
ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2016, Том 54, №4 

© К. Р. Колос, О. М. Спірін, 2016.              183 

УДК 378.147.33 

Колос Катерина Ростиславівна 
кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та андрагогіки 
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Житомир, Україна 
porcelyana5@gmail.com 

Спірін Олег Михайлович 
доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи 
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна 
oleg.spirin@gmail.com 

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ З РОЗВИТКУ 
КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Анотація. У дослідженні описано організацію, проведення й аналіз результатів аналітико-
синтетичного (констатувального) етапу педагогічного експерименту з теми «Теоретично-
методичні засади розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу 
післядипломної педагогічної освіти»: визначено мету, завдання та підібрано комплекс 
методів і методик, складено програму і технологічну карту експерименту; сформовано 
експертну групу; встановлено вагомість і числові значення коефіцієнтів вагомості факторів, 
критеріїв і показників розвитку ефективності зазначеного середовища, а також здійснено 
безпосереднє оцінювання рівня ІКТ-компетентності слухачів курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників. 

Ключові слова: комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище закладу післядипломної 
педагогічної освіти; педагогічний експеримент, констатувальний етап, підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників; слухачі; інформаційно-комунікаційні технології. 

1. ВСТУП 

Постановка проблеми. У зв’язку зі значними реформами освіти впродовж 
останніх років постала нагальна потреба підвищення якості надання послуг закладами 
післядипломної педагогічної освіти. 

Інтенсифікація цього процесу вбачається у розвитку «комп’ютерно орієнтованого 
навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (КОНС ЗППО) – 
керованого, штучно і цілеспрямовано побудованого простору, у якому розгортається 
навчально-пізнавальний процес (НПП) з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) і у якому створені необхідні і достатні умови для його учасників щодо 
ефективного здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників» 
[14, с. 171]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових дослідженнях українських 
і зарубіжних учених висвітлено результати педагогічних експериментів щодо розвитку 
ІКТ-компетентності різних категорій слухачів курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників (П. П. Грабовський [2], А. Ю. Кравцова [22], 
О. В. Нікулочкіна [23], Є. М. Смірнова-Трибульська [26] та ін.). Проте наявні 
дослідження не відображають методику і результати педагогічного експерименту з 
розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної 
педагогічної освіти вцілому. 

Метою дослідження є організація, проведення й аналіз результатів аналітико-
синтетичного (констатувального) етапу педагогічного експерименту з розвитку 
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комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної 
педагогічної освіти. 

2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Педагогічне дослідження «Теоретично-методичні засади розвитку комп’ютерно 
орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти» 
проводилося в межах науково-дослідних робіт Інституту інформаційних технологій і 
засобів навчання НАПН України: «Система психолого-педагогічних вимог до засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення» 
(ДР № 0112U000281, 2012–2014 рр.), «Система інформаційно-аналітичної підтримки 
педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу» 
(ДР № 0115U002234, 2015–2017 рр.) – за програмою, складеною на підставі вимог до 
педагогічного експерименту [3; 4]. 

Програма експерименту передбачала: проведення попереднього спостереження за 
об’єктом дослідження; теоретичне визначення і практичне створення умов 
експерименту; проведення вимірювань у контрольних та експериментальних групах; 
визначення статистичної достовірності і критеріальної залежності результатів 
дослідження; математичне опрацювання отриманих фактичних результатів. 

Основою експериментальної програми була методика експерименту, яка 
охоплювала мету, завдання експерименту, вибір варіативних чинників, обґрунтування 
засобів вимірювань, опис самого процесу експерименту, узагальнення отриманих 
результатів експерименту. 

