. в межах Державної програми "Інформа-
ційно-комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 рр.  

Отже, однією з ефективних форм використання навчально-
методичного забезпечення на електронних носіях є електронні 
бібліотеки ВНЗ. Однак упровадження КМСОНП вимагає більш 
широкої інтеграції різних електронних бібліотечних систем, 
уніфікації та стандартизації відповідних електронних ресурсів. 

Поряд із цим, формування інфраструктури спільного ін-
формаційного простору наукових установ та навчальних закла-
дів є важливим кроком поетапного інтегрування у єдиний нау-
ково-освітній простір України, а надалі і в Європейський та сві-
товий простір [14]. Актуальними залишаються завдання зі ство-
рення галузевих мереж електронних бібліотек як сегментів зага-
льнонаціональної електронної бібліотеки з віртуальними науко-
вими середовищами.  

Варто зазначити, що під час вирішення проблеми проекту-
вання системи електронних бібліотек наукових і навчальних за-
кладів постає ряд часткових проблем та завдань: з'ясування від-
повідного поняттєвого апарату, визначення попередніх умов 
проектування ЕБ, визначення основних компонент і базових сер-
вісів для ЕБ, дослідження видів інформаційних ресурсів та їх 
опис, розроблення методології наповнення ЕБ відповідними ре-
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сурсами, розроблення типових проектних рішень для побудови 
електронної бібліотеки [240; 56]. 

Щоб ЕБ стала повноправним суб’єктом сучасної інформа-
ційної епохи, актуальності набуває проблема формування сис-
теми додаткового безперервного професійного навчання та під-
вищення кваліфікації викладачів, науковців, управлінців науко-
вих і навчальних закладів, бібліотечних працівників, слухачів пі-
слядипломної педагогічної освіти, аспірантів. 

Важливим аспектом використання електронних бібліотек є 
зручність проведення моніторингу використання їх ресурсів. 
Наприклад, за допомогою Google Analytics проводиться моніто-
ринг використання ЕБ НАПН України [110; 111]. Моніторинг 
вміщує звітні матеріали про рівень використання сайту елект-
ронної бібліотеки з аналізом та узагальненням за окремий пері-
од. Моніторинг здійснюється за такими показниками:  

- огляд відвідувачів (відвідування, унікальні відвідувачі, пе-
регляди сторінок, число сторінок за перегляд, середня трива-
лість перебування на сайті, показник відмов, нові відвідування); 

- демографія відвідувачів (мова, місце розташування); 
- поведінка відвідувачів на сайті електронної бібліотеки (но-

ві відвідувачі сайту і ті, що повернулися, періодичність і час з 
останнього відвідування, активність відвідувачів); 

- технології відвідування сайту (браузер, операційна систе-
ма, мережа); 

- мобільні пристрої (мобільний трафік, інформація про мо-
більний пристрій); 

- трафік (огляд джерел трафіка, пошуковий трафік, тафік 
переходів, прямий трафік, весь трафік, зведені дані, аналіз відві-
дування сторінок). 

Це дає змогу збирати, переглядати і аналізувати дані про 
відвідуваність сайту ЕБ, дізнаватися, яка середня кількість пере-
глядів сторінок, зміст яких матеріалів дозволяє домогтися найбі-
льшого числа відвідувань, які відомості залучають найбільше 
число відвідувачів ЕБ та багато іншого. Дані моніторингу мо-
жуть бути цікавими для фахівців у галузі бібліотечної справи, 
викладачів, науковців, аспірантів, керівників навчальних закла-
дів і наукових установ.      

Електронні бібліотеки нині і є тією рушійною силою, яка 
дозволить активізувати та значно прискорити роботу з форму-
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вання доступної наукової та навчальної інформації в Україні, а 
тим самим спонукають кожну наукову, освітню і культурну 
установу та бібліотеку до активізації роботи з формування ін-
формаційного середовища [56]. 

Варто зазначити, що поняття "засоби інформаційно-
комунікаційних технологій" часто застосовується з орієнтацією 
на певну предметну галузь: засоби ІКТ в науці; засоби ІКТ в 
управлінні, засоби ІКТ навчання тощо. Це ж стосується й елект-
ронних освітніх ресурсів, які за напрямами використання поді-
ляють на електронні ресурси навчального призначення, елект-
ронні ресурси для підтримки наукових досліджень, електронні 
ресурси управлінського призначення [13]. 

В останні роки значно активізувалася робота з розроблення 
нормативного забезпечення щодо використання у навчальному 
процесі електронних засобів та ресурсів.  

Зокрема, прийнято Положення про електронні освітні ре-
сурси [156], винесено на громадське обговорення Проект поло-
ження про дистанційне навчання, Проект "Положення про де-
позитарій електронних освітніх ресурсів" [168], Проект Концеп-
туальних засад з розвитку електронної освіти в Україні [170].  
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5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 
ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 

Організація, проведення та аналіз результатів педагогіч-
ного експерименту здійснювалися відповідно до рекомендацій, 
наведених у працях С. У. Гончаренка [37; 38; 105], В. І. Загвязінсь-
кого [67], В. К. Сидоренко [199] та ін.  

5.1. Аналіз стану підготовки вчителя інформатики 

Мета аналізу стану підготовки майбутнього вчителя інфо-
рматики у вітчизняних ВНЗ – визначити чинники, що вплива-
ють на ефективність фахової підготовки вчителя інформатики в 
умовах упровадження вітчизняної КМСОНП, та визначити рі-
вень сформованості професійних компетентностей у випускни-
ків, що здобули бакалаврський ступінь під час навчання за по-
єднанням спеціальностей.   

Для проведення аналізу стану підготовки майбутнього вчи-
теля інформатики насамперед була використана структурно-
логічна схема проектування ступеневої підготовки в умовах 
упровадження КМСОНП, що передбачало розгляд відповідних 
нормативних документів (ГСВО, наявних навчальних планів, 
типових та робочих програм дисциплін). Поряд із цим проводи-
лись опитування викладачів ВНЗ щодо обґрунтування, опису, 
відтворення та практичного впровадження кредитно-модульної 
системи.  

Нині немає окремо затверджених державних галузевих стан-
дартів щодо підготовки бакалаврів за напрямом "Педагогіка і 
методика середньої освіти. Інформатика", а пропонується вико-
ристовувати відповідні стандарти для бакалаврів за напрямом 
"Прикладна математика" зі спеціальностей "Інформатика", "Со-
ціальна інформатика" та ін. Це створює певні труднощі в органі-
зації підготовки за поєднаними спеціальностями, затребуваними 
в середній школі.  
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Варто зазначити, що за наказом Міністерства освіти і науки 
України з 2007 року введено в дію новий перелік напрямів підго-
товки фахівців, за яким "Інформатика" вважається не спеціальні-
стю, а напрямом підготовки (6.040302. Інформатика), що відне-
сений до галузі знань "Системні науки та кібернетика" та перед-
бачає можливість присвоєння кваліфікації вчителя інформатики 
за умови опанування психолого-педагогічною, методичною і 
практичною складовими галузевого стандарту педагогічної осві-
ти [258, с. 2; 259]. Новий перелік кваліфікацій бакалавра плану-
валося визначити на початку 2008 року [119, с. 3], потім цей тер-
мін перенесено на 1 травня 2010 року [120]. 

Актуальність  та доцільність поєднання напрямів (спеціа-
льностей) у процесі підготовки вчителів загальноосвітніх навча-
льних закладів підтверджується нині й позицією Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України. Як зазначив перший 
заступник міністра Є.Суліма, при розробленні концепції розви-
тку вітчизняної педагогічної освіти одним із основних питань, 
що підлягає врахуванню, є "підготовка стандартів вищої педаго-
гічної освіти фахівців за поєднаними спеціальностями [32]". 

Наведемо хід і результати аналізу вітчизняних галузевих 
стандартів вищої освіти, зокрема ОПП та ОКХ, що регламенту-
ють підготовку вчителя інформатики за напрямом "Прикладна 
математика" на рівні бакалавра. 

Існуючі ГСВО підготовки фахівця з інформатики як бака-
лавра прикладної математики містять перелік здатностей та 
вмінь, які можна трактувати як компетентності, однак кількість 
їх значна – понад 30 здатностей і 160 вмінь [133].  

Багато із пропонованих здатностей та вмінь піддається 
укрупненню. Поряд із цим очевидною є наявність складних для 
діагностування формулювань та їх дублювання. Наприклад, по-
дібними є формулювання "в умовах усних ділових контактів з 
використанням прийомів і методів усного спілкування і відпові-
дних комунікативних методів застосовувати прагматичну кон-
цепцію з метою ефективного виконання професійних завдань" 
(шифр уміння – З.10.09) та "застосовуючи лексико-граматичний 
мінімум у певній галузі, під час усних ділових контактів із вико-
ристанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних 
комунікативних методів … проводити обговорення проблем за-
гальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що 
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має на меті досягнення порозуміння" (шифр уміння – З.14.01) 
[133, с. 27-28].  

У визначенні компетентностей, які можна трактувати як 
професійно-спеціалізовані, наявні ГСВО базуються на класифі-
кації: видів типових задач діяльності: професійна, соціально-
виробнича, соціально-побутова; класів задач діяльності: стерео-
типна, діагностична, евристична; видів уміння: предметно-
практичне, предметно-розумове, знаково-практичне, знаково-
розумове; рівнів сформованості уміння: уміння виконувати дію, 
спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї; уміння 
виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль 
без допомоги матеріальних носіїв інформації; уміння виконува-
ти дію автоматично, на рівні навички; здатності (як компетент-
ності) – не класифікуються. 

Використовувана ГСВО структура, зміст виробничих функ-
цій та типових задач діяльності фахівця з інформатики наведена 
в [217]; проведений  аналіз дозволяє стверджувати про дидакти-
чний максималізм у визначенні професійних компетентностей. 
Наприклад, професійних умінь, якими мають оволодіти випус-
кники, фактично сформульовано понад 100, що значно усклад-
нюватиме їх практичне використання під час здійснення підго-
товки майбутніх фахівців та діагностування якості базової вищої 
освіти. Для випускника-бакалавра із загальної кількості вмінь 
ГСВО визначає лише біля 15% умінь стереотипної діяльності і 
більш ніж удвічі вмінь, пов’язаних з евристичною діяльністю. 
Такий баланс не забезпечуватиме належної професійної підго-
товки фахівця-бакалавра, яка має орієнтувати випускника на 
якісну, дисципліновану роботу в штатних ситуаціях. 

Існуюча ОПП підготовки бакалаврів спеціальності "Інфор-
матика" містить системи змістових модулів і їх блоків [134, с. 9-
22], які достатньо складні для виокремлення змісту і здійснення 
фундаментальної підготовки. Наслідком є те, що дисципліна 
"Теорія систем і математичне моделювання" віднесена до при-
родничонаукового циклу, "Моделювання економічних, екологі-
чних і соціальних процесів" – до професійно-практичної підго-
товки, а дисципліна "Загальна теорія систем" – до самостійного 
вибору ВНЗ [134, с. 23-25]. Це позначається на адекватності відо-
браження наведеної класифікації (див. рис. 2.1, с. 31) у змісті 
фундаментальної підготовки. 
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Особливості наявних підходів до планування навчального про-
цесу, хід та результати аналізу навчальних планів вищих навчаль-
них закладів, за якими здійснюється підготовка фахівців – учи-
телів інформатики середніх загальноосвітніх шкіл освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр", детально розглянута в [235]. 
За результатами аналізу встановлено, що існуючий розподіл ди-
сциплін за навчальними планами низки напрямів підготовки 
вчителя інформатики характеризується великою часткою дис-
циплін обсягом до 2-х кредитів,  що з багатьох причин є суттє-
вою перешкодою для ефективного впровадження кредитно-
модульної системи.  Тому доцільно провести укрупнення дис-
циплін, збільшивши їх середній показник до 3-6 кредитів та роз-
глянути можливість об’єднання суміжних дисциплін в окремі 
інтегровані курси,  вивчення яких за необхідності можуть здійс-
нювати декілька викладачів, використовуючи єдину програму.  
За таких умов доцільно вводити інтегровані міждисциплінарні 
види робіт, оскільки монодисциплінарна система контролю 
знань зумовлює перевантаження студентів,  низьку якість вико-
нання письмових робіт, зокрема рефератів, курсових робіт.  

Обґрунтування розробки нових освітніх стандартів підго-
товки бакалаврів інформатики з аналізом особливостей форму-
вання освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-
професійної програми та навчальних планів здійснюється в ба-
гатьох провідних ВНЗ, зокрема така робота проведена в Київсь-
кому національному університеті імені Тараса Шевченка [1].    

Щодо наявних типових та робочих програм дисциплін, то ос-
новна проблема полягає в проведенні сегментації та фрагмента-
ції змісту навчального матеріалу. Значна кількість таких про-
грам традиційно містить відокремлений перелік і розподіл зміс-
ту лекційних занять, семінарів, практичних та лабораторних 
робіт. Однак в умовах упровадження КМСНВІ вимагається не 
лише розподілити зміст навчального матеріалу за заліковими і 
змістовими модулями, передбачивши використання відповідних 
форм, методів та засобів навчання, а й виконати значний обсяг 
іншої роботи, зокрема забезпечити проведення поточного, по-
етапного, підсумкового контролю під час проведення аудитор-
них занять, виконання індивідуальних, самостійних робіт та 
оцінювання успішності навчальної діяльності студентів у межах 
кожного залікового модуля та дисципліни в цілому. 
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Проведені опитування викладачів ЖДУ імені Івана Франка, 
НПУ імені М. П. Драгоманова, Бердянського державного педа-
гогічного університету та ін. (зразок анкети – Додаток В, с. 142) 
щодо обґрунтування, опису, відтворення та практичного впро-
вадження КМСОНП свідчать [217], що така робота потребує 
значних витрат часу та інтенсивної роботи викладача. Найбіль-
ші зусилля викладачів з відтворення такої технології навчання 
були спрямовані на: опис залікових модулів дисципліни; розро-
бку завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; 
розробку модульних контрольних робіт. Готовність до практич-
ного впровадження КМСОНП виявили лише 36,9%, що значною 
мірою пояснюється недостатнім обґрунтуванням цієї системи на 
всіх рівнях організації навчального процесу у ВНЗ, неузгоджені-
стю підходів щодо опису, відтворення і практичного впрова-
дження кредитно-модульної технології навчання на різних ка-
федрах та між окремими викладачами. Значна кількість викла-
дачів не здійснювали дидактичне проектування технології на-
вчання – відповідний опис виконувало біля 16% викладачів, які 
вказали на значну складність такої роботи. Зазначимо, що таки-
ми обставинами можна пояснити негативне оцінювання більші-
стю опитаних КМСОНП, які нині до її експериментального 
впровадження ставляться переважно формально. Поряд із цим 
викладачі, що раніше застосовували модульні технології на-
вчання, значно легше адаптувалися до особливостей упрова-
дження КМСОНП.  

З метою з’ясування стану сформованості професійних компете-
нтностей учителів інформатики виконувалися констатувальні 
зрізи. Основна увага приділялася аналізу системи інформаційно-
технологічних компетентностей з огляду на те, що її компоненти 
визначають обов’язкові умови підготовки не лише для вчителя 
предмета "Інформатика", а й слугують важливим компонентом 
професійної підготовки будь-якого вчителя середньої школи, та 
активно досліджуються й стандартизуються за кордоном.  

Проводилося опитування двох груп респондентів. Першу 
групу склали 239 студентів випускних курсів фізико-
математичних факультетів Житомирського державного універси-
тету імені Івана Франка, Національного педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова, факультету комп’ютерних техноло-
гій та систем Бердянського державного педагогічного університе-
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ту, що пройшли педагогічну практику в середній школі, яка пе-
редбачала проведення уроків інформатики. Респонденти другої 
групи (44 особи) – вчителі інформатики середніх загальноосвітніх 
закладів ІІІ рівня акредитації, яких було опитано під час прохо-
дження курсів підвищення кваліфікації при Житомирському ін-
ституті післядипломної педагогічної освіти. З респондентами 
першої групи опитування проводилось у формі анкетування, 
другої – у формі анкетування та бесіди. Зразок анкети містить До-
даток В, с. 146. Результати опитування наведені в [217].  