Мета педагогічного експерименту: діагностика результативності НПП 
підвищення кваліфікації у КОНС ЗППО; апробація методичної системи підвищення 
кваліфікації у спроектованому і змодельованому КОНС ЗППО; підтвердження чи 
спростування гіпотези дослідження – реалізовувалася через реалізацію таких завдань 
експериментальної роботи: 

– з’ясувати стан КОНС ЗППО; 
– змоделювати і спроектувати КОНС ЗППО; 
– розробити методичну систему підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у побудованому КОНС ЗППО. 
Для розв’язання зазначених завдань на різних етапах експериментальної роботи 

було використано комплекс методів і методик дослідження, серед яких: 
– теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної, 

спеціальної літератури з досліджуваної проблеми, а також нормативної документації з 
питань післядипломної педагогічної освіти; синтез для визначення сутності базових 
понять дослідження; вивчення й узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду з 
питань використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладами 
освіти; аналіз освітніх вимог підвищення кваліфікації педагогічних фахівців; 
обґрунтування теоретичних основ розвитку КОНС ЗППО; вивчення, аналіз 
можливостей ІКТ для вдосконалення наявних педагогічних технологій ЗППО; 
узагальнення і систематизація отриманих результатів дослідження тощо; 

– емпіричні: анкетування, опитування, тестування, бесіди з учасниками 
навчально-пізнавального процесу ЗППО, пряме, побічне, включене спостереження за 
процесом підвищення кваліфікації педагогічних працівників; моделювання, за 
допомогою якого побудовано процедурну, функціональну моделі КОНС ЗППО та 
факторно-критеріальну модель оцінювання рівня розвитку зазначеного середовища; 
порівняння і педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний етапи) для 
перевірки гіпотези дослідження; метод експертних оцінок тощо; 
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– методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу й перевірки 
достовірності результатів експериментальної роботи: T-критерій Стьюдента, 
χ  критерій Пірсона тощо. 

Науково-педагогічний експеримент за темою дослідження проводився впродовж 
2012–2016 рр. й охоплював три логічно пов’язані етапи (табл. 1). 

Таблиця 1 

Програма експериментальної роботи 

№ 
з/п 

Назва етапу 
Терміни 
реалізації 

№ 
з/п 

Зміст 

1 
Теоретико-
діагностичний 

2012–
2013 рр. 

1.1 
Обґрунтування методології у 
досліджуваній проблемі [12] 

1.2 
Узагальнення і систематизація базових 
понять розвитку КОНС ЗППО [14] 

1.3 
Виокремлення основних характеристик 
КОНС ЗППО [5] 

1.4 
Аналіз вітчизняного і зарубіжного 
досвіду розвитку КОНС ЗППО [15; 18] 

2 

Аналітико-
синтетичний 

(констатувальний) 

2014–
2015 рр. 

2.1 
Обґрунтування структури КОНС 
ЗППО [5] 

2.2 
Здійснення моделювання і проектування 
КОНС ЗППО [6; 7; 13; 16; 20; 30; 19; 21; 
17] 

2.3 
Побудова методичної системи 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників у КОНС ЗППО [8; 10; 9; 11] 

  2.4. 

Виділення експериментальних і 
контрольних груп. Перевірка 
ефективності наявної методичної 
системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників у ЗППО 

3 
Експериментально-
узагальнюючий 
(формувальний) 

2016 

3.1 

Виділення експериментальних і 
контрольних груп. Перевірка 
ефективності розробленої методичної 
системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників у КОНС ЗППО 

3.2 

Упровадження експериментальної 
методичної системи підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників у 
КОНС ЗППО 

3.3 
Систематизація й узагальнення 
результатів дослідження 

 
Експериментальна робота здійснювалася відповідно до мети, що ставилася на 

кожному з етапів дослідження. Зміст основних етапів і методів, які використовувалися 
на кожному з них, наведено у технологічній карті дослідження (табл. 2). 

Після проведення теоретичних досліджень, пов’язаних із розвитком КОНС ЗППО, 
постала необхідність експериментального підтвердження значущості виокремлених 
факторів, критеріїв і показників оцінювання його розвитку і встановлення рівня 
ефективності зазначеного середовища. 
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Таблиця 2 

Технологічна карта експериментального дослідження 
«Теоретично-методичні засади розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального 

середовища закладу післядипломної педагогічної освіти» 

№ 
з/п 

Назва етапу Основний зміст Методи 

1 
Теоретико-

діагностичний 

Вибір теми дослідження, конкретизація 
об’єкта, предмета; обґрунтування 
методології дослідження проблеми, 
узагальнення і систематизація базових 
понять розвитку КОНС ЗППО; 
визначення сутності і змісту поняття 
«комп’ютерно орієнтоване навчальне 
середовище закладу післядипломної 
педагогічної освіти». Підготовка 
навчально-методичного забезпечення 
(навчальна та робоча програми, 
дистанційний курси, web-портали, 
педагогічна спільнота) 

Аналіз, синтез, 
узагальнення, 
класифікація у 
процесі вивчення 
філософської, 
психологічної, 
педагогічної 
науково-методичної 
літератури 

2 

Аналітико-
синтетичний 
(констату-
вальний) 

Встановлення вимог до КОНС ЗППО і 
критеріїв добору компонентів КОНС 
ЗППО. Розробка педагогічних моделей 
інтеграції КОНС ЗППО у НПП 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. Визначення критеріїв і 
показників оцінювання ефективності 
КОНС ЗППО. Побудова процедурної і 
функціональної моделей розвитку 
КОНС ЗППО. Здійснення типології 
компонентного складу і виокремлення 
специфіки взаємозв’язків між 
компонентами КОНС ЗППО. 
Проведення констатувального 
оцінювання ефективності КОНС ЗППО 

Анкетування, 
інтерв’ю, 
тестування, аналіз 
результатів 
діяльності і метод 
моделювання, 
методика 
В. С. Черепанова, 
П. М. Воловика, 
методи вимірю-
вання і математичної 
обробки 
експериментальних 
даних 
констатувального 
етапу 

3 

Експери-
ментально-

узагальнюваотний 
(формувальний) 

Реалізація моделей, розробка і 
впровадження експериментальної 
методичної системи підвищення 
кваліфікації у спроектованому і 
змодельованому КОНС ЗППО. 
Проведення контрольного зрізу. 
Опрацювання отриманих даних, 
систематизація й узагальнення 
результатів дослідження 

Рейтингове 
оцінювання, 
графічна 
інтерпретація даних, 
методи вимірювання 
і математичної 
обробки 
експериментальних 
даних, системний 
якісний і кількісний 
аналіз результатів 
експерименту 
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Для досягнення мети застосували метод експертної оцінки. Кількість експертів 
визначали за допомогою методики Г. Г. Азгальдова [1] відповідно до формули: 

 

2

22t
N

ε
α S⋅=  (1) 

де N  – кількість експертів; 
S  – середнє квадратичне відхилення оцінки експертів; 

αt  – табличний аргумент; 

ε  – абсолютна похибка оцінювання. 
Якщо група експертів тільки формується й значення параметра S невідоме, 

застосовується формула (2): 
 

2

1

2t
N

ε
α= , (2) 

де 2
1ε  – гранично допустима відносна похибка (задається до початку експертного 

оцінювання). Враховуючи вище викладене і значення таблиці, знаходження кількості 
експертів за відповідною гранично допустимою відносною похибкою [1, с. 65], 
знаходимо і визначаємо, що для проведення експертної оцінки з довірливою 
ймовірністю на рівні 95 % й абсолютною похибкою 0,5 % повинно бути менше 
15 експертів. 

Добір експертів відбувався з науково-педагогічних працівників ЗППО України, 
які здійснюють навчальні заняття з ІКТ-тематики, з урахуванням рівня їх професійної, 
зокрема, ІКТ-компетентності, об’єктивності, зацікавленості, а також наукового ступеня 
і вченого звання. 

Об’єктивність експертів визначалася за їх здатністю адекватно оцінювати 
комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище закладу післядипломної педагогічної 
освіти; діловитість – за їх здатністю розв’язувати проблеми під час навчально-
пізнавального процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
зацікавленість експертів – через їх позитивне ставлення до науково-дослідної 
діяльності, а також бажання брати участь в експерименті. 