Результати проведеного експерименту засвідчили характер-
ну особливість – випускники спеціальності "Математика та основи 
інформатики" недостатньо підготовлені до практичного впрова-
дження ІКТ у навчальний процес: сформованість більшості інфо-
рмаційно-технологічних компетентностей фахівців з інформати-
ки, що мають досвід практичної роботи в школі, є вищою. За 
окремими показниками така перевага становить 2-2,5 рази.  

Проведений аналіз додатково підтверджує необхідність ви-
вчення запропонованих у [245, с. 253-255] дисциплін прикладної 
професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики: 
"Апаратні комп’ютерні та мультимедійні засоби", "Адміністру-
вання й обслуговування інформаційних систем та мереж", "Еле-
ментарна інформатика та ІКТ", "Інформаційно-комунікаційні 
технології загальноосвітнього навчального закладу".  

5.2. Організація педагогічного експерименту 

Педагогічний експеримент проводився складався з двох ос-
новних етапів: констатувального та формувального. На кожному 
етапі названий експеримент проводився за декількома напря-
мами.  

Експериментальна робота за першим напрямом зумовлена 
перевіркою часткової гіпотези про підвищення якості професій-
ної підготовки вчителів інформатики за умов удосконалення ор-
ганізації навчально-виховного процесу з урахуванням розробле-
них у процесі дослідження підходів щодо проектування 
КМСНВІ. Насамперед це стосувалося впровадження кредитно-
модульної системи навчання вчителя інформатики на рівні 



 

 93 

ВНЗ, зокрема проектування такої системи викладачем та здійс-
нення ним конструктивної діяльності.  

На констатувальному етапі експериментальна робота про-
водилася з метою одержання додаткових даних щодо наявного 
стану організації навчального процесу в умовах упровадження 
вітчизняної КМСОНП. Здійснено опитування шляхом анкету-
вання біля 20 викладачів з ВНЗ різних регіонів України, які за-
безпечують професійну підготовку вчителів математики та ін-
форматики. Анкетування мало проводитися з використанням 
електронної пошти та в ході особистих зустрічей з опитуваними, 
з якими додатково повинні були бути проведені бесіди. Зразки 
анкети наведені в Додатку В.  

Одержані результати констатувального етапу експеримен-
ту, наведені на с. 91–91, дозволили скорегувати завдання дослі-
дження. Значно більше уваги приділялося питанням проекту-
вання кредитно-модульної системи, зокрема на різних рівнях 
організації навчального процесу у ВНЗ, розробленню механізмів 
заліку освітніх кредитів, а також визначення послідовності захо-
дів і дій викладача щодо науково-теоретичного обґрунтування 
КМСНВІ, опису відповідної технології навчання, її відтворення, 
впровадження та налагодження.    

Мета формувального етапу педагогічного експерименту за пер-
шим напрямом – провести зовнішнє науково-педагогічне оціню-
вання ефективності запропонованих удосконалень організації 
навчального процесу за КМСНВІ.  

 Для визначення критеріїв і параметрів ефективності кре-
дитно-модульної системи навчання вчителів інформатики було 
враховано, що "якість підготовки – це спроможність студента, 
майбутнього фахівця відповідати вимогам галузі народного гос-
подарства, до виконань завдань якої він готується у ВНЗ … гото-
вність його як спеціаліста без тривалої адаптації увійти до виро-
бничої діяльності" [57, с. 1016].  Критерії ефективності викорис-
тання запропонованої кредитно-модульної системи підготовки 
виділялися з урахуванням зовнішніх та внутрішніх критеріїв і 
показників якості навчальної діяльності, наведених у роботі [21]. 
Були вибрані зовнішні критерії, що визначаються якістю педаго-
гічної діяльності, а саме: проектувальний, конструктивний, ор-
ганізаційний, комунікативний, гностичний критерії [60, с. 436]. 
Варто зазначити, що такі критерії якості – "це ознаки, за якими 
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визначається ступінь відповідності педагогічної діяльності вста-
новленим цілям, стандартам, нормам [60, с. 436]".  

Запропоновано ряд показників для зовнішнього оцінюван-
ня ефективності методичної системи базової фахової підготовки 
вчителів інформатики за кредитно-модульною технологією:  

1. Проектувальний критерій: узгодженість мети базової 
підготовки з соціальними вимогами та індивідуальними потре-
бами особистості, адекватність змісту підготовки завданням май-
бутньої професійної діяльності; дотримання вимог ГСВО щодо 
рівня фахової підготовки вчителя інформатики в умовах поєд-
нання її напрямів; відповідність цілям та завданням упрова-
дження ECTS та вітчизняної КМСОНП;   

2. Конструктивний критерій: результативність розподілу 
змісту програми фахової базової підготовки за обсягами в залі-
кових кредитах; обґрунтованість переліку дисциплін програми 
підготовки бакалавра і структурно-логічної схеми такої підгото-
вки; відповідність орієнтовного навчального плану підготовки 
вчителя інформатики нормативним вимогам щодо планування 
навчального процесу; практична реалізованість методик і реко-
мендацій щодо розроблення навчальних і робочих програм ди-
сципліни; зменшення витрат часу викладача на розробку навча-
льно-методичного забезпечення опанування дисциплін;   

3. Організаційний  критерій: можливість використання 
методичної системи за різних форм навчання; педагогічна ви-
важеність удосконалення форм і методів проведення навчаль-
них занять; обґрунтованість підходів щодо змін в організації са-
мостійної роботи студентів; обґрунтованість методик оцінюван-
ня результатів навчальної діяльності студентів; відповідність 
представлених зразків науково-методичних матеріалів і посіб-
ників особливостям організації навчання за кредитно-
модульною технологією; зменшення витрат часу викладача на 
організацію навчальної діяльності студентів;   

4. Комунікативний: наявність передумов регулярності 
зворотного зв’язку викладача і студентів; наявність передумов 
для підвищення тривалості зворотного  зв’язку викладача і сту-
дентів; наявність передумов для самостійного оцінювання сту-
дентами рівня власної навчальної діяльності.  

5. Гностичний: відповідність змісту базової фахової підго-
товки актуальному стану і перспективам розвитку предметної 
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галузі інформатики; забезпечення підтримки вітчизняних ака-
демічних традицій у підготовці фахівців з інформатики; наяв-
ність передумов для побудови студентами  індивідуальних трає-
кторій навчання.   

Програма формувального етапу експерименту за першим 
напрямом була складена на основі розробленої процедури про-
ектування КМСОНП у ВНЗ [245, с. 114-121] та передбачала ви-
конання ряду завдань. 

І. Ознайомлення проректорів з навчальної роботи, праців-
ників наукових частин ВНЗ, деканів факультетів з результатами 
науково-теоретичного обґрунтування, особливостями опису, від-
творення та впровадження КМСОНП у ВНЗ.  

Таку роботу планувалося виконати з метою перевірки ефе-
ктивності методичної системи за проектувальним критерієм і 
здійснити її під час проведення наукових конференцій, нарад у 
ВНЗ та в МОН України, "круглих столів", семінарів з проблем 
упровадження кредитно-модульної системи, у складі робочої 
групи з експериментального впровадження КМСОНП у Жито-
мирському державному університеті імені Івана Франка. Прові-
дними експериментальними методами було визначено дискусію 
та бесіду.  

ІІ. Ознайомлення деканів профільних факультетів, завіду-
вачів відповідних кафедр, кураторів КМСОНП з розробленими 
в ході дослідження методиками організації навчального процесу 
в умовах упровадження кредитно-модульної системи, зокрема 
планування навчального процесу, та надання їм методичних 
рекомендацій щодо практичного впровадження КМСНВІ. Ме-
тою такої роботи була перевірка ефективності методичної сис-
теми за проектувальним та конструктивним критеріями.    

Передбачались опитування під час бесід до 10 осіб названої 
категорії в 2-3 вищих навчальних закладах і безпосередня участь 
автора в розробленні навчальних та оперативних планів Жито-
мирського державного університету імені Івана Франка для по-
єднання напрямів підготовки "Математика" і "Інформатика", 
"Фізика" та "Інформатика" в частині, що стосується планування 
процесу навчання майбутніх фахівців з інформатики.  

Варто зазначити, що під керівництвом автора здійснювало-
ся проектування, розроблення автоматизованої системи “Навча-
льні плани” [248]. 
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ІІІ. Уточнення окремих параметрів для проектування 
КМСНВІ та розроблення відповідної методичної системи.  

По-перше, під час розроблення методичної системи відпо-
відно до визначеної мети базової фахової підготовки та запро-
понованої структури і загальної класифікації компетентностей 
вчителя інформатики експериментальним шляхом уточнювався 
склад загальних і професійно-спеціалізованих компетентностей 
майбутнього вчителя інформатики. В опитуванні взяли участь 
29 респондентів: 12 викладачів математичних та інформатичних 
дисциплін, 10 учителів інформатики середніх загальноосвітніх 
навчальних закладів, 7 представників роботодавців – управлінці 
в галузі середньої освіти, керівники відділів інформаційного на-
вчально-виробничого центру Житомирського державного уні-
верситету імені Івана Франка, фахівці з ІКТ державних установ 
та комерційних організацій. 

Експертне опитування здійснювалося з урахуванням мето-
дичних рекомендацій, наведених у роботі [6]. Щоправда, реко-
мендоване анкетування експертів не проводилося. Їм було за-
пропоновано розглянути готову систему професійних компете-
нтностей та в режимі усного опитування оцінити відповідність 
складу загальних і професійно-спеціалізованих компетентнос-
тей завданням професійної діяльності вчителя інформатики 
(93% позитивних відповідей, 7% не змогли адекватно оцінити). 
Були враховані пропозиції щодо внесення коректив у формулю-
вання та склад компетентностей. Ряд експертів висловили за-
уваження, що визначені окремі компоненти системи інформа-
ційно-технологічних компетентностей охоплені компонентами 
системи профільно-орієнтованих компетентностей, проте варто 
вважати таку ситуацію виправданою (див. с. 22). 

По-друге, для уточнення змісту проектування базової під-
готовки майбутнього вчителя інформатики за поєднанням на-
прямів в умовах упровадження кредитно-модульної технології 
навчання та відповідної методичної системи було опитано 20 
експертів – викладачів кафедр, що забезпечують навчання ма-
тематичних та інформатичних дисциплін Житомирського дер-
жавного університету імені Івана Франка, Національного педа-
гогічного університету імені М. П. Драгоманова, Бердянського 
державного педагогічного університету та ін. Пропонувалося 
вказати значущість компонентів структурно-логічної схеми про-
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ектування ступеневої підготовки фахівців для практичного 
впровадження КМСНВІ.  

Для проведення експерименту було використано метод екс-
пертних оцінок. Зміст такого дослідження полягає в тому, що ві-
дповідні компоненти нумерують за зростанням або спаданням 
певної ознаки і проводять ранжирування за цією ознакою. Про-
понувалося вказати значущість компонентів для проектування 
та практичного впровадження КМСНВІ (13 місць: значення "13" 
присвоювалося найвагомішим компонентам, "1" – найменш ва-
гомим). Зразок картки опитування наведено в Додатку В. Ре-
зультати опитування містить табл. Г.1 Додатку Д. 

Для унеможливлення психологічної підказки, яка могла б 
вплинути на вибір експертом певної послідовності ранжирування, 
компоненти, що відповідають структурно-логічній схемі проекту-
вання, були розміщені за зростанням в алфавітному порядку. 

Варто зазначити, що до загальногалузевих відносяться ком-
поненти №№ 2, 3, 6, 12, 13; до рівня навчального закладу – №№ 
1, 10, 11; до рівня викладача №№ 5, 7, 9; до компонентів рівня 
студента – №№ 4, 8.  

Основним показником оцінювання значущості компонента 
є його сумарний ранг S. Сумарні ранги компонентів обчислимо 
за формулою 

∑
=

=
m

i
jij RS

1
, ,         (5.1) 

де S j – сумарний ранг j-го компонента;  
j=1, 2, 3…n; n – кількість компонентів;  
m – кількість експертів; 
Ri, j – ранг j-го компонента, визначений i-тим експертом. 
Однак такі сумарні ранги будуть об’єктивними, якщо між 

експертами є певний рівень погодження. Ступінь такого пого-
дження визначає коефіцієнт конкордації W [11]. З урахуванням 
того, що  
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а максимальне значення величини )( 2dS  досягається у ви-

падку, якщо всі експерти виконують ранжирування однаково і 
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Виконавши обчислення за формулами (4.1) – (4.4) на основі 
експериментальних даних (див. табл. Г.1), маємо W = 0,42. Одер-
жане значення суттєво відрізняється від нуля, тому можна ствер-
джувати, що між експертами існує об’єктивне погодження (при 
W=0 вважається, що зв’язку між ранжируваннями експертів не-
має, при W=1 ранжирування повністю співпадають) і сумарні 
ранги є достатньо об’єктивними. 

Таким чином, за результатами опитування найбільш зна-
чущими компонентами зі структурно-логічної схеми проекту-
вання фахової підготовки майбутнього вчителя інформатики є:  

1) загальні та професійно-спеціалізовані компетентності;  
2) індивідуальні потреби особистості в здобутті вищої освіти;  
3) перелік навчальних дисциплін з розподілом за циклами 

підготовки та зазначенням їх обсягів у академічних годинах та 
ECTS-кредитах;  

4) обґрунтування та опис кредитно-модульної системи ор-
ганізації навчального процесу у ВНЗ;  

5) змістові й залікові модулі дисципліни. Форми, методи та 
засоби проведення навчальних занять. Оцінювання навчальних 
досягнень з дисципліни. 

По-третє, під час пошуку та розробки механізмів вимірюван-
ня навчального навантаження студентів, опису ідентифікаторів 
накопичення залікових кредитів виникла потреба у визначенні 
експериментальним шляхом числових значень коефіцієнтів (sл, 
sпсз, sлр), що встановлюють, яка частка самостійної роботи, зумов-
леної проведенням навчальних занять, припадає на аудиторні го-
дини лекційних, практичних занять і лабораторних робіт.  

Аналіз власного досвіду організації навчального процесу, 
бесіди з викладачами кафедри прикладної математики та інфо-
рматики й анкетування студентів 4-го курсу спеціальності "Ма-
тематика та основи інформатики" Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, що навчалися за традиційною 
методикою і ввійшли до складу контрольної групи під час дру-
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гого напряму формувального етапу педагогічного експеримен-
ту, дозволили встановити, що специфіка професійної підготовки 
вчителя інформатики зумовлює найменші обсяги такої само-
стійної роботи на лекційних заняттях, найбільші – на лаборато-
рних. Відповідні дані наведені в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. 
Обсяги самостійної роботи студентів, зумовленої різними 

формами проведення навчальних занять  
 

Самостійна робота 

частка від ауди-
торної роботи, 

% 

№ 
з/п 

Форма проведення 
навчальних занять 

min max 

середні 
значення 

коефіцієн-
тів 

(sл, sпсз, sлр) 

1. Лекція 2 6 0,04 

2. 
Практичне (семінарське) 
заняття 

10 28 0,19 

3. Лабораторна робота 38 90 0,64 

Всього 50 124 0,87 

 
Варто звернути увагу на те, що визначені обсяги самостійної 

роботи, зумовлені різними формами проведення занять, відріз-
няються від обсягів самостійної роботи для підготовки до одного 
аудиторного академічного часу, встановлених тимчасовими рег-
ламентуючими документами окремих ВНЗ. Наприклад, проектом 
положення [168, с. 19] на самостійну підготовку студентів до лек-
ційного заняття передбачається 0,3-0,5 частки аудиторних годин. 
Однак упровадження КМСОНП більше потребуватиме від викла-
дача проведення лекцій не інформативного, а оглядово-наста-
новного характеру. Тому пропоновані в проекті відповідні норми 
часу мають бути зменшені принаймні в кілька разів.  