Експерти встановлювали вагомість і числові значення коефіцієнтів вагомості 
факторів, критеріїв і показників розвитку ефективності КОНС ЗППО, а також 
здійснювали безпосереднє оцінювання рівня розвитку КОНС ЗППО в межах факторів: 

– ефективність НПП: ціле-відповідного, спонукально-мотиваційного, 
організаційно-практичного, контрольно-регулюючого, здоров’язбережувального 
критеріїв і показника: розвиток професійних компетентностей слухачів курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників у КОНС ЗППО – результативно-
рефлексивного критерію; 

– ІКТ-компетентність слухачів: когнітивного (знаннєвого), праксеологічного 
(діяльнісного), науково-освітнього критеріїв. 

– До оцінювання ефективності КОНС ЗППО залучено й інші категорії учасників 
зазначеного експерименту: 

– адміністративний персонал: здійснення оцінювання за показниками 
фінансового (витратно-прибуткового) критерію в межах фактору «Достатність 
інфраструктури КОНС ЗППО»; здійснення оцінювання за показниками кількісного, 
сумісного, освітньо-кваліфікаційного критеріїв у межах фактору «ІКТ-компетентність 
академічного персоналу»; 

– академічний персонал: здійснення оцінювання за показником: оцінка 
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академічним персоналом достатності інфраструктури КОНС ЗППО – оцінно-
рефлексивного критерію, у межах фактору «Достатність інфраструктури КОНС 
ЗППО»; здійснення оцінювання за показником: самооцінка ІКТ-компетентності 
академічних працівників КОНС ЗППО, задіяних у НПП курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників – оцінно-рефлексивного критерію і за критеріальними 
показниками науково-практичного критерію у межах фактору «ІКТ-компетентність 
академічного персоналу»; здійснення оцінювання за показником: оцінювання ІКТ-
компетентності слухачів академічним персоналом КОНС ЗППО – оцінно-
рефлексивного критерію у межах фактору «ІКТ-компетентність слухачів». 

– ІКТ-персонал: здійснення оцінювання за показниками надійно-резервного, 
організаційно-управлінського, інформаційно-розповсюджуваного критеріїв у межах 
фактору «Достатність інфраструктури КОНС ЗППО»; 

– слухачі курсів підвищення кваліфікації: здійснення оцінювання за показником: 
оцінка слухачами достатності інфраструктури КОНС ЗППО – оцінно-рефлексивного 
критерію, у межах фактору «Достатність інфраструктури КОНС ЗППО»; здійснення 
оцінювання за показником: задоволеність слухачів курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників НПП у КОНС ЗППО – результативно-рефлексивного 
критерію у межах фактору «Ефективність навчально-пізнавального процесу»; 
здійснення оцінювання за показником: оцінка слухачами ІКТ-компетентності 
академічного персоналу КОНС ЗППО, задіяних у НПП курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників –– оцінно-рефлексивного критерію у межах фактору «ІКТ-
компетентність академічного персоналу»; здійснення оцінювання за показниками 
мотиваційно-аксіологічного (ціннісного), праксеологічного (діяльнісного), науково-
освітнього критеріїв, за показником: самооцінювання ІКТ-компетентності слухачами 
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у КОНС ЗППО – оцінно-
рефлексивного критерію, фактору «ІКТ-компетентність слухачів». 

Для зручності оцінювання усіма учасниками й подальшого опрацювання 
результатів педагогічного експерименту спеціально розроблено на базі продукту 
Google Sites (Сайти) web-ресурс «Оцінювання ефективності КОНС ЗППО». Наразі всі 
учасники мали доступ лише до сторінки «Про експеримент». На сайті також 
передбачені сторінки з назвою кожної з категорій учасників експерименту, зокрема: 
«Оцінювання слухачами», «Оцінювання академічним персоналом», «Оцінювання 
адміністративним персоналом», «Оцінювання ІКТ-персоналом», – до кожної з яких 
мали доступ лише учасники відповідних категорій. На цих сторінках розміщені, 
створені на базі продукту Google Forms (Форми), анкети для кожної категорії 
учасників. 