Розглянуті в цьому дослідженні співвідношення середніх 
значень коефіцієнтів обсягів самостійної роботи вплинули на 
визначення кількості балів для оцінювання знань і вмінь студен-
тів за результатами виконання робіт відповідних залікових мо-
дулів: відвідування лекції оцінено в 3 бали, тоді як виконання 
теоретичних вправ і практичних завдань на найвищому (ІІІ рів-
ні) оцінено в 48 балів. Співвідношення 1 : 16 відповідає співвід-
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ношенню середніх значень коефіцієнтів рядка 1 та 3, наведених 
у табл. 5.1. 

Визначалися обсяги самостійної роботи двох видів: роботи, 
зумовленої виконанням індивідуальних завдань: рефератів, ін-
дивідуальних контрольних та розрахункових робіт, курсового 
проекту тощо; роботи з підготовки до контрольних заходів: мо-
дульних контрольних робіт, заліків та екзаменів. Результати на-
ведені в табл. 5.2.  

 
Таблиця 5.2. 

Норми самостійної роботи студентів, зумовленої виконанням 
індивідуальних завдань та підготовкою до контрольних 

заходів 
 

Самостійна робота 

норми часу, 
акад. год. 

№ 
з/п 

Тип індивідуального за-
вдання або вид контроль-

ного заходу 
min max 

Середні 
значення 

норм часу, 
акад. год. 

1. Реферат 8 10 9 

2. 
ІНДЗ, індивідуальна дома-
шня контрольна робота 

8 16 12 

3. Курсова робота 36 72 54 

4. 
Модульна контрольна ро-
бота  

2 6 4 

5. 
Підсумкова модульна кон-
трольна робота з дисциплі-
ни 

6 12 9 

6. Залік 4 8 6 

7. Екзамен 24 48 36 

8. 
Державна атестація / випу-
скна бакалаврська робота 

36 108 72 

 
ІV. Надання викладачам під час проектування та констру-

ювання власної педагогічної діяльності науково-методичних ма-
теріалів і практичних рекомендацій щодо планування процесу 
навчання, конструювання кредитно-модульної технології, вико-
ристання форм і методів навчання, запровадження модулів та 
залікових кредитів, рейтингового оцінювання навчальної діяль-
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ності студентів, різнорівневого розподілу змісту навчального ма-
теріалу, а також апробація розроблених автором навчальних та 
методичних посібників.  

Таку роботу заплановано провести з метою визначення 
ефективності запропонованої методичної системи за всіма ра-
ніше визначеними зовнішніми критеріями: проективним, конс-
труктивним, організаційним, комунікативним, гностичним (див. 
с. 93–94).  

Зразок анкети для опитування викладачів наведено в дода-
тках (див. Додаток В, с. 147–148). 

Експериментальна робота за другим напрямом здійснюва-
лася з метою  перевірки часткової гіпотези про те, що викорис-
тання в навчальному процесі науково-обґрунтованих методик, 
навчальних і методичних посібників, практичних рекомендацій, 
розроблених автором дослідження, дозволить диференціювати, 
індивідуалізувати й інтенсифікувати процес навчання, підви-
щити його результативність, зокрема сформувати рівень фахо-
вих компетентностей, достатній для майбутньої професійної ді-
яльності.  

На констатувальному етапі експериментальна робота про-
водилася з метою одержання додаткових даних щодо наявного 
стану сформованості професійних компетентностей майбутніх 
учителів інформатики. Заплановано здійснити опитування шля-
хом анкетування біля 240 студентів випускних курсів 3-х ВНЗ та 
біля 40 вчителів інформатики середньої школи. З останньою 
групою опитуваних додатково планувалося провести бесіди. 
Зразки анкети наведені в Додатку В.  

Одержані результати констатувального етапу експеримен-
ту, наведені на с. 91–92, дозволили підтвердити актуальність 
проблеми та скорегувати завдання дослідження. Значно більше 
уваги приділялося окремим питанням під час розроблення ме-
тодичної системи, зокрема визначенню переліку дисциплін з 
присвоєнням відповідної кваліфікації вчителя середньої школи, 
визначенню компетентностей, переважне формування яких пе-
редбачається певною дисципліною із рекомендованого переліку 
(див. табл. 2.1, с. 37), обґрунтуванню та опису інформаційно-
комунікаційних засобів навчання. Варто зазначити, що резуль-
тати цього етапу експерименту вплинули на визначення струк-
тури і змісту низки навчальних та методичних посібників.    
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Формувальний етап педагогічного експерименту за другим на-
прямом проводився з метою проведення внутрішнього науково-
педагогічного оцінювання ефективності впровадження запро-
понованої методичної системи базової фахової підготовки вчи-
телів інформатики.  За критерії ефективності були взяті внутрі-
шні критерії та показники якості, "що пов’язані з процесом і ре-
зультатом навчальної діяльності…[21, 435]": диференціація, ін-
дивідуалізація, інтенсифікація та результативність процесу на-
вчання.  

Запропоновано ряд показників для внутрішнього оціню-
вання ефективності розробленої методичної системи. 

1. Критерій "рівнева диференціація процесу навчання": 
практична реалізованість різнорівневих, різнопрофільних тео-
ретичних завдань і практичних робіт залікових модулів; можли-
вість практичного використання критеріїв і механізмів оціню-
вання різних рівнів навчальної діяльності студентів; забезпечен-
ня організації навчальної діяльності студентів у складі різнорів-
невих груп;   

2. Критерій "індивідуалізація процесу навчання": викорис-
тання індивідуалізованих навчальних завдань та ІНДЗ для сту-
дентів; сприяння розвитку індивідуальних особливостей студен-
тів; сприяння вихованості студентів. 

3. Критерій "інтенсифікація процесу навчання": зменшення 
обсягів часу на проведення аудиторних занять; збільшення об-
сягів навчального матеріалу; збільшення обсягів часу, форм та 
видів самостійної роботи студентів; 

4. Критерій "результативність навчальної діяльності": під-
вищення рівня сформованості професійних компетентностей 
вчителя інформатики. 

Програмою експерименту за другим напрямом передбача-
лося формування контрольних (біля 140 осіб) і експерименталь-
них груп (біля 130 осіб) студентів на базі спеціальності "Матема-
тика та основи інформатики" ЖДУ імені Івана Франка під час 
навчання 2-3 дисциплін. Дисципліни мали бути дібрані з огляду 
на переважне формування ними окремих компонентів систем 
предметно-орієнтованих, технологічних та професійно-
практичних компетентностей вчителя інформатики. Навчання 
таких дисциплін здійснювалося автором дослідження (прове-
дення лекційних занять і частини лабораторних робіт) за участю 
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викладачів (3 особи)  кафедри прикладної математики та інфо-
рматики названого університету, які проводили лише лаборато-
рні роботи.  

Передбачалася спільна робота автора та викладачів щодо 
виконання заходів і дій з обґрунтування, опису, відтворення, 
впровадження кредитно-модульної технології навчання, описа-
них у [245, с. 156-163]. Було заплановано обов’язкове викорис-
тання посібників [226-228; 238].  

Провідним методом під час обліку й оцінювання результа-
тів формувального етапу експерименту за другим напрямом 
став метод спостережень за навчальною діяльністю студентів. 
Одержані шляхом спостережень дані заплановано зіставити з ре-
зультатами бесід, підсумкового контролю, анкетування.  

Для з'ясування ступеня проявлення 1-3 критеріїв анкету-
вання передбачалося використання двох різних анкет: одна ан-
кета – для вивчення думки викладачів, друга – для опитування 
студентів експериментальної групи (див. Додаток В, с. 148 та 
с. 149).  

З метою визначення рівня сформованості професійних компе-
тентностей вчителя інформатики, з'ясування ступеня проявлення 4-
го критерію – результативності, були вибрані такі додаткові показ-
ники: вимоги щодо оцінювання результатів виконання лаборатор-
ної роботи кожного змістового модуля (див. Додаток Б. 2, с. 137) та 
результатів навчальної діяльності студентів у рамках виконання за-
вдань залікового модуля (див. с. 66–68). Названі показники заплано-
вано використати для проведення підсумкового контролю зі студе-
нтами експериментальної групи. Підсумковий контроль результа-
тів навчання студентів контрольної групи передбачав екзамен з ви-
користанням традиційних білетів. 

Для аналізу результатів формувального етапу експеримен-
ту за критерієм результативності заплановано скористатися ме-
тодом перевірки статистичних гіпотез з використанням крите-
рію Пірсона. 
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5.3. Аналіз результатів педагогічного експерименту   

Педагогічний експеримент повинен був показати, чи під-
вищиться професійна підготовка вчителя інформатики, якщо в 
умовах упровадження вітчизняної КМСОНП її здійснювати на 
основі теоретично обґрунтованої й спроектованої КМСНВІ та 
розробленої методичної системи базової фахової підготовки 
вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією. Зок-
рема, по-перше, чи запропоновані вдосконалення організації 
навчально-виховного процесу зумовлять підвищення якості та-
кої підготовки; по-друге, чи дозволить практичне використання 
в реальному навчальному процесі методик, навчальних і мето-
дичних посібників, практичних рекомендацій, розроблених у 
ході дослідження, здійснити рівневу диференціацію, індивідуа-
лізацію, інтенсифікацію процесу навчання та  сформувати рі-
вень фахових компетентностей, достатній для майбутньої про-
фесійної діяльності вчителя інформатики. 

Проведення й результати констатувального етапу педагогі-
чного експерименту описано в перших підрозділах цього розді-
лу (див. с. 91–93; 101). 

Розглянемо детальніше хід проведення та результати фор-
мувального етапу педагогічного експерименту. 

І. Зовнішнє науково-педагогічне оцінювання ефективності запро-
понованих удосконалень організації навчального процесу за кредитно-
модульною системою навчання вчителів інформатики. 

Для з'ясування ступеня проявлення кожного критерію (див. 
підрозділ 2 цього розділу, с. 93–94) опитуваним пропонувалося 
оцінити його показники. Оцінювання показників здійснювалося 
за такими параметрами:  

0 балів – показник не дотримується;  
1 бал – показник більше не дотримується, ніж дотримується;  
2 бали – показник більше дотримується, ніж не дотримується;  
3 бали – показник повністю дотримується.  
Показник вважався позитивним, якщо значення відповідно-

го коефіцієнту – середнього арифметичного значення його па-
раметрів – було не менше 1,5.  

Поряд із цим критерій вважався не достатньо проявленим, 
якщо менше 50% його показників були позитивними; критич-
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ний прояв критерію – 50%-55%; достатній прояв – 56%-75%; ви-
сокий прояв –76%-100%. 

Під час проведення наукових конференцій, семінарів, на-
рад, круглих столів, особистих зустрічей, листування електро-
нною поштою тощо з результатами проектування КМСНВІ було 
ознайомлено значну кількість проректорів, деканів факультетів, 
завідувачів та викладачів кафедр вітчизняних ВНЗ, так чи інак-
ше пов’язаних з підготовкою майбутнього вчителя інформатики 
(за приблизними даними – понад 70 осіб).  

Однак відомості для перевірки прояву кожного з названих 
критеріїв були взяті від різної кількості респондентів: для проек-
тувального – 9 осіб, для конструктивного – 13, для організацій-
ного, комунікативного і гностичного по 18 осіб. Це пояснюється 
різними обставинами. Наприклад, під час бесід з'ясувалося,  що 
переважна більшість доцентів, старших викладачів та асистентів 
кафедр, що забезпечують інформатичну підготовку майбутніх 
учителів інформатики, не змогли дати обґрунтовані відповіді 
щодо показників проектувального і конструктивного критерію. 
Понад 95% з них детально не ознайомлені з офіційно прийня-
тими концептуальними засадами розвитку педагогічної освіти 
України та її інтеграції в європейський освітній простір; практи-
чно не використовують для проектування та конструювання на-
вчання дисциплін наявні ГСВО (80%); дві третини з них недоста-
тньо знають нормативні вимоги щодо планування навчального 
процесу та складання навчальних і оперативних планів для спе-
ціальності (напряму підготовки).  

Розглянемо детальніше результати експериментальної ро-
боти щодо зовнішнього науково-педагогічного оцінювання ефе-
ктивності запропонованих удосконалень організації навчально-
го процесу. 

Проектувальний критерій.  
Проміжні дані опитування, результати їх опрацювання на-

ведено в табл. Г.2 Додатку Д.  
Основні дані містить табл. 5.3.  
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Таблиця 5.3. 
Ефективність КМСНВІ за проектувальним критерієм 
 

№
 

з/
п 

Показники критерію 

Коефіці-
єнт 

показ-
ника 

Про-
явлен-

ня 
крите-

рію 

1. 
Узгодженість мети базової підготовки з 
соціальними вимогами та індивідуальни-
ми потребами особистості. 

1,56 

2. 
Адекватність змісту підготовки завданням 
майбутньої професійної діяльності. 

2,33 

3. 
Дотримання вимог ГСВО щодо рівня фа-
хової підготовки вчителя інформатики в 
умовах поєднання її напрямів. 

2,11 

4. 
Відповідність цілям і завданням упрова-
дження ECTS та КМСОНП. 

2,67 

100% 

 
Конструктивний критерій.  
Проміжні дані опитування, результати їх опрацювання на-

ведено в табл. Г.3 Додатку Д.  
Основні дані містить табл. 5.4.  

Таблиця 5.4. 
Ефективність КМСНВІ за конструктивним критерієм 
 

№
 

з/
п 

Показники критерію 

Коефіці-
єнт 

показ-
ника 

Про-
явлен-

ня 
крите-

рію 

1. 
Результативність розподілу змісту про-
грами фахової базової підготовки за обся-
гами в залікових кредитах.   

2,62 

2. 
Обґрунтованість переліку дисциплін про-
грами підготовки бакалавра і структурно-
логічної схеми такої підготовки. 

2,31 

3. 

Відповідність орієнтовного навчального 
плану підготовки вчителя інформатики 
нормативним вимогам щодо планування 
навчального процесу. 

2,38 

80% 



 

 107 

4. 
Практична реалізованість методик і ре-
комендацій щодо розроблення навчаль-
них та робочих програм дисциплін.  

1,62 

5. 
Зменшення витрат часу викладача на ро-
зробку навчально-методичного забезпе-
чення навчання дисциплін. 

0,38 

 
Організаційний критерій.  
Проміжні дані опитування, результати їх опрацювання на-

ведено в табл. Г.4 Додатку Д.  
Основні дані містить табл. 5.5.  

Таблиця 5.5. 
Ефективність КМСНВІ за організаційним критерієм 
 

№
 

з/
п 

Показники критерію 

Коефіці-
єнт 

показ-
ника 

Про-
явлен-

ня 
крите-

рію 

1. 
Можливість використання розробленої 
системи за різних форм навчання.  

1,44 

2. 
Педагогічна виваженість удосконалень 
форм і методів проведення навчальних 
занять. 

2,17 

3. 
Обґрунтованість підходів щодо змін в ор-
ганізації самостійної роботи студентів. 

1,94 

4. 
Обґрунтованість методик оцінювання ре-
зультатів навчальної діяльності студентів.  

2,72 

5. 

Відповідність представлених зразків нау-
ково-методичних матеріалів і посібників 
особливостям організації навчання за 
кредитно-модульною технологією.    

2,06 

6. 
Зменшення витрат часу викладача на ор-
ганізацію навчальної діяльності студентів. 

1,39 

67% 

 
Комунікативний критерій.  
Проміжні дані опитування, результати їх опрацювання на-

ведено в табл. Г.5 Додатку Д.  
Основні дані містить табл. 5.6.  
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Таблиця 5.6. 
Ефективність КМСНВІ за комунікативним критерієм 
 

№
 

з/
п 

Показники критерію 

Коефіці-
єнт 

показ-
ника 

Про-
явлен-

ня 
крите-

рію 

1. 
Наявність передумов регулярності зворо-
тного зв’язку викладача і студентів. 

1,94 

2. 
Наявність передумов для підвищення 
тривалості зворотного  зв’язку викладача і 
студентів.  

1,39 

3. 
Наявність передумов для самостійного 
оцінювання студентами рівня власної на-
вчальної діяльності. 