Оскільки зміну параметрів трьох із чотирьох факторів розвитку ефективності 
КОНС ЗППО – «ефективність НПП КОНС ЗППО», «ІКТ-компетентність 
адміністративного персоналу», «ІКТ-компетентність слухачів», які, у свою чергу, 
впливають на розвиток КОНС ЗППО, можна прослідкувати лише з плином часу, то 
ефективність методики розвитку КОНС ЗППО потрібно вивчати в динаміці. Це 
обумовлює проведення повторного лонгетюдного науково-педагогічного дослідження, 
«момент повторення якого визначається з урахуванням ґенези сукупності, що 
вивчається, тобто з урахуванням цією сукупністю певної стадії розвитку» [24, с. 561]. 

На першому етапі констатувального експерименту встановлено вагомості 
визначених критеріальних показників, критеріїв і факторів оцінювання ефективності 
КОНС ЗППО (30) із застосуванням методики О. В. Смірнова [25, с. 117–121]. Суть 
зазначеної методики полягає у визначені відносної частоти вибору експертами 
показників і відповідних їм критеріїв за формулою (3): 
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nT ⋅
=
∑

=

n

1i
ix

υ  (3) 

де υ  – відносна частота обраного показника; 
n  – кількість експертів; 
T  – максимальна оцінка відповідно до застосованої шкали;  

ix  – оцінка і-тим експертом показника; 

∑
=

n

i
ix

1

– сума балів за обраним показником 

Для встановлення шкали оцінювання здійснимо такі розрахунки: 
1) оскільки за методикою В. С. Черепанова [29] кількість експертів визначається 

за формулою (4): 
 

( )α
ϕ

−⋅∆
⋅=
1Q
d

N
2

2

, (4) 

де d  – розмах шкали оцінок експертів: minmax qqd −= , де maxq  – максимальна, а 

minq  – мінімальна оцінка шкали; 
α  – довірлива ймовірність; 

Q∆  – задане значення похибки колективної експертної оцінки (здебільшого 
1Q =∆ ); 
ϕ  – коефіцієнт, що залежить від α ; 
2) здійснивши математичні перетворення, з рівності (4) отримаємо формулу для 

визначення розмаху шкали оцінювання: 
 

( )
ϕ

α-1N
Qd

⋅⋅∆=  (5) 

3) обчислимо числове значення розмаху шкали оцінювання за виразом (5), при 
[ ]95,0;95,0∈α  1,0≈ϕ , і 19N = : 

( )
35,9

1,0

95,0119
1d ≈=−⋅⋅= . 

 
Це обумовило використання описаної у таблиці 3 шкали оцінювання. 
 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання 

Рівень значущості Оцінка 
вагомий (однозначно так) 3 
частково вагомий (більш так, ніж ні) 2 
частково негативно вагомий (більш ні, ніж так) 1 
не вагомий (однозначно ні) 0 

 
 
Отримані результати експертного оцінювання вагомості факторів розвитку 

комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної 
педагогічної освіти наведено у таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Встановлення вагомості факторів ефективності КОНС ЗППО 

№ 
з/п 

Фактори 
Розподіл експертних 

оцінок Σ υ 
0 1 2 3 

1 
Ефективність НПП курсів підвищення 
кваліфікації у КОНС ЗППО 

0 2 5 12 48 0,84211 

2 Достатність інфраструктури КОНС ЗППО 0 9 6 4 33 0,57895 

3 
ІКТ-компетентність академічного 
персоналу КОНС ЗППО 

0 4 7 8 42 0,73684 

4 ІКТ-компетентність слухачів 0 9 5 5 34 0,59649 
 
Отже, вагомість виділених факторів є суттєвою, проте різною. Так найвагомішим 

фактором ефективності КОНС ЗППО є «ефективність навчально-пізнавального процесу 
курсів підвищення кваліфікації у КОНС ЗППО», а найменш вагомим – «ІКТ-
компетентність слухачів». 