2,39 

67% 

 
Гностичний критерій.  
Проміжні дані опитування, результати їх опрацювання на-

ведено в табл. Г.6 Додатку Д.  
Основні дані містить табл. 5.7.  

Таблиця 5.7. 
Ефективність КМСНВІ за гностичним критерієм 

 

№
 
з/
п 

Показники критерію 

Коефіці-
єнт  
показ-
ника 

Про-
явлен-
ня 
крите-
рію 

1. 

Відповідність змісту базової фахової під-
готовки актуальному стану і перспекти-
вам розвитку предметної галузі інформа-
тики.  

2,72 

2. 
Забезпечення підтримки вітчизняних ака-
демічних традицій у підготовці фахівців з 
інформатики.  

1,67 

3. 
Наявність передумов для побудови студе-
нтами  індивідуальних траєкторій на-
вчання. 

2,22 

100% 
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Аналіз наведених результатів дозволяє встановити такі сту-
пені проявлення критеріїв ефективності КМСНВІ:  

високий – проектувальний, конструктивний, гностичний 
критерії;  

достатній – організаційний і комунікативний.  
Зазначимо, що використання кредитно-модульної техно-

логії навчання об’єктивно зумовлює як збільшення обсягів, так 
і підвищення інтенсивності конструктивної діяльності викла-
дача, збільшення витрат часу на внесення необхідних змін в 
організацію навчального процесу, що підтверджується експе-
риментальними даними (див. рядок 5 табл. 5.4, рядок 6 
табл. 5.5). 

Потрібно зазначити, що в ході формувального етапу експе-
рименту за першим напрямом здійснювалося експериментальне 
впровадження та налагодження автоматизованої системи "На-
вчальні плани". За допомогою цієї системи, з урахуванням стру-
ктурно-логічної схеми підготовки вчителя інформатики (див. 
рис. 2.2 на с. 37) було проведено орієнтовний розподіл нормати-
вних дисциплін, що може розглядатися як експериментальний 
навчальний план для здобуття кваліфікації "Бакалавр матема-
тики та інформатики. Вчитель математики та інформатики се-
редньої школи" [247, с. 411-414].  

Названа автоматизована система була використана не лише 
для розроблення навчальних та оперативних планів підготовки 
майбутніх учителів інформатики, а й запроваджена в навчаль-
ний процес усіх факультетів Житомирського державного уні-
верситету імені Івана Франка. Це дозволило значно підвищити 
ефективність планування навчального процесу в умовах упро-
вадження КМСОНП.  

Таким чином, запропоновані в ході дослідження вдоскона-
лення організації навчального процесу за КМСНВІ є достатньо 
ефективними та зумовлюють підвищення якості професійної 
підготовки майбутнього вчителя інформатики. 

ІІ. Внутрішнє науково-педагогічне оцінювання ефективності за-
пропонованої методичної системи базової фахової підготовки вчите-
лів інформатики за кредитно-модульною технологією. 

Як було заплановано, ця частина формувального етапу пе-
дагогічного експерименту проводилася на базі Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. В експерименті 
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брали участь студенти 6 академічних груп – 3 контрольні та 3 
експериментальні групи. Експеримент проводився в умовах віт-
чизняного педагогічного експерименту з упровадження 
КМСОНП у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації. 

Студенти контрольної групи (144 особи) 1-го курсу (76 осіб) 
та 4-го курсу (68 осіб) спеціальності "Математика та основи ін-
форматики" навчалися за традиційною методикою. Експериме-
нтальну групу (132 особи) склали студенти 1-го (70 осіб) та 4-го 
курсу (62 особи) тієї ж спеціальності іншого року навчання, під 
час навчання яких використовувалася експериментальна мето-
дика. Експеримент проводився під час вивчення дисциплін "Ко-
ристувач персонального комп’ютера" (дисципліна за вибором 
університету, 1 курс, 1 семестр), "Інформатика" (нормативна ди-
сципліна, 4 курс, 7 семестр). 

Для проведення експерименту використовувався розробле-
ний у ході дослідження навчально-методичний комплекс, зок-
рема авторські підручники, посібники, дидактичні матеріали 
залікових модулів, практичні рекомендації щодо проведення за-
нять та оцінювання навчальної діяльності студентів. 

Розглянемо детальніше результати запровадження розроб-
лених компонентів методичної системи. 

ІІ.1. Рівнева диференціація, індивідуалізація та інтенсифікація 
навчального процесу. 

З метою оцінювання ефективності методичної системи 
для з'ясування ступеня проявлення названих критеріїв вико-
ристовувалася раніше описана методика (див. цей підрозділ, 
с. 104).   

Як було заплановано, для оцінювання показників кожного 
з таких критеріїв вивчалася думка викладачів, які здійснювали 
навчання названих дисциплін за експериментальною методи-
кою. Проміжні дані анкетування наведено в табл. Г.7 Додатку 
Д, основні результати містить табл. 5.8. Аналіз наведених ре-
зультатів дозволяє встановити такі ступені проявлення критеріїв 
ефективності методичної системи: високий – рівнева диферен-
ціація та інтенсифікація процесу навчання; достатній – індиві-
дуалізація навчального процесу.  
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Таблиця 5.8. 
Показники ефективності методичної системи за критеріями 
рівневої диференціації, індивідуалізації та інтенсифікації 

навчального процесу  
 

Критерій 
№ 

з/п 
Показник 

Кое-
фіцієнт 
показ-
ника 

Назва 
Прояв-
лення 

1.1. Практична реалізованість розроб-
лених різнорівневих, теоретичних 
завдань і практичних робіт заліко-
вих модулів. 

2,67 

1.2. Можливість практичного викорис-
тання критеріїв і механізмів оці-
нювання різних рівнів навчальної 
діяльності студентів.  

2,33 

1.3. Забезпечення організації навчаль-
ної діяльності студентів у складі 
різнорівневих груп під час на-
вчання дисципліни.   

3,00 Р
ів

н
ев

а 
д

и
ф

ер
ен

ц
іа

ц
ія

 

100% 

2.1. Використання індивідуалізованих 
навчальних завдань та індивідуа-
льних навчально-дослідних за-
вдань для студентів. 

1,67 

2.2. Сприяння розвитку індивідуаль-
них особливостей студентів.  

2,00 

2.3. Сприяння вихованості студентів. 1,00 Ін
д

и
ві

д
уа

лі
за

ц
ія

 

67% 

3.1. Зменшення обсягів часу на прове-
дення аудиторних занять у порів-
нянні з традиційною організацією 
процесу навчання дисципліни. 

3,00 

3.2. Збільшення обсягів навчального 
матеріалу дисципліни. 

2,67 

3.3. Збільшення обсягів самостійної 
роботи студентів під час навчання 
дисципліни. 

2,33 

3.4. Збільшення кількості форм та ви-
дів самостійної роботи студентів 
під час навчання дисципліни. 

2,67 

Ін
те

н
си

ф
ік

ац
ія

 

100% 
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Зазначимо, під час бесід опитувані викладачі відмітили, що 
розподіл навчального матеріалу за різнорівневими теоретични-
ми завданнями і практичними вправами в межах змістових мо-
дулів дисципліни дозволяє врахувати різний рівень здібностей 
студентів, їхні особистісні потреби в набутті певного рівня фа-
хових компетентностей, що підтверджується активною діяльніс-
тю студентів на вступному, мінімально-базовому, базовому та 
підвищеному рівнях. Поєднання вказаного різнорівневого роз-
поділу з розподілом навчального матеріалу за заліковими моду-
лями різного рівня надало студентам достатньо широкі можли-
вості для побудови індивідуальних траєкторій навчання в межах 
дисципліни.  

Опитувані звернули увагу на особливості, характерні для 
індивідуалізованого навчального процесу: студенти, враховуючи 
думку викладача, самостійно і виважено визначали рівень вико-
нання теоретичних і практичних завдань; студенти мали змогу 
прогнозувати вплив поточного оцінювання на результати під-
сумкового контролю, що спонукало їх самостійно вибирати 
шляхи та засоби інтенсифікації навчальної діяльності; підвищи-
лися пізнавальні потреби студентів, інтерес до навчання, праг-
нення до самореалізації, бажання прояву своїх творчих здібнос-
тей тощо; зросла регулярність навчальної діяльності; у навчаль-
ній роботі викладача першочерговими постали завдання ефек-
тивного застосування знань про індивідуальні особливості сту-
дентів, створення відповідних умов для розвитку особистості. 

Щодо інтенсифікації процесу навчання, то одним із основ-
них показників цього критерію є зменшення частки аудиторних 
занять у загальному обсязі навчальної роботи студентів. 

Наприклад, за традиційної системи організації навчання 
дисципліни "Користувач персонального комп’ютера" передба-
чалося 10 лекційних годин, 26 годин лабораторних робіт та 18 
годин самостійної роботи студентів (⅓ від усіх годин навчально-
го навантаження студента). Використання експериментальної 
методики привело до незначного збільшення аудиторної роботи 
на 2 години з перерозподілом годин на користь проведення ла-
бораторних занять (4 год. – лекції, 34 год. – лабораторні роботи). 
Поряд із цим зросли обсяги самостійної та індивідуальної робо-
ти студентів (на 32 години) і частка такої роботи в загальному 
навантаженні склала біля 57% (див. табл. 3.1 на с. 60).  
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Це дозволило значно розширити та поглибити навчальний 
матеріал, доповнивши його розглядом таких питань, як "Систе-
ма ділової графіки MS Power Point", "Бази даних. СУБД MS 
Access", "Розширені можливості використання електронних таб-
лиць MS Excel". Аналогічні зміни стосувалися й дисципліни "Ін-
форматика", де кількість аудиторних годин, відведених на роз-
гляд питань щодо розв’язування типових прикладних матема-
тичних задач з використанням процедурного програмування 
була скорочена майже вдвічі.  

Поряд із цим проводилось опитування студентів 4-го курсу 
з експериментальної групи (68 осіб) з огляду на те, що навчання 
дисципліни "Інформатика" передбачало використання різнорі-
вневих завдань лабораторних робіт усіх змістових модулів. Від-
повідні дані наведені в табл. 5.9. 

Таблиця 5.9. 
Опитування студентів експериментальної групи щодо 

оцінювання окремих результатів впровадження 
експериментальної методики   

 
Відповіді 

№ 
з/п 

Зміст запитання 

В
сь

ог
о По-

зи-
ти-
вні 

Відно-
сний 
пока-
зник 

1. 

Чи сприяє кращому опануванню навча-
льного матеріалу дисципліни різнорів-
невий розподіл теоретичних і практич-
них завдань її змістових і залікових мо-
дулів? 

68 62 91% 

2. 

Чи могли Ви у будь-який момент протя-
гом семестру максимально достовірно 
прогнозувати і мали можливість корегу-
вати оцінку (рейтинг), що буде вистав-
лена Вам з дисципліни за підсумками 
семестру?  

68 59 87% 

3. 
Чи виправдано застосовувалися штраф-
ні санкції? 

68 56 82% 

4. 

Чи вважаєте Ви, що робота над завдан-
нями 1 і 2 рівнів у складі мікрогруп 
сприяє кращому виконанню і захисту 
лабораторних робіт? 

68 67 99% 
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5.1. 

Чи можете Ви сказати, що підготовка до 
занять та захист виконаних робіт з моду-
лів зумовили більший обсяг самостійної 
роботи? 

68 60 88% 

5.2. 

Якщо обсяг самостійної роботи збіль-
шився, то повідомте, яку роботу Ви ви-
конували (у порівнянні до навчання 
інших дисциплін): 

   

а) 
частіше консультувався(лась) у кращих 
студентів; 

60 41 68% 

б) 
більше працював(ла) в бібліотеці універ-
ситету; 

60 17 28% 

в) 
більше працював(ла) в комп'ютерних ла-
бораторіях кафедри; 

60 55 92% 

г) 
частіше здійснював пошук навчальних 
матеріалів у корпоративній  мережі уні-
верситету та в мережі Інтернет; 

60 39 65% 

д) 
частіше відвідував позааудиторні консу-
льтації викладачів;  

60 12 20% 

е) інші варіанти. 60 3 5% 

5.3. 
У зв’язку зі збільшенням обсягів само-
стійної роботи, чи вистачало часу на під-
готовку до занять з інших дисциплін? 

60 59 98% 

6. 
Як в цілому Ви оцінюєте запропоновану 
методику проведення занять: 

   

а) позитивно;  68 22 32,4% 

б) більш позитивно, ніж негативно;  68 41 60,3% 

в) більш негативно, ніж позитивно;  68 3 4,4% 

г) негативно.  68 2 2,9% 

  
Варто зазначити, що питання 1-4 табл. 5.9 безпосередньо 

стосувалися рівневої диференціації навчального процесу, де від 
82% до 99% студентів дали позитивні оцінки; питання 5.1.–5.3 – 
інтенсифікації процесу навчання, зокрема визначенню окремих 
характеристик самостійної роботи студентів, на збільшення об-
сягів якої вказують до 88% опитуваних. Позитивне ставлення до 
експериментальної методики засвідчили біля 93% студентів.   

Педагогічні спостереження за навчальним процесом дозво-
лили виявити вплив експериментальної методики на хід вихов-
ної роботи: подальшого розвитку набули уміння студентів кри-
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тичного і відповідального ставлення до своєї навчальної діяль-
ності, проведення самооцінки її результатів, планування та по-
будови індивідуальних траєкторій навчання. Конкретизовано 
знання студентів щодо дотримання прав інтелектуальної влас-
ності під час використання програмного забезпечення, бережно-
го ставлення до комп'ютерних засобів, дотримання авторських 
прав під час підготовки відповідей у формі повідомлень і рефе-
ратів на теоретичні питання підвищеного рівня, дотримання 
морально-етичних норм комунікативної діяльності в мережі Ін-
тернет тощо. 

ІІ.2. Результативність навчальної діяльності студентів. 
Експериментальна робота передбачала насамперед переві-

рку рівня сформованості в студентів фахових, зокрема профе-
сійно-спеціалізованих, компетентностей вчителя інформатики. 

Досліджувався рівень окремих компонентів системи профе-
сійно-спеціалізованих компетентностей, набуття яких відбува-
лося під час вивчення дисциплін "Користувач персонального 
комп’ютера", "Інформатика".  

Розглядалися такі компоненти системи професійно-
спеціалізованих компетентностей: 

1) С1 – у системі предметно-орієнтованих компетентностей 
компонент № 4 (в частині, що стосується вміння розв’язувати 
типові прикладні математичні задачі з використанням систем 
процедурного програмування); 

2) С2 – у системі технологічних компетентностей компонент 
№ 18 (в частині, що стосується вміння використовувати поши-
рені сервіси Інтернет);  

3) С3 – компонент № 1 системи професійно-практичних 
компетентностей.  

Щоб виявити статистично значущі відмінності в рівнях 
сформованості компетентностей студентів контрольних і експе-
риментальних груп, було використано метод перевірки статис-
тичних гіпотез.  

На початку формувального етапу експерименту проводи-
лася перша група вибірок щодо компетентностей студентів, на-
бутих під час вивчення шкільного курсу інформатики.  

Після формувального етапу експерименту проводилася 
друга група вибірок. Оцінювання набутих студентами компете-
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нтностей оцінювалося за чотирибальною шкалою, яка була об-
рана за шкалу вимірів для обох груп вибірок. 

Варто зазначити, що стосовно компонента С1 оцінювання 
навчальних досягнень студентів експериментальної групи про-
водилось з використанням рейтингової системи оцінювання 
(див. с. 65–68; Додаток Б, с. 137): поточне оцінювання – за резуль-
татами виконання різнорівневих теоретичних і практичних за-
вдань кожної лабораторної роботи, поетапне – за результатами 
захисту виконаних завдань кожного змістового модуля, підсум-
кове – сума рейтингових балів з усіх змістових модулів і додатко-
ві бали за відвідування лекцій, виконання модульної контроль-
ної роботи (див. Додаток Б, примітка до табл. Б.2, с. 138) для за-
лікового модуля "Основи алгоритмізації та процедурного проек-
тування"; з екзаменаційних білетів дисципліни "Інформатика" 
відповідні питання були вилучені.  