Таблиця 5 

Визначення вагомості критеріїв фактору «ефективність НПП курсів підвищення 
кваліфікації у КОНС ЗППО» 

№ 
з/п 

Критерії 
Розподіл експертних 

оцінок Σ υ 
0 1 2 3 

1.1 організаційно-практичний  0 0 3 16 54 0,94737 

1.2 результативно-рефлексивний  0 3 7 9 44 0,77193 

1.3 спонукально-мотиваційний 0 4 9 6 40 0,70175 

1.4 ціле-відповідний  0 6 7 6 38 0,66667 
1.5 здоров’язбережувальний 0 8 8 3 33 0,57895 

1.6 контрольно-регулюючий  0 9 8 2 31 0,54386 
 
Аналогічно визначимо вагомість критеріїв кожного фактору розвитку КОНС 

ЗППО: ефективність НПП курсів підвищення кваліфікації у КОНС ЗППО (табл. 5), 
достатність інфраструктури КОНС ЗППО (табл. 6), ІКТ-компетентність академічного 
персоналу КОНС ЗППО (табл. 7), ІКТ-компетентність слухачів (табл. 8). 

Отже, вагомість виділених критеріїв фактору «ефективність НПП курсів 
підвищення кваліфікації у КОНС ЗППО» є суттєвою, але різною. Так найвагомішим 
серед них є організаційно-практичний критерій, а найменш вагомим – контрольно-
регулюючий. 

Таблиця 6 

Визначення вагомості критеріїв фактору «достатність інфраструктури  
КОНС ЗППО» 

№ 
з/п 

Критерії 
Розподіл експертних 

оцінок Σ υ 
0 1 2 3 

2.1 фінансовий (витратно-прибутковий) 0 0 1 18 56 0,98245614 

2.2 оцінно-рефлексивний 0 0 6 13 51 0,89473684 
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2.3 надійно-резервний 0 7 9 3 34 0,59649123 

2.4 організаційно-управлінський 2 6 8 3 31 0,54385965 
2.5 інформаційно-розповсюджуваний 2 9 4 4 29 0,50877193 

 
Отже, вагомість виділених критеріїв фактору «достатність інфраструктури» є 

суттєвою, але різною. Так найвагомішим серед них є фінансовий (витратно-
прибутковий) критерій, а найменш вагомим – інформаційно-розповсюджуваний. 

Таблиця 7 

Визначення вагомості критеріїв фактору «ІКТ-компетентність  
академічного персоналу» 

№ 
з/п 

Критерії 
Розподіл експертних 

оцінок Σ υ 
0 1 2 3 

3.1 науково-практичний 0 0 10 9 47 0,8245614 

3.2 оцінно-рефлексивний 0 0 11 8 46 0,80701754 
3.3 освітньо-кваліфікаційний 0 2 11 6 42 0,73684211 

3.4 сумісний 0 4 11 4 38 0,66666667 

3.5 кількісний 1 8 9 1 29 0,50877193 
 
Отже, вагомість виділених критеріїв фактору «ІКТ-компетентність академічного 

персоналу» є суттєвою, але різною. Так найвагомішим серед них є науково-практичний 
критерій, а найменш вагомим – кількісний. 

Таблиця 8 

Визначення вагомості критеріїв фактору «ІКТ-компетентність слухачів» 

№ 
з/п 

Критерії 
Розподіл експертних 

оцінок Σ υ 
0 1 2 3 

4.1 мотиваційно-аксіологічний 0 0 10 9 47 0,8245614 

4.2 когнітивний (знаннєвий) 0 0 12 7 45 0,78947368 

4.3 праксеологічний (діяльнісний) 0 2 11 6 42 0,73684211 
4.4 оцінно-рефлексивний 0 3 11 5 40 0,70175439 

4.5 науково-освітній 0 10 8 1 29 0,50877193 
 
Отже, вагомість виділених критеріїв фактору «ІКТ-компетентність слухачів» є 

суттєвою, але різною. Так найвагомішим серед них є мотиваційно-аксіологічний 
критерій, а найменш вагомим – науково-освітній. 

Аналогічно встановлено вагомість критеріальних показників розвитку КОНС 
ЗППО. 