Оцінювання навчальних досягнень студентів контрольної 
групи стосовно компонента С1 здійснювалося традиційно: вико-
нання лабораторних робіт, завдання яких не були розподілені за 
рівнями, оцінювалось як "зараховано" або "не зараховано". Під-
сумковий контроль проводився за результатами складання семе-
стрового іспиту з дисципліни "Інформатика" на основі аналізу 
відповідей студента на теоретичне питання з основ програму-
вання та розв’язування математичної задачі з використанням 
мови програмування PASCAL.  

Оцінювання за компонентами С2, С3 передбачало виконан-
ня кожним студентом комплексного індивідуального завдання. 
Критеріями належності студента до певної категорії за чотири-
бальною шкалою слугували визначені в ході дослідженням іден-
тифікатори І-IV рівнів залікових кредитів (вступний, мінімаль-
но-базовий, базовий, підвищений) щодо володіння технологіями 
розв’язування професійних задач [245, с. 191-193].  

Для перевірки нульової та альтернативної гіпотез скориста-
ємося критерієм Пірсона (χ2), оскільки: вибірки випадкові; вибі-
рки незалежні і елементи кожної з вибірок незалежні між собою; 
шкали вимірів до та після формувального етапу експерименту є 
шкалою найменувань з 4-ма категоріями. 

Сформулюємо нульову та альтернативну гіпотези.  
Нульова гіпотеза Н0: ймовірності попадання студентів кон-

трольної і експериментальної вибірки в кожну з і категорій (і=1, 
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2, ... Z, де Z = 4) рівні, тобто р1і=р2і і вищий рівень знань в експе-
риментальних групах пояснюється випадковими факторами. 

Альтернативна гіпотеза Н1: р1і ≠ р2і хоча б для однієї з кате-
горій, тобто більш високий рівень знань пояснюється результа-
том упровадження запропонованої методики. 

Для встановлення на прийнятому рівні значущості (α=0,95) 
узгодження чи не узгодження гіпотези з проведеними спостере-
женнями скористаємося двостороннім критерієм Пірсона (χ2) 
[43]. За формулою (4.5) обчислимо значення статистики крите-
рію Тексп випадкової величини: 
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,   (5.5) 

де Z – кількість категорій; 
О1і і О2і – кількість студентів експериментальних і контро-

льних груп, які потрапили в і-ту категорію. 
Проведемо аналіз першої групи вибірок для кожного ком-

понента системи професійно-спеціалізованих компетентностей 
(табл. 5.10, рис. 5.1).  

 

Таблиця 5.10. 
Розподіл в експериментальній та контрольній групах 

і обробка експериментальних даних перед формувальним 
етапом експерименту 

 
Компоненти системи 

професійно-спеціалізованих компетентностей 
С1 С2 С3 

Шкала 
рівнів 

O1 O2 O1 O2 O1 O2 
1 38 40 34 35 20 23 
2 17 22 27 32 31 30 
3 6 5 7 6 20 22 
4 1 1 2 3 1 1 

n 62 68 70 76 70 76 
Тексп 0,51 0,47 0,27 

 



 

 118 

Гістограма 1: компонент С1
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Гістограма 2:  компонент С2
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Гістограма 3:  компонент С3
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Рис. 5.1. Розподіл студентів за 4-ма рівнями компонентів C1, 

C2, C3 на початку формувального етапу експерименту (%) 
 
За таблицею точок критичних областей χ2 – розподілу для 

числа ступенів вільності r = 4-1 = 3 і α = 0,95 – рівня значущості 
[62, с. 116], знаходимо критичне значення величини Т: Ткр = 7,82.  

Маємо: 
– для компонента С1: Тексп = 0,51 і Тексп < Ткр (0,51<7,82); 
– для компонента С2: Тексп = 0,47 і Тексп < Ткр (0,47<7,82); 
– для компонента С3: Тексп = 0,27 і Тексп < Ткр (0,27<7,82). 
Таким чином, на початку формувального етапу експериме-

нтальні і контрольні вибірки не мають статистично значущих 
відмінностей при рівні значущості 0,95, що є підставою для при-
йняття нульової гіпотези для кожного окремо взятого компонен-
та системи професійно-спеціалізованих компетентностей.  

Проведемо аналіз другої групи вибірок для кожного ком-
понента системи професійно-спеціалізованих компетентностей 
(табл. 5.11, рис. 5.2). 
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Таблиця 5.11. 
Розподіл  

в експериментальній та контрольній групах і обробка 
експериментальних даних після формувального етапу 

експерименту 
 

Компоненти системи 
професійно-спеціалізованих компетентностей 

С1 С2 С3 
Шкала 
рівнів 

O1 O2 O1 O2 O1 O2 

1 3 8 6 10 4 13 

2 25 39 19 38 23 34 

3 27 17 37 23 36 25 

4 7 4 8 5 7 4 

n 62 68 70 76 70 76 

Тексп 8,17 11,07 9,47 

 

Гістограма 1: компонент С1
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Гістограма 2:  компонент С2
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Гістограма 3:  компонент С3
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Рис. 5.2. Розподіл студентів за 4-ма рівнями компонентів C1, 

C2, C3 після формувального етапу експерименту (%) 
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Експериментальні і контрольні вибірки після проведення 
експерименту мають статистично значущі відмінності, оскільки 
за таблицею точок критичних областей χ2 – розподілу для числа 
ступенів вільності r = 4-1 = 3 і рівня значущості α=0,95 критичне 
значення величини Ткр = 7,82 та для компонентів: С1 – Тексп = 8,17 
і Тексп > Ткр (8,17 > 7,82); С2 – Тексп = 11,07 і Тексп > Ткр (11,07 > 7,82); 
С3 – Тексп = 9,47 і Тексп > Ткр (9,47 > 7,82). 

Після проведення формувального етапу експерименту екс-
периментальна і контрольна вибірки мають статистично значу-
щі відмінності, що є підставою відхилення нульової гіпотези й 
прийняття альтернативної.  

Аналіз результатів статистичного опрацювання експериме-
нтальних даних дозволяє припустити рівність умов у контроль-
них і експериментальних групах перед проведенням формува-
льного етапу педагогічного експерименту та стверджувати, що 
більш високий рівень виокремлених компонентів системи про-
фесійно-спеціалізованих компетентностей учителя інформати-
ки в експериментальних групах у порівнянні з контрольними 
пояснюється педагогічним ефектом використання запропонова-
ної методики. 

Аналіз результатів підсумкового контролю дозволив здійс-
нити порівняння показників рівня опанування компонент сис-
теми професійно-спеціалізованих компетентностей (табл. 5.12).  

 Таблиця 5.12. 
Рівні сформованості компонент системи професійно-
спеціалізованих компетентностей у контрольній та 

експериментальній групах 
 

Рівні Мін.-базовий Базовий Підвищений 

Групи 

Е
кс

п
ер

и
-

м
ен

т.
 

К
он

тр
. 

Е
кс

п
ер

и
-

м
ен

т.
 

К
он

тр
. 

Е
кс

п
ер

и
-

м
ен

т.
 

К
он

тр
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Компонент С1 95% 88% 55% 31% 11% 6% 

Компонент С2 91% 87% 64% 37% 11% 7% 

Компонент С3 94% 83% 61% 38% 10% 5% 
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З табл. 5.12 видно, що лише вступного рівня досягли від 
12% до 17% студентів контрольної групи, що варто вважати не-
достатнім для одержання ступеня бакалавра. В експерименталь-
ній групі їх кількість є нижчою і складає від 4,8% до 8,5% усіх 
студентів, охоплених експериментальною методикою.  

Таким чином, організація та проведення навчання на осно-
ві обґрунтованої і спроектованої КМСНВІ, розробленої методи-
чної системи базової фахової підготовки за умови строгого її до-
тримання дозволяє гарантувати підвищення рівня професійної 
підготовки майбутніх учителів інформатики.   



 

 122 

ВИСНОВКИ 

У дослідженні здійснено теоретичне обґрунтування та 
практичне розв'язання наукової проблеми побудови методичної  
системи базової підготовки майбутніх учителів інформатики, 
що враховує практичні потреби сучасного інформаційного сус-
пільства та інтеграцію національної системи освіти в міжнарод-
ний освітній простір.   

Розроблено та експериментально перевірено ефективність 
методичної системи базової фахової підготовки учителів інфор-
матики за кредитно-модульною технологією, що дає змогу здій-
снити його професійну підготовку на основі інтенсифікації, ди-
ференціації, індивідуалізації і підвищення результативності 
процесу навчання, та встановлено:  

1. Упровадження кредитно-модульної технології навчання 
впливає на всю методичну систему підготовки вчителя інформа-
тики : цілі, зміст, методи, форми, засоби навчання та організації 
навчального процесу.  

Розроблення основних компонентів методичної системи 
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кре-
дитно-модульною технологією для поєднання напрямів підгото-
вки "Математика" та "Інформатика" в рамках освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр" дозволило:  

- обґрунтувати, що організація фахового навчання вчителя 
інформатики за поєднанням напрямів підготовки "Математика" 
та "Інформатика" є актуальною та можливою; 

- визначити загальні завдання навчання, виховання, фор-
мування особистості майбутнього вчителя інформатики, мету 
його фахової підготовки, визначити основні завдання та перед-
умови для побудови студентами індивідуальних траєкторій ба-
зової підготовки в умовах упровадження КМСОНП. 

- запропонувати уточнений склад загальних і професійно-
спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. Визна-
чено, що професійна підготовка вчителя інформатики має скла-
датися з таких компонентів: фундаментальна – загальна, науко-
во-предметна, науково-педагогічна підготовка; прикладна – 
професійно-предметна, професійно-педагогічна підготовка.  
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- визначити основні засоби побудови і реалізації індивідуа-
льних траєкторій підготовки фахівців: різнорівневі теоретичні 
завдання та практичні вправи, що виступають як найважливіші 
засоби навчання у межах вивчення дисципліни; засоби інфор-
маційно-комунікаційних технологій та електронні освітні ресур-
си як засоби організації навчального процесу та засоби навчан-
ня.  

2. Для ефективного впровадження КМСНВІ доцільно вра-
ховувати таке:  

– зміст програми базової підготовки вчителя інформатики 
має орієнтуватися не лише на актуальні вимоги до фахової ква-
ліфікації, а й ураховувати високу ймовірність швидкого старін-
ня науково-практичних відомостей. Доведено доцільність вирі-
шення такого завдання за рахунок фундаменталізації змісту 
професійної підготовки; 

- перегляд та модернізація існуючих навчальних планів під-
готовки вчителя інформатики за поєднанням напрямів (спеціа-
льностей) є обов’язковою умовою переходу до нової системи ор-
ганізації навчального процесу. Така робота потребує узгодження 
з раніше напрацьованими технологіями навчання, управління 
навчальною діяльністю, відповідними традиціями ВНЗ; 

- використання денної, заочної та дистанційної форм на-
вчання у ВНЗ потребує вирішення низки обов’язкових завдань 
щодо забезпечення передумов для адаптації існуючої курсової 
системи навчання до впровадження кредитно-модульної техно-
логії. Сучасні форми організації та проведення навчальних за-
нять потребують широкого використання технологій інтеракти-
вного навчання, зокрема на основі ІКТ. Значно зростає роль мік-
рогрупових колективних форм організації навчального процесу. 
Доцільним є використання ІНДЗ та індивідуалізованих навча-
льних завдань для студентів. У використанні методів навчання 
зростає роль методів асинхронної організації навчального про-
цесу: проектів; моделювання; концентричного; рекурсивного; 
паралельного; 

- заліковий модуль об’єднує в собі систему академічних за-
нять і постає основною структурною одиницею сукупності ін-
формаційно-дидактичних, контролюючих і навчально-методич-
них матеріалів. Такий модуль може включати або окремий зміс-
товий модуль, або блок змістових модулів, на які діляться розді-
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ли навчальної дисципліни. Змістові та залікові модулі дисциплі-
ни мають складати основу її робочої програми; 

- доцільним є використання рейтингової системи оціню-
вання, що дозволяє накопичувати рейтингові бали за успішність 
навчальної діяльності студента та здійснювати ранжирування 
студентів за результатами опанування окремого залікового мо-
дуля (модульний рейтинг студента), дисципліни (підсумковий 
рейтинг студента з дисципліни) та програми ступеневої підгото-
вки (семестровий рейтинг студента з дисципліни, загальний се-
местровий рейтинг студента, інтегральний рейтинг студента). 

3. Проведений аналіз стану підготовки вчителя інформати-
ки вказує на те, що:  

- використання окремих вітчизняних ОКХ, ОПП як норма-
тивних документів на етапах подальшого проектування навча-
льного процесу є неефективним. Це спричинює значні труднощі 
для практичного використання названих ГСВО в умовах 
КМСОНП та не сприяє побудові зрозумілих, прозорих, ефекти-
вних систем оцінювання якості підготовки майбутніх фахівців. 
Наявні ОКХ та ОПП слід переважно сприймати як науково-
теоретичне обґрунтування освітніх стандартів, а не як докумен-
ти для практичного унормування процесу навчання. Нагальною 
є потреба в переході до освітніх стандартів, що дозволяють про-
водити підготовку учителів інформатики та оцінювати її якість 
на основі результатів навчання в термінах професійних компе-
тентностей; 

- впровадження КМСОНП потребує вирішення ряду про-
блем: недостатнього розуміння викладачами особливостей фун-
кціонування КМСОНП; нечіткості та іноді неузгодженості між 
різними структурними підрозділами ВНЗ щодо постановки 
практичних завдань з упровадження КМСОНП; зростання ви-
трат часу конструктивної діяльності викладача за недостатньої 
мотивації та практично відсутніх механізмів стимулювання й за-
охочення такої роботи. Вказане є однією з головних причин іно-
ді формального ставлення викладачів до впровадження 
КМСОНП;  

- рівень сформованості професійних компетентностей учи-
теля інформатики у випускників, що здобули бакалаврський 
ступінь, нині є недостатнім. Зокрема, це стосується набуття ін-
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формаційно-технологічних компетентностей з практичного 
впровадження ІКТ у навчальний процес. 

4. Доцільним виявилось уточнення експериментальним 
шляхом окремих параметрів проектування КМСНВІ та розробки 
відповідної методичної системи: складу загальних і професійно-
спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики; значу-
щості компонентів структурно-логічної схеми проектування сту-
пеневої підготовки фахівців; обсягів самостійної роботи студен-
тів, зумовленої різними формами проведення навчальних за-
нять, та норм самостійної роботи для виконання студентами ін-
дивідуальних завдань і підготовки до контрольних заходів. 

5. Педагогічний експеримент підтвердив часткові та зага-
льну гіпотези дослідження, ефективність запропонованої мето-
дики базової професійної підготовки учителів інформатики за 
кредитно-модульною технологією, зокрема:    

- проведення та аналіз результатів зовнішнього науково-
педагогічного оцінювання дозволяє зробити висновок про ефек-
тивність запропонованих удосконалень організації навчального 
процесу за КМСНВІ. Зокрема, не менш ніж достатніми є рівні 
проявлення проектувального, конструктивного, організаційно-
го, комунікативного, гностичного критеріїв ефективності відпо-
відної методичної системи; 

- внутрішнє науково-педагогічне оцінювання ефективності 
впровадження запропонованої методичної системи дозволяє 
стверджувати про підвищення рівневої диференціації, індивіду-
алізації та інтенсифікації процесу навчання, а також про пози-
тивне ставлення студентів до експериментальної методики. 
Проведений аналіз результатів формувального етапу експери-
менту в контрольних та експериментальних групах свідчить про 
результативність використання в навчальному процесі науково 
обґрунтованих методик, навчальних і методичних посібників, 
практичних рекомендацій, розроблених автором дослідження, 
що дозволяє студентам ефективно набути рівня фахових компе-
тентностей, достатнього для майбутньої професійної діяльності. 

6. Упровадження результатів роботи в теорію і практику 
професійної підготовки фахівців підтверджує актуальність про-
веденого дослідження й дозволяє стверджувати, що науково-
теоретичні результати дослідження можуть слугувати теоретич-
ними основами для розробки системних методик професійного 



 

 126 

навчання фахівців педагогічних спеціальностей ВНЗ в умовах 
КМСОНП. 