Для обчислення числового значення рівня розвитку КОНС ЗППО необхідно 
знайти суму чотирьох добутків: числові значення проявів факторів помножені на 
відповідні коефіцієнти вагомості. Числові значення проявів факторів розвитку КОНС 
ЗППО, у свою чергу, обчислювалися через суми числових значень проявів його 
критеріїв, помножених на відповідні показники вагомості. Аналогічно обчислювалися 
числові значення проявів критеріїв: підсумувалися добутки числових значень проявів 
критеріальних показників на відповідні коефіцієнти вагомості. 
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Продемонструємо знаходження коефіцієнтів вагомості на прикладі факторів і 
критеріїв розвитку КОНС ЗППО. 

Визначення коефіцієнтів вагомості факторів здійснювали за допомогою методу 
ранжування, який передбачає розташування експертами визначених факторів у порядку 
вагомості. Оскільки потрібно визначити коефіцієнти вагомості чотирьох факторів, тому 
найвагоміший із них експерти оцінювали у чотири бали, найменш вагомий – в 
один (табл. 9). 

Таблиця 9 

Експертне ранжування факторів розвитку КОНС ЗППО 

Фактори 
 
 
 
 

Експерти 

1 2 3 4 
Ефективність 
НПП курсів 
підвищення 
кваліфікації у 
КОНС ЗППО 

Достатність 
інфраструктури 
КОНС ЗППО 

ІКТ-
компетентність 
академічного 

персоналу КОНС 
ЗППО 

ІКТ-
компетентність 

слухачів 

1 4 1 2 3 
2 4 1 2 3 
3 4 1 2 3 
4 4 3 1 2 
5 4 3 1 2 
6 4 3 1 2 
7 1 4 3 2 
8 1 4 3 2 
9 1 4 3 2 
10 1 4 3 2 
11 1 4 3 2 
12 3 1 4 2 
13 4 1 3 2 
14 4 1 3 2 
15 4 1 3 2 
16 4 1 3 2 
17 4 1 3 2 
18 4 1 3 2 
19 4 1 3 2 

 
Далі за допомогою програмного засобу STATISTICA перевіряємо узгодженість 

експертного оцінювання через визначення критерію узгодженості Пірсона ( 2χ ) і 

співставлення його з табличним ( ) 815,73;05,02
табл. =χ  [28; с. 11]. Так, підрахували, що 

115789,82 =χ  (рис. 1), що більше за 7,815. 
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Рис. 1. Визначення критерію узгодженості Пірсона і числових значень коефіцієнтів 
вагомості факторів розвитку КОНС ЗППО 

Це обумовлює узгодженість експертного оцінювання виділених факторів 
розвитку КОНС ЗППО. 

Звідси випливає достовірність (з довірливою ймовірністю 0,95 %) визначених 
числових значень коефіцієнтів вагомості виділених факторів розвитку КОНС 
ЗППО (рис. 1). 

Аналогічно здійснюємо ранжування критеріїв кожного з факторів: 
– ефективність НПП курсів підвищення кваліфікації у КОНС ЗППО (табл. 10), 
– достатність інфраструктури КОНС ЗППО (табл. 11), 
– ІКТ-компетентність академічного персоналу КОНС ЗППО (табл. 12), 
– ІКТ-компетентність слухачів (табл. 13). 

Після цього перевіримо достовірність отриманих даних через визначення 
критерію узгодженості Пірсона ( 2χ ) (рис. 2), (рис. 3), (рис. 4), (рис. 5) і співставляємо 
його з табличним. 

Таблиця 10 

Експертне ранжування критеріїв фактору «ефективність НПП курсів  
підвищення кваліфікації у КОНС ЗППО» 

Кри-
терії 

 
 
Екс-
перти 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

Організа-
ційно-

практичний 

Результа-
тивно-

рефлексив-
ний 

Спону-
кально-
мотива-
ційний 

Ціле- 
відповідний 

Здоров’я-
збережу-
вальний 

Контро-
льно-регу-
люючий 

1 5 2 4 6 3 1 
2 5 2 4 6 3 1 
3 3 6 4 2 5 1 
4 3 6 5 2 4 1 
5 3 6 5 2 4 1 
6 3 2 6 5 1 4 
7 6 2 3 5 1 4 
8 6 2 3 5 1 4 
9 6 2 3 5 1 4 
10 6 2 3 5 1 4 
11 6 2 3 5 1 4 
12 1 5 3 2 6 4 
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13 6 5 3 2 1 4 
14 6 5 3 2 1 4 
15 4 1 5 2 6 3 
16 5 6 1 2 4 3 
17 5 6 1 2 4 3 
18 5 6 1 2 4 3 
19 4 3 6 2 5 1 