7. Варто вказати на низку проблемних питань, що потре-
бують спеціального вивчення. До них насамперед необхідно 
віднести: уточнення механізмів заліку та накопичення освітніх 
кредитів з огляду на специфіку підготовки фахівців під час на-
вчання в класичних університетах на непедагогічних спеціаль-
ностях, де надається право присвоєння кваліфікації вчителя ін-
форматики; розробки відповідних методичних систем для освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня "магістр"; науково-методичні про-
блеми використання технологій хмарних обчислень, соціальних 
мереж, спеціалізованих сервісів та ресурсів Інтернет для підви-
щення ефективності самостійної навчальної та науково-
дослідної роботи студентів; розвиток професійних компетентно-
стей учителя інформатики в умовах продовженого навчання, зо-
крема в системі післядипломної педагогічної освіти; психолого-
педагогічні й методичні проблеми підготовки та перепідготовки 
вчителя інформатики з використанням електронних дистанцій-
них форм навчання. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. Дисципліни ГСВО, що визначають зміст 
підготовки вчителя інформатики 

Таблиця А.1.  
Результати зіставлення дисциплін освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців на рівні бакалавра, що 
передбачають присвоєння кваліфікації вчителя математики 

або інформатики середнього навчального закладу 
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Рекомендована на-
вчальна дисциплі-
на для ОПП підго-
товки вчителя ін-
форматики за по-
єднанням напрямів 
"Математика" та 
"Інформатика" 

Фундаментальна загальна підготовка 

Філософія (філосо-
фія, релігієзнавство, 
етика та естетика) 

ГЕ 189 ГЕ 189   

Філософія     ГЕ 162 

Релігієзнавство     ГЕ 54 

Філософія 

Культурологія ГЕ 54 ГЕ 54   

Історія України ГЕ 81 ГЕ 81 ГЕ 108 

Історія та культу-
ра 

Фізичне виховання ГЕ 216   ГЕ 378 

Фізична культура   ГЕ 216   

Фізичне вихован-
ня 

Українська мова (за 
професійним спря-
муванням) 

ГЕ 54 ГЕ 54   

Ділова українська 
мова 

    ГЕ 54 

Іноземна мова (за 
професійним спря-

ГЕ 270 ГЕ 270 ГЕ 324 

Професійна мова  
(українська та ан-
глійська) 
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ООП1 ОПП2 ОПП3 
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Рекомендована на-
вчальна дисциплі-
на для ОПП підго-
товки вчителя ін-
форматики за по-
єднанням напрямів 
"Математика" та 
"Інформатика" 

муванням) 
Економічна теорія ГЕ 108 ГЕ 108   

Основи економічної 
теорії 

    ГЕ 108 

Основи менеджменту ВУ 108 ВУ 108   

Економіка та ме-
неджмент  

Екологія  ПН 54 ПН 54   

Основи екології     ПН 54 
Екологія 

Правознавство ГЕ 81 ГЕ 81 ГЕ 81 Правознавство 
Політологія ГЕ 81 ГЕ 81   

Соціологія ГЕ 81 ГЕ 81   

Політологія та со-
ціологія 

Безпека життєдіяль-
ності 

П 54 П 54 ПН 54 

Охорона праці  П 54 П 54   

Основи охорони 
праці 

    П 54 

Безпека життєдія-
льності та охоро-
на праці 

Історія математики  ПН 81     
Історія математи-
ки та інформати-
ки 

       Конфліктологія 
Фундаментальна науково-предметна математична підготовка 

Математичний аналіз ПН 918 ПН 540 П 702 

Якісна теорія дифе-
ренціальних рівнянь 

  ВУ 108   

Комплексний аналіз П 216   ПН 162 

Функціональний 
аналіз 

П 162 ПН 108   

Теорія міри та інтег-
рала 

П 81     

Математичний 
аналіз 

Теорія алгоритмів і 
математична логіка 

  П 216   

Математична логіка П 54     

Математична логіка і 
теорія алгоритмів 

    ПН 108 

Математична ло-
гіка 
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ООП1 ОПП2 ОПП3 
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Рекомендована на-
вчальна дисциплі-
на для ОПП підго-
товки вчителя ін-
форматики за по-
єднанням напрямів 
"Математика" та 
"Інформатика" 

Теорія ймовірностей П 135     

Теорія ймовірностей 
та математична ста-
тистика 

  ПН 216 П 216 

Математична стати-
стика з елементами 
теорії випадкових 
процесів 

П 108     

Теорія ймовірнос-
тей та математич-
на статистика 

Лінійна алгебра ПН 270   П 216 

Алгебра та геометрія   ПН 378   

Алгебра і теорія чи-
сел 

П 162   П 216 

Алгебра і теорія 
чисел 

Диференціальна ге-
ометрія та топологія 

П 162   ПН 162 

Аналітична геомет-
рія 

ПН 216   П 162 

Геометрія 

Теоретична фізика ПН 108   ПН 135 

Теоретична механіка ПН 108   ПН 135 

Теоретична фізи-
ка 

Фундаментальна науково-предметна інформатична підготовка 

Загальна теорія сис-
тем 

  ВУ 108   

Теорія програму-
вання 

  ВУ 135   

Дискретна матема-
тика 

ПН 135 ПН 216 П 108 

Теоретичні основи 
інформації, інфо-
рмаційних техно-
логій та систем  

Моделювання еко-
номічних, екологіч-
них та соціальних 
процесів 

  П 108   

Теорія систем та мат. 
моделювання 

  ПН 108   

Теорія моделю-
вання 

       
Теорія інформа-
ційної безпеки 

       Теорія 
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ООП1 ОПП2 ОПП3 
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Рекомендована на-
вчальна дисциплі-
на для ОПП підго-
товки вчителя ін-
форматики за по-
єднанням напрямів 
"Математика" та 
"Інформатика" 
комп’ютерної 
графіки  

       

Актуальні пробле-
ми соціальної, пе-
дагогічної, матема-
тичної, економіч-
ної інформатики 

       
Основи інформа-
тики та ІКТ (анг-
лійською мовою) 

Фундаментальна науково-педагогічна підготовка 

Педагогіка     П 216 Педагогіка 
Психологія ГЕ 81 ГЕ 81 П 216 

Педагогічна психо-
логія 

П 81     
Психологія 

Вікова фізіологія і 
валеологія 

    П 108 
Вікова фізіологія і 
валеологія 

Педагогіка та мето-
дика викладання ма-
тематики й інфор-
матики 

П 108     
Дидактика мате-
матики й інфор-
матики  

       
Сучасні освітні си-
стеми  

       
Наукові дослі-
дження та освітні 
проекти 

Прикладна професійно-предметна математична підготовка 

Методи оптиміз. і 
дослідження опера-
цій 

  ПН 216   

Варіаційне числення 
і методи оптимізм. 

П 81     

Методи обчислень П 162   ПН 108 

Теорія обчислень   ВУ 108   

Прикладна мате-
матика 
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ООП1 ОПП2 ОПП3 

Навчальна 
дисципліна 
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Рекомендована на-
вчальна дисциплі-
на для ОПП підго-
товки вчителя ін-
форматики за по-
єднанням напрямів 
"Математика" та 
"Інформатика" 

Аналіз даних   ПН 81   

Чисельні методи   П 216   

Диференціальні рів-
няння 

П 216 ПН 162 П 162 

Рівняння математи-
чної фізики 

П 162     

Елементарна мате-
матика 

    П 378 
Елементарна ма-
тематика 

       
Математичне та 
статистичне ППЗ 

Прикладна професійно-предметна інформатична підготовка 

Архітектура ЕОМ   П 81   
Апаратні 
комп’ютерні та му-
льтимедійні засоби 

Комп’ютерні мережі   П 54   

Основи Інтернет   П 108   

Інформаційно-
комунікаційні си-
стеми, мережі та 
технології  

Системне програму-
вання 

  ВУ 189   
Системне програ-
мне забезпечення  

Бази даних та інфо-
рмаційні системи 

  П 162   

Інформаційні ре-
сурси та системи 
управління база-
ми даних 

Програмування   П 378   

Інформатика та про-
грамування 

    П 324 
Програмування 

Криптологія   ВУ 81   
Інформаційна 
безпека 

Обчислювальна гео-
метрія та 
комп’ютерна графіка 

  ВУ 81   
Комп’ютерна 
графіка 

Інтелектуальні сис-
теми 

  ВУ 135   Штучний інтелект 
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ООП1 ОПП2 ОПП3 

Навчальна 
дисципліна 
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Рекомендована на-
вчальна дисциплі-
на для ОПП підго-
товки вчителя ін-
форматики за по-
єднанням напрямів 
"Математика" та 
"Інформатика" 

Інформатика      ПН 351 
Елементарна ін-
форматика і тех-
нології 

       

Адміністрування 
та обслуговування 
інформаційних 
систем 

Прикладна професійно-педагогічна підготовка 

Методика навчання 
математики 

    П 216 
Методика навчан-
ня математики  

Педагогічна практи-
ка 

    П 324 
Педагогічна прак-
тика 

Дипломне проекту-
вання 

      
Науково-дослідна 
робота 

Інтегровані системи 
управління 

  ВУ 81   

Інформаційно-
комунікаційні те-
хнології середньої 
школи 

Практикум на ЕОМ  П 162     
Практикум з 
опрацювання да-
них 

       
Методика навчан-
ня інформатики 

 
Примітки до таблиці: 
1. ОПП підготовки бакалавра, що аналізуються: ОПП1 – напрям 
"0801 Математика"; ОПП2 – напрям "0802 Прикладна математика" 
(спеціальність "Інформатика"); ОПП2 – напрям "0101 Педагогічна 
освіта", спеціальність "6.010100 Педагогіка і методика середньої осві-
ти. Математика".  
2. Скорочення назв циклів підготовки: ГЕ – гуманітарна і соціально-
економічна; ПН – природничо-наукова; П – професійна та практи-
чна; ВУ – дисципліни за вибором університету; ВС – дисципліни ві-
льного вибору студента. 
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Додаток Б. Зразки навчально-методичних матеріалів 
залікового модуля "Основи алгоритмізації та 
процедурного програмування"  

Б.1. Опис залікового модуля  
1. Ідентифікація.  
1.1. Назва модуля: 
Основи алгоритмізації та процедурного програмування; 

1.2. Код модуля (якщо є):  
немає. 
1.3. Назва дисципліни, що містить модуль:  

Елементарна інформатика та інформаційно-комунікаційні технології. 

1.4. Номер модуля в переліку залікових модулів дисципліни:  
№ 3. 
2. Опис модуля.  
2.1. Перелік змістових модулів (табл. Б.1). 
2.2. Самостійна та індивідуальна робота: 
а) до виконання кожної лабораторної роботи необхідно ви-

конати завдання відповідної самостійної практичної роботи з 
методичного посібника [8]; 

б) індивідуальні завдання заліковим модулем не передба-
чені; 

в) на модульну контрольну роботу будуть винесені завдан-
ня та контрольні питання І-ІІ рівня теоретичних та практичних 
частин лабораторних робіт №1-№6 з методичного посібника [8].  

3. Рівень модуля:  
 базовий. 
3.1. Рівні залікового кредиту:  
а) максимальний рівень – ІІІ;  
б) проміжні рівні – І , ІІ. 
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Таблиця Б.1. 
Змістові модулі залікового модуля "Основи алгоритмізації та 

процедурного програмування" 
 

Розподіл навчального часу 
(реальних академічних годин) 

Аудиторні 
заняття 

Самостійна робота 

№
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1. 

Основи 
алгоритмізації. 
Порівняльний 
опис мов Basic, 
Pascal, С# 

1,5 0 0 1 0 1 3,5 

2. 

Структура та 
синтаксис програм. 
Лінійні програми. 
Програми з 
розгалуженнями 

0,5 0 3 4 0 2 9,5 

3. Циклічні програми 0,5 0 3 2 0 1,5 7 

4. Масиви даних 0,5 0 4 2 0 1,5 8 

5. 
Рядкові та 
символьні 
величини 

0,5 0 4 2 0 1,5 8 

6. 
Підпрограми та 
функції 
користувача 

0,5 0 4 2 0 1,5 8 

Всього: 4 0 18 13 0 9 44 

 
Рівні залікового кредиту визначаються на основі описаних 

дескрипторів І-ІІІ рівнів (див. підрозділ 3 розділу 2, пункт 2.3.2), 
що відповідають виконанню на І-ІІІ рівнях завдань теоретичної 
та практичної частин лабораторних робіт №1-№6 з методичного 
посібника. 
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3.2 Попередні умови:  
а) попередні знання та вміння: 
– включення та виключення персонального комп’ютера, що 

працює під управлінням ОС Windows,  
– основи роботи з файлами та папками: створення, пере-

гляд, копіювання, знищення;  
б) попередні залікові модулі або дисципліни: 
немає. 
3.3. Результати навчання. 
Навчальний матеріал модуля призначений для: 
– актуалізації знань, умінь і навичок з шкільного курсу ін-

форматики в частині, що стосується основ алгоритмізації та про-
грамування процедурними мовами; 

– формування предметно-орієнтованих компетентностей 
майбутнього вчителя інформатики. Студент повинен вміти: ло-
гічно і послідовно подати засвоєні знання алгоритмічних основ 
інформатики; розв’язувати типові прикладні математичні зада-
чі, використовуючи мови процедурного програмування; 

– створення передумов формування професійно-
практичних компетентностей майбутнього вчителя інформати-
ки: програмування щонайменше однією сучасною об’єктно-
орієнтованою мовою; вміння проводити уроки з інформатики 
різних типів.  

3.4. Навчально-методичне забезпечення. 
А. Підручники, навчальні посібники, методичні рекомен-

дації, джерела Інтернет. 
Б. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення прове-

дення аудиторних занять і самостійної роботи. 
4. Статус модуля:  
обов’язковий.   
5. Викладацький склад: 
5.1. Викладачі:  
к. пед. н, доц. Спірін Олег Михайлович, 

Oleg.Spirin@zu.edu.ua; 
ст. викладач Кривонос Олександр Миколайович, 

krypton@zu.edu.ua; 
асистент Шимон Олександр Миколайович, ssh@zu.edu.ua. 
5.2. Кафедра:  
а) прикладної математики та інформатики; 
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б) каб. 322, вул. В.Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, тел. 
37-35-10. 

6. Тривалість.  
Всього годин – 38: 2 години на тиждень / 38 годин у ІІ-му 

семестрі / 38 годин на 1-му році навчання. 
6.1. Час та місце проведення кожної форми занять: 
а) лекції – на початку семестру протягом 1-2 тижнів згідно 

факультетського розкладу занять, ауд. 319 (мультимедійна ауди-
торія кафедри прикладної математики та інформатики); 

Усі інші заняття проходитимуть у комп’ютерній лаборато-
рії № 328 кафедри прикладної математики та інформатики; 

б) підготовка до лабораторних робіт (самостійні практичні 
роботи) – 3, 5, 7, 9, 11, 13 тиждень семестру, четвер, з 13.30 до 
17.30 год.;  

в) лабораторні роботи – 4, 6, 8, 10, 12, 14 тиждень семестру, 
вівторок, з 8.30 до 13.10 год.; 

г) підготовка до модульної контрольної роботи – 15-17 тиж-
день семестру, четвер, з 13.30 до 17.30 год.; 

– 18 тиждень семестру, вівторок, з 8.30 до 13.10 год. 
6.2. Загальні методики проведення занять: 
а) лекції – оглядово-настановні; 
б) самостійні практичні роботи – самостійне виконання 

практичних завдань, опрацювання прикладів розв’язування, 
прикладів програмного коду (мови BASIC, PASCAL, С#), тесту-
вання розв’язків. Відповідні відомості наведені в методичному 
посібнику. Консультації щодо роботи з різними системами про-
грамування надають лаборанти кафедри;  

в) лабораторні роботи – як основний використовується метод 
диференційованого підходу: передбачається виконання теорети-
чної (необхідно дати усні відповіді на завдання і контрольні запи-
тання І-ІІІ рівнів) та практичної частин згідно з варіантами (І рі-
вень – вступний: одне завдання на підгрупу студентів, ІІ рівень – 
мінімально-базовий: одне завдання на 2-3 осіб, ІІІ рівень – базовий: 
індивідуальне завдання). Тексти завдань та вимоги до захисту ви-
конаних лабораторних робіт додаються. Викладачі надають кон-
сультації та приймають виконані лабораторні роботи; 

г) підготовка до модульної контрольної роботи – індивідуа-
льна робота з актуалізації опорних знань та вмінь використову-
вати процедурні мови до розв’язування прикладних задач;  
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д) модульна контрольна робота – підготовка протягом 2-х 
академічних годин. Структура білету: 1 теоретичне питання; 1 
практичне завдання з програмування мовою BASIC, PASCAL, С#.  

6.3. Особливі методики проведення окремих занять. 
не має.  
7. Оцінювання. 
7.1. Результати виконання лабораторної роботи певного 

змістового модуля оцінюється за такими параметрами: 
І рівень.  
Теорія.  
Кількість балів – 6 (правильна відповідь).  
Практика.  
Кількість балів – 12 (завдання виконано повністю).  
 ІІ рівень.  
Теорія.  
Максимум балів – 9 (повна і правильна відповідь).  
Зменшення кількості балів за неповну відповідь: на 1 бал 

(правильні відповіді на додаткові запитання), на 2 бали (неповні 
або неточні відповіді на додаткові запитання). 

Практика.  
Максимум балів – 21 (завдання виконано повністю).  
Зменшення кількості балів за неточності і помилки: на 3 ба-

ли (незначні неточності), на 5 балів (значні неточності і помил-
ки, що виправлені в ході заліку лабораторної роботи), на 8 балів 
(значні неточності і помилки, що не виправлені в ході заліку ла-
бораторної роботи). 

ІІІ рівень.  
Теорія.  
Максимум балів – 15 (повна і правильна відповідь).  
Зменшення кількості балів за неповну відповідь: на 3 бали 

(правильні відповіді на додаткові запитання), на 5 балів (прави-
льні і точні відповіді на додаткові запитання нижчих рівнів). 

Практика.  
Максимум балів – 33 (завдання виконано повністю).  
Зменшення кількості балів за неточності і помилки: на 6 ба-

лів (незначні неточності), на 9 балів (значні неточності і помил-
ки, що виправлені в ході заліку лабораторної роботи), на 11 ба-
лів (значні неточності і помилки, що не виправлені в ході заліку 
лабораторної роботи). 
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7.2. Оцінювання результатів навчальної діяльності студен-
тів в рамках залікового модуля здійснюється за табл. Б.2. 

Для захисту кожної виконаної роботи студент має само-
стійно вказати рівні, на яких він хотів би здати теоретичну і 
практичну частини. При цьому певний рівень теоретичних 
знань обов’язково повинен бути підкріплений успішним захис-
том практичної роботи відповідного рівня.  

Таблиця Б.2. 
Оцінювання знань і вмінь студентів за результатами 

виконання робіт залікового модуля  
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288 6/60 
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A 
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Примітка. Визначення значень для інтервалів (колонка 8 

табл. Б.2):  
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– 78 балів: достатньо дати правильні відповіді на теоретичні 
питання І-го рівня шести лабораторних робіт (6 х 6 балів = 36 
балів), відвідати дві лекції (2 х 3 бали = 6 балів) та виконати тео-
ретичну частину модульної контрольної роботи (36 балів); 

– бали від 150 (108 за лабораторні роботи + 6 за відвідування 
лекцій +36 за модульну контрольну роботу) до 354 (288 за лабо-
раторні роботи + 6 за відвідування лекцій + 60 за модульну кон-
трольну роботу) розподілені за 5-ма рівними інтервалами з кро-
ком у 41 бал ((354 - 150) : 5 ≈ 41). 

Під час виконання та захисту робіт передбачені штрафні 
санкції (див. с. 67). 

8. Мова: українська.  
9. Залікові кредити. Максимальна кількість залікових креди-

тів – 1. 

Б.2. Приклад розподілу теоретичних і практичних завдань 
у змістовому модулі "Масиви даних"  

 
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: 

ЗАВДАННЯ ТА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 
І рівень. 
1. Поняття масиву даних.  
2. Як здійснюється доступ до окремого елемента масиву? 
3. Які операції можна виконувати над елементами масивів? 
4. Який масив називається одновимірним? Навести приклад. 
5. Який масив називається двовимірним? Навести приклад. 
6. Які операції найчастіше виконують для окремого масиву? 
7. Як описуються масиви у програмі? 
8. Навести фрагмент блок-схеми, що дозволяє ввести еле-

менти одновимірного масиву з іменем А та розмірністю М. 
ІІ рівень. 
1. Навести фрагмент блок-схеми, що дозволяє ввести еле-

менти двовимірного масиву з іменем А та розмірністю M x N. 
2. Описати алгоритм пошуку найбільшого елемента масиву. 
3. Описати алгоритм сортування вибором. 
4. Описати алгоритм обмінного сортування. 
ІІІ рівень. 
1. Навести фрагмент блок-схеми, що дозволяє ввести еле-

менти тривимірного масиву з іменем А та розмірністю M x N x P. 
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2. Які є види сортувань даних у залежності від того, який 
тип пам’яті використовується для зберігання елементів масивів? 
У чому полягають проблеми оптимізації для таких сортувань? 

3. Описати алгоритм сортування за допомогою дерева. 
4. Описати алгоритм пірамідального сортування. 
5. У чому відмінність різних алгоритмів сортування? 
6. Поняття пошуку. У чому суть задачі “комівояжера”? 

 
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

І рівень. 
1-15 варіанти. Знайти кількість додатних, від’ємних і нульо-

вих елементів лінійного цілочисельного масиву А (n).  
ІІ рівень. 
Модифікувати програму першого рівня, забезпечивши ви-

ведення на екран даного масиву A (n) та масиву B (n), що утво-
риться у результаті виконання завдання, вказаного у варіанті.  

1-3 варіанти. Впорядкувати масив за зростанням, викорис-
товуючи обмінне сортування. 

4-6 варіанти. Впорядкувати масив за спаданням, використо-
вуючи сортування вибором. 

7-9 варіанти. Впорядкувати масив так: спочатку розмістити 
всі нульові елементи масиву, потім – додатні, а в кінці – від’ємні.  

10-12 варіанти. Розмістити елементи таблиці, змінивши по-
рядок їх розташування на зворотний.  

13-15 варіанти. Використовуючи сортування методом буль-
башки, впорядкувати масив за неспаданням модулів його еле-
ментів.  

ІІІ рівень. 
Використовуючи завдання І та ІІ рівнів утворити двовимір-

ний масив та виконати завдання згідно з варіантом.  
1 варіант.  Утворити масив C (n x n), у якому перший рядок – 

це елементи масиву А, другий – елементи масиву В, а елементи, 
що знаходяться в кожному стовпчику утворюють геометричну 
прогресію. Вивести на екран масив С та його мінімальний еле-
мент, що знаходиться над головною діагоналлю. 

2 варіант.  Утворити масив C (n x n), у якому перший рядок – 
це елементи масиву А, другий – елементи масиву В, а елементи, 
що знаходяться в кожному стовпчику утворюють арифметичну 
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прогресію. Вивести на екран масив С та його максимальний еле-
мент, що знаходиться під головною діагоналлю. 

3 варіант.  Утворити масив C (n x n), у якому перший рядок – 
це елементи масиву А, другий – елементи масиву В, а кожен і-й (і 
= 3, 4, ... n) елемент стовпчика дорівнює сумі і-1 та і-2 елементів 
цього ж стовпчика. Вивести на екран утворений масив та серед-
нє арифметичне елементів його головної діагоналі. 

4 варіант.  Утворити масив C (m x n), у якому перший рядок 
– це елементи масиву А, другий – елементи масиву В, а кожен і-й 
(і = 3, 4, ... m) елемент стовпчика дорівнює добутку і-1 та і-2 еле-
ментів цього ж стовпчика. Вивести на екран утворений масив та 
його мінімальний додатний елемент. 

5 варіант.  Утворити масив C (m x n), у якому перший рядок 
– це елементи масиву А, другий – елементи масиву В, а кожен 
інший елемент стовпчика дорівнює середньому арифметичному 
всіх попередніх елементів, що знаходяться в одному і тому ж сто-
впчику. Вивести на екран утворений масив та його максималь-
ний від'ємний елемент. 

6 варіант.  Утворити масив C (m x n), у якому перший рядок – 
це елементи масиву А, другий – елементи масиву В, а кожен ін-
ший елемент стовпчика дорівнює сумі попередніх додатних еле-
ментів, що знаходяться в одному і тому ж стовпчику. Вивести на 
екран утворений масив та його максимальний від'ємний елемент. 

7 варіант. Прийнявши масив А за матрицю A (1 x n), а масив 
В за матрицю B (n x 1), утворити матрицю С = А х В. Вивести на 
екран утворену матрицю та елементи її головної діагоналі. 

8 варіант. Вивести на екран масив C (n x n), елементи якого 
утворюються з елементів масивів А і В так: C (i, j) – це перше про-
сте число з інтервалу, що обмежений числами А (i) та В (j); якщо 
таких чисел на цьому інтервалі немає, тоді C (i, j) дорівнює 0. Під-
рахувати кількість нулів, що входять до складу утвореного масиву. 

9 варіант.  Вивести на екран масив C (n x n), елементи якого 
утворюються з елементів масивів А і В так: C (i, j) дорівнює 1, якщо 
А(i) = В(j); C (i, j) дорівнює -1, якщо А (i) = –В (j); і, якщо не викону-
ється жодна з попередніх умов, C (i, j) дорівнює 0. Підрахувати кі-
лькість нулів, що містить головна діагональ утвореного масиву. 

10 варіант. Утворити масив C (n x n), елементи якого обчис-
люються так: C (i, j) – це А (i) у степені В (j). Вивести на екран 
утворений масив. 
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11 варіант. Вивести на екран масив C (n x n), де кожен еле-
мент C (i, j) – це або число А (i) або число В (j), у залежності від 
того, модуль якого з даних двох чисел більший. Замінити всі до-
датні елементи над головною діагоналлю на нульові. Вивести на 
екран змінений масив. 

12 варіант. Утворити масив C (n x n), елементи якого обчис-
люються з елементів масивів А і В так: C (i, j) – це модуль ком-
плексного числа, у якого А (i) – дійсна частина, В (j) – уявна час-
тина. Вивести на екран утворений масив та максимальний еле-
мент його головної діагоналі. 

13 варіант. Вивести на екран масив C(n x n), елементи якого 
утворюються з елементів масивів А і В так: C (i, j) - менше з двох 
чисел А (i) та В (j). Модифікувати утворений масив за правилом: 
елементи і-ого рядка стають елементами j-ого стовпчика, і на-
впаки – елементи j-ого стовпчика стають елементами і-ого рядка. 
Вивести на екран модифікований масив. 

14 варіант. Вивести на екран масив C (n x n), елементи якого 
утворюються з елементів масивів А і В так: C(i, j) – це перше чис-
ло кратне 5 з інтервалу, що обмежений числами А (i) та В (j); як-
що таких чисел на цьому інтервалі немає, тоді C (i, j) 
= А (i) + В (j). Обчислити кількість додатних елементів, що вхо-
дить до складу утвореного масиву. 

15 варіант. Утворити масив C (m x n), у якому перший рядок 
– це елементи масиву А, другий – елементи масиву В, а кожен і-й 
(і = 3, 4, ... n) елемент стовпчика дорівнює залишку від ділення і-1 
на і-2 елементів цього ж стовпчика. Вивести на екран утворений 
масив та його мінімальний елемент. 

Додаток В. Матеріали для опитування щодо ходу та 
результатів впровадження кредитно-модульної 
системи навчання  

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
щодо ходу впровадження КМСОНП 

1. Щодо кредитно-модульної системи організації навчаль-
ного процесу (КМСОНП): 

а) маю лише загальне уявлення;  
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б) знаю основні документи щодо впровадження КМСОНП і 
думаю, що знаю, як потрібно організувати навчання власної ди-
сципліни;  

в) добре розумію, яким чином організовано навчальний 
процес за КМСОНП в університеті та розумію, як практично на-
вчати студентів власної дисципліни за цієї технологією;  

г) практично застосовую таку технологію організації навча-
льного процесу, однак вважаю, що мені потрібно мати додаткові 
відомості про кредитно-модульну систему та вивчити відповід-
ний досвід колег;  

д) практично застосовую таку технологію та вважаю, що не 
потребую суттєвих додаткових відомостей з цього питання;  

е) можу надавати консультації іншим викладачам та здійс-
нювати оцінювання їхньої діяльності щодо такої організації на-
вчального процесу; 

є) інше (введіть текст). 
2. Виконана мною робота з упровадження КМСОНП є та-

кою: 
а) формально підготовлено необхідні матеріали. Суттєво 

змінювати методику навчання поки що не збираюсь;  
б) навчально-методичне забезпечення було розроблено не 

повністю. З часом планую суттєві зміни до методики проведення 
занять і оцінювання успішності студентів;  

в) в основному маю необхідне навчально-методичне забез-
печення дисципліни. Можу практично розпочинати навчання 
дисципліни за кредитно-модульною технологією;  

г) детально проробив всі етапи кредитно-модульної техно-
логії. Думаю, що буду вносити незначні зміни під час проведен-
ня навчальних занять;  

д) маю значний практичний досвід організації навчання за 
такою технологією;  

є) інше (введіть текст відповіді). 
3. Я так оцінюю інтенсивність і час виконання певного виду 

робіт для навчання власної дисципліни за кредитно-модульною 
технологією (за шкалою від 0 балів до 3 балів: 0 – не виконував, 1 
– робота є несуттєвою; 2 – робота середньої складності та трива-
лості; 3 – складна і тривала робота). 

3.1. З’ясування понятійного апарату, вимог та особливостей 
організації навчання за кредитно-модульною технологією.  
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3.2. Опис такої технології (визначення змісту, рівнів засво-
єння навчального матеріалу, визначення форм, методів, засобів; 
опис критеріїв оцінювання тощо).  

3.3. Відтворення такої технології: 
а) розробка модульної робочої програми дисципліни;  
б) опис залікових модулів дисципліни;  
в) опис змістових модулів кожного залікового модуля;  
г) зміна методики проведення аудиторних занять;  
д) розробка завдань для самостійної й індивідуальної роботи; 
е) розробка модульних контрольних робіт;  
є) зміна методики проведення контрольних заходів;  
ж) розробка критеріїв оцінювання успішності студентів;  
з) інше (введіть текст описання виду робіт). 
3.4. Практичне впровадження і налагодження технології.  
4. Модульна система навчання використовувалася мною 

раніше, до експерименту з упровадження КМСОНП: 
а) так;  
б) ні.  
5. Сучасний стан упровадження кредитно-модульної сис-

теми організації навчального процесу у власному навчальному 
закладі (на факультеті або кафедрі) я оцінюю: 

а) позитивно;  
б) більш позитивно, ніж негативно;  
в) більш негативно, ніж позитивно;  
г) негативно.  
 

Таблиця В.1. 
Картка опитування експерта щодо значущості компонентів 

фахової підготовки майбутніх учителів інформатики за 
кредитно-модульною технологією навчання 

 

№ 
з/п 

Опис компонента / назва нормативних документів  
(матеріалів) М

іс
ц

е 

1 

Вибіркові дисципліни: актуальний перелік, розподіл ау-
диторної та самостійної роботи, контрольні заходи, обся-
ги і терміни навчання 
/ оперативний (річний) навчальний план 

 

2 
Види професійної діяльності та зміст професійних задач  
/освітньо-кваліфікаційна характеристика 
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3 

Відомості для студентів про програму підготовки з опи-
санням її окремих одиниць, довідкові відомості про ВНЗ, 
умови перебування тощо  
/ інформаційний пакет спеціальності 

 

4 
Загальна мета, завдання та система ступеневої підготовки 
вчителя інформатики 
/ концепція підготовки 

 

5 

Забезпечення навчального процесу: завдання для ауди-
торної, самостійної, індивідуальної роботи студентів; за-
вдання до модульних контрольних робіт; вимоги до на-
писання та теми курсових робіт; білети до заліку, екзаме-
ну  
/ підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, 
модульні картки тощо 

 

6 
Загальні та професійно-спеціалізовані компетентності 
/освітньо-кваліфікаційна характеристика 

 

7 

Змістові й залікові модулі дисципліни. Форми, методи та 
засоби проведення навчальних занять. Система оціню-
вання навчальних досягнень з дисципліни 
 / робоча програма дисципліни 

 

8 
Індивідуальні потреби особистості в здобутті вищої осві-
ти/ індивідуальний навчальний план студента 

 

9 

Навчальна дисципліна: професійно-зорієнтована мета, 
результати (види і зміст професійних компетентностей, їх 
міждисциплінарні зв’язки), змістові лінії  
/ навчальна програма дисципліни  

 

10 

Нормативні дисципліни: розподіл аудиторної і самостій-
ної роботи, контрольні заходи, обсяги в акад. годинах та 
ECTS-кредитах; графік навчального процесу тощо 
/ навчальний план напряму (спеціальності) підготовки 

 

11 
Обґрунтування та опис кредитно-модульної системи ор-
ганізації навчального процесу у ВНЗ  
/ положення про КМСОНП у ВНЗ  

 

12 

Перелік навчальних дисциплін з розподілом за циклами 
підготовки та зазначенням їх обсягів у академічних годи-
нах та ECTS-кредитах  
/ освітньо-професійна програма підготовки 

 

13 
Професійно-змістові модулі. Структурно-логічна схема 
вивчення дисциплін  
/ освітньо-професійна програма підготовки 
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АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ  
СТУДЕНТІВ І ПРАКТИКУЮЧИХ ВЧИТЕЛІВ 

ІНФОРМАТИКИ 
для з'ясування стану сформованості інформаційно-

технологічних компетентностей вчителя інформатики 
 
Дайте відповіді "так" або "ні" на питання: 
1. Я розумію принципи і поняття, що лежать в основі конк-

ретної ІКТ, та її функціональні можливості.  
2. Я знаю основні компоненти сучасного комп’ютерного об-

ладнання і периферійних пристроїв, а також їх основні функції. 
3. Я вмію: 
а) підключати нове комп’ютерне та інше обладнання на-

вчального призначення; 
б) використовувати прикладне програмне забезпечення на-

вчального призначення.  
4. Я можу продемонструвати те, що необхідно зробити для 

усунення несправностей комп’ютерного обладнання й вирі-
шення інших проблем, що можуть виникати під час викорис-
тання ІКТ у школі.  

5. Я здатний провести оцінювання можливостей викорис-
тання і вибір необхідного апаратного та програмного забезпе-
чення навчального призначення.  

6. Я вмію використовувати різноманітне цифрове облад-
нання (проектор, мультимедійну дошку, Веб-камеру тощо).  

7. Я зможу спроектувати технологічне забезпечення класу. 
8. Я вмію використовувати ІКТ для більш ефективної реалі-

зації різноманітних стратегій оцінювання навчального процесу. 
9. Я вмію використовувати ІКТ для спілкування і сумісної 

роботи з колегами, батьками та представниками громадськості з 
метою вдосконалення процесу навчання.  

10. Я розумію та здатний обговорювати юридичні, етичні, 
культурні та соціальні проблеми, пов’язані з використанням 
ІКТ. 

11. Я вмію використовувати сучасні інформаційні бази да-
них і поширені сервіси Інтернет для власного професійного роз-
витку та реалізації принципів неперервної освіти.  
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АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
щодо оцінювання одержаних навчально-методичних 

матеріалів по кредитно-модульній системі навчання майбутніх 
учителів інформатики 

Оцініть за 4-бальною шкалою рівень дотримання показни-
ків КМСНВІ і розробленої методичної системи: 0 балів – показ-
ник не дотримується, 1 бал – показник більше не дотримується, 
ніж дотримується, 2 бали – показник більше дотримується, ніж 
не дотримується, 3 бали – показник повністю дотримується.  

1.1. Узгодженість мети базової підготовки з соціальними 
вимогами та індивідуальними потребами особистості.   

1.2. Адекватність змісту підготовки завданням майбутньої 
професійної діяльності.   

1.3. Дотримання вимог ГСВО щодо рівня фахової підготов-
ки вчителя інформатики в умовах поєднання її напрямів.   

1.4. Відповідність цілям і завданням упровадження Євро-
пейської системи перезарахування кредитів та вітчизняної кре-
дитно-модульної системи організації навчального процесу.   

2.1. Результативність розподілу змісту програми фахової ба-
зової підготовки за обсягами в залікових кредитах.     

2.2. Обґрунтованість переліку дисциплін програми підгото-
вки бакалавра і структурно-логічної схеми такої підготовки.   

2.3. Відповідність орієнтовного навчального плану підгото-
вки вчителя інформатики нормативним вимогам щодо плану-
вання навчального процесу.   

2.4. Практична реалізованість методик і рекомендацій щодо 
розроблення навчальних та робочих програм дисципліни.     

2.5. Зменшення витрат часу викладача на розроблення на-
вчально-методичного забезпечення навчання дисциплін.   

3.1. Можливість використання методичної системи за різ-
них форм навчання.    

3.2. Педагогічна виваженість удосконалень форм і методів 
проведення навчальних занять.   

3.3. Обґрунтованість підходів щодо змін в організації само-
стійної роботи студентів   

3.4. Обґрунтованість методик оцінювання результатів на-
вчальної діяльності студентів.    
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3.5. Відповідність представлених зразків науково-
методичних матеріалів і посібників  особливостям організації 
навчання за кредитно-модульною технологією.      

3.6. Зменшення витрат часу викладача на організацію на-
вчальної діяльності студентів   

4.1. Наявність передумов регулярності зворотного зв’язку 
викладача і студентів.   

4.2. Наявність передумов для підвищення тривалості зворо-
тного  зв’язку викладача і студентів.    

4.3. Наявність передумов для самостійного оцінювання сту-
дентами рівня власної навчальної діяльності.   

5.1. Відповідність змісту фахової підготовки актуальному 
стану і перспективам розвитку предметної галузі інформатики. 
  5.2. Забезпечення підтримки вітчизняних академічних 
традицій у підготовці фахівців з інформатики.    

5.3. Наявність передумов для побудови студентами індиві-
дуальних траєкторій навчання.  

  
АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

щодо внутрішнього науково-педагогічного оцінювання 
ефективності впровадження запропонованої методичної систе-

ми  
 

Оцініть за 4-бальною шкалою рівень дотримання показни-
ка: 0 балів – показник не дотримується, 1 бал – показник більше 
не дотримується, ніж дотримується, 2 бали – показник більше 
дотримується, ніж не дотримується, 3 бали – показник повністю 
дотримується.  

1.1. Практична реалізованість розроблених різнорівневих, 
теоретичних завдань і практичних робіт залікових модулів. 

1.2. Можливість практичного використання критеріїв і ме-
ханізмів оцінювання рівнів навчальної діяльності студентів.  

1.3. Забезпечення організації навчальної діяльності студен-
тів у складі різнорівневих груп під час навчання дисципліни.   

2.1. Використання індивідуалізованих навчальних завдань 
та індивідуальних навчально-дослідних завдань для студентів. 

2.2. Сприяння розвитку індивідуальних особливостей сту-
дентів: інтересу до навчання, пізнавальних потреб, самооргані-
зації, прояву творчих здібностей. 
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2.3. Сприяння вихованості студентів. 
3.1. Зменшення обсягів часу на проведення аудиторних за-

нять у порівнянні з традиційною організацією процесу навчан-
ня дисципліни. 

3.2. Збільшення обсягів навчального матеріалу дисципліни. 
3.3. Збільшення обсягів самостійної роботи студентів під 

час навчання дисципліни. 
3.4. Збільшення кількості форм та видів самостійної роботи 

студентів під час навчання дисципліни. 
 

АНКЕТА ДЛЯ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ 
щодо оцінювання ходу та результатів використання  

кредитно-модульної технології навчання 
 
Дайте відповіді "так" або "ні" на питання: 
1. Чи сприяє кращому опануванню навчального матеріалу 

дисципліни різнорівневий розподіл теоретичних і практичних 
завдань її змістових і залікових модулів? 

2. Чи могли Ви у будь-який момент протягом семестру мак-
симально достовірно прогнозувати і корегувати оцінку (рей-
тинг), що буде виставлена Вам з дисципліни за підсумками семе-
стрового навчання?  

3. Чи виправдано по відношенню до інших студентів засто-
совувалися штрафні санкції? 

4. Чи вважаєте Ви, що робота над завданнями 1 і 2 рівнів у 
складі мікрогруп сприяє кращому виконанню і захисту лабора-
торних робіт? 

5.1. Чи можете Ви сказати, що підготовка до занять та захист 
виконаних робіт з модулів зумовили більший обсяг самостійної 
роботи? 

5.2. Якщо обсяг самостійної роботи збільшився, то повідом-
те, яку роботу Ви виконували (у порівнянні до навчання інших 
дисциплін): 
а) частіше консультувався(лась) у кращих студентів; 
б) більше працював(ла) в бібліотеці університету; 
в) більше працював(ла) в комп'ютерних лабораторіях кафедри; 
г) частіше здійснював пошук навчальних матеріалів у корпора-
тивній  мережі  університету та в мережі Інтернет; 
д) частіше відвідував позааудиторні консультації викладачів.  
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е) інші варіанти. 
5.3. У зв’язку зі збільшенням обсягів самостійної роботи, чи 

вистачало Вам часу на підготовку до занять з інших дисциплін? 
6. Як в цілому Ви оцінюєте запропоновану методику прове-

дення навчальних занять: 
а) позитивно;  
б) більш позитивно, ніж негативно;  
в) більш негативно, ніж позитивно;  
г) негативно.  

Додаток Г. Таблиці проміжних і допоміжних даних для 
аналізу результатів педагогічного експерименту  

Таблиця Г.1. 
Ранжирування компонентів фахової підготовки майбутніх 

учителів інформатики за кредитно-модульною технологією 
навчання 

 
№ ком-

по-
нента 

№  
експер-
та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 4 12 1 13 7 5 10 11 9 8 6 3 2 

2 9 10 8 3 7 12 5 11 2 4 6 13 1 

3 7 12 9 8 5 4 11 3 1 6 10 13 2 

4 12 6 5 10 8 11 7 9 2 3 13 4 1 

5 6 4 1 11 8 9 3 10 7 12 13 2 5 

6 9 3 2 4 7 11 12 13 6 5 8 10 1 

7 4 2 1 7 11 10 5 9 8 6 12 13 3 

8 4 8 1 10 7 11 13 12 3 5 9 6 2 

9 3 9 2 6 4 13 10 11 7 5 12 8 1 

10 8 2 7 4 9 13 11 10 1 3 5 12 6 

11 1 7 2 9 4 10 12 8 5 6 11 13 3 

12 7 5 1 6 8 11 12 10 2 3 13 9 4 

13 1 6 8 7 5 12 11 13 2 4 9 10 3 

14 8 7 2 4 10 13 12 9 6 5 3 11 1 

15 2 4 1 8 9 13 11 7 3 5 12 10 6 

16 7 3 9 8 1 10 12 11 2 4 6 13 5 
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17 8 2 4 9 5 13 7 11 1 6 10 12 3 

18 11 1 9 3 6 12 5 13 2 4 7 10 8 

19 12 3 4 2 9 11 8 10 1 7 5 13 6 

20 8 4 7 3 10 11 2 13 1 9 12 6 5 

S 131 110 84 135 140 215 179 204 71 110 182 191 68 

d -9 -30 -56 -5 0 75 39 64 -69 -30 42 51 -72 

 
Таблиця Г.2. 

Результати оцінювання КМСНВІ за проектувальним критерієм 
 

Кількість балів 
Номер респондента 1 показ-

ник 
2 показ-

ник 
3 показ-

ник 
4 показ-

ник 
1 1 3 2 3 
2 2 2 2 3 
3 2 2 2 2 
4 1 2 2 3 
5 2 2 2 3 
6 1 3 3 2 
7 2 2 2 3 
8 1 3 2 3 
9 2 2 2 2 

Середнє арифметичне 1,56 2,33 2,11 2,67 
 

Таблиця Г.3. 
Результати оцінювання КМСНВІ за конструктивним критерієм 

 

Кількість балів 
Номер респондента 1 пока-

зник 
2 пока-

зник 
3 пока-

зник 
4 пока-

зник 
5 пока-

зник 
1 3 3 3 2 1 
2 3 2 2 2 0 
3 3 2 2 1 0 
4 2 3 2 1 0 
5 3 2 3 1 0 
6 3 2 2 2 0 
7 2 2 3 2 0 
8 3 2 2 1 1 
9 2 2 2 2 1 

10 3 3 2 2 1 
11 2 2 2 2 0 
12 3 3 3 2 1 
13 2 2 3 1 0 

Середнє арифметичне 2,62 2,31 2,38 1,62 0,38 
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Таблиця Г.4. 
Результати оцінювання КМСНВІ за організаційним критерієм 

 

Кількість балів Номер рес-
пондента 1 пока-

зник 
2 пока-

зник 
3 пока-

зник 
4 пока-

зник 
5 пока-

зник 
6 пока-

зник 
1 2 2 2 3 2 1 
2 2 2 2 3 2 1 
3 1 2 2 3 2 1 
4 2 2 2 2 2 1 
5 2 2 2 3 2 2 
6 1 2 2 3 2 1 
7 2 2 2 3 2 1 
8 1 2 2 2 2 2 
9 1 2 2 3 2 1 

10 1 3 2 3 2 1 
11 1 2 2 3 2 1 
12 2 2 2 3 2 2 
13 1 2 2 3 2 2 
14 2 2 1 2 2 3 
15 1 3 2 2 3 2 
16 2 2 2 3 2 1 
17 1 3 2 2 2 1 
18 1 2 2 3 2 1 

Сер. арифм. 1,44 2,17 1,94 2,72 2,06 1,39 
 

Таблиця Г.5. 
Результати оцінювання КМСНВІ за комунікативним критерієм 

 

Кількість балів Номер респондента 
1 показник 2 показник 3 показник 

1 2 2 2 
2 3 1 2 
3 2 1 2 
4 2 2 2 
5 2 2 2 
6 2 1 2 
7 3 1 2 
8 3 1 2 
9 1 2 3 

10 1 1 3 
11 1 1 3 
12 2 1 2 
13 2 1 3 
14 2 2 3 
15 1 2 2 
16 2 1 3 
17 2 2 3 
18 2 1 2 

Середнє арифметичне 1,94 1,39 2,39 
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Таблиця Г.6. 
Результати оцінювання КМСНВІ за гностичним критерієм 

 
Кількість балів 

Номер респондента 
1 показник 2 показник 3 показник 

1 3 2 2 
2 3 1 2 
3 3 1 2 
4 3 2 2 
5 2 2 2 
6 3 2 2 
7 3 1 2 
8 3 2 2 
9 3 2 2 

10 2 1 2 
11 2 2 3 
12 3 1 2 
13 3 2 3 
14 2 2 3 
15 3 2 2 
16 2 2 3 
17 3 1 2 
18 3 2 2 

Середнє арифметичне 2,72 1,67 2,22 

 
Таблиця Г.7. 

Результати оцінювання ефективності методичної системи 
базової фахової підготовки вчителя інформатики за 

кредитно-модульною технологією 
 

Кількість балів 
Показники 

1 експерт 2 експерт 3 експерт 
Сер. 

арифм. 
1.1. 3 3 2 2,67 
1.2. 2 3 2 2,33 
1.3. 3 3 3 3,00 
2.1. 2 1 2 1,67 
2.2. 2 2 2 2,00 
2.3. 2 0 1 1,00 
3.1. 3 3 3 3,00 
3.2. 3 3 2 2,67 
3.3. 3 2 2 2,33 
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