 

 

Рис. 2. Визначення критерію узгодженості Пірсона і числових значень коефіцієнтів 
вагомості критеріїв фактору «ефективність НПП курсів підвищення кваліфікації у 

КОНС ЗППО» 

За підрахунками рис. 5.2): 36090,112 =χ , – що більше за 

( ) 070,115;05,02
табл. =χ  [28; с. 11], тому експертне оцінювання можна вважати 

узгодженим, а встановлені коефіцієнти вагомості визначених критеріїв фактору 
«ефективність навчально-пізнавального процесу курсів підвищення кваліфікації у 
комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної 
педагогічної освіти» (рис. 2) – достовірними з довірливою ймовірністю 0,95 %. 

 
Таблиця 11 

Експертне ранжування критеріїв фактору «достатність ІКТ-інфраструктури 
КОНС ЗППО» 

Кри-
терії 

 
 
Екс-
перти 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

фінансовий 
(витратно-
прибутковий) 

оцінно-
рефлексивний 

надійно-
резервний 

організаційно-
управлінський 

інформаційно-
розповсюджу-

ваний 

1 4 5 3 1 2 
2 4 5 3 1 2 
3 4 5 3 1 2 
4 4 5 3 1 2 
5 4 5 3 2 1 
6 4 5 3 1 2 
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7 4 5 2 1 3 
8 4 5 2 1 3 
9 4 5 2 1 3 
10 4 5 2 1 3 
11 5 1 3 4 2 
12 5 1 3 4 2 
13 5 1 3 4 2 
14 5 1 3 4 2 
15 5 1 3 4 2 
16 5 4 2 3 1 
17 5 4 2 3 1 
18 5 4 2 3 1 
19 5 4 2 3 1 

 

 

Рис. 3. Визначення критерію узгодженості Пірсона і числових значень коефіцієнтів 
вагомості критеріїв фактору «достатність ІКТ-інфраструктури КОНС ЗППО» 

За підрахунками (рис. 3): 52632,342 =χ , – що більше за ( ) 488,94;05,02
табл. =χ  

[28; с. 11], тому експертне оцінювання можна вважати узгодженим, а встановлені 
коефіцієнти вагомості визначених критеріїв фактору «достатність ІКТ-інфраструктури 
КОНС ЗППО» (рис. 3) – достовірними з довірливою ймовірністю 0,95 %. 

Таблиця 12 

Експертне ранжування критеріїв фактору «ІКТ-компетентність академічного 
персоналу КОНС ЗППО» 

Кри-
терії 

 
Екс-
перти 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Науково-
практичний 

Оцінно-
рефлексивний 

Освітньо-
кваліфікаційний 

Сумісний Кількісний 

1 5 1 4 2 3 
2 5 1 4 2 3 
3 2 5 4 3 1 
4 2 5 4 3 1 
5 2 5 4 3 1 
6 2 5 4 3 1 
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7 2 5 4 3 1 
8 5 4 2 3 1 
9 5 4 2 3 1 
10 5 4 2 3 1 
11 5 4 2 3 1 
12 2 5 4 3 1 
13 5 4 2 3 1 
14 1 4 2 3 5 
15 1 4 2 3 5 
16 5 1 2 3 4 
17 2 1 4 3 5 
18 5 2 4 3 1 
19 5 2 4 3 1 

 

 

Рис. 4. Визначення критерію узгодженості Пірсона і числових значень коефіцієнтів 
вагомості критеріїв фактору «ІКТ-компетентність академічного персоналу» 

За підрахунками (рис. 4): 28421,112 =χ , – що більше за ( ) 488,94;05,02
табл. =χ  

[28; с. 11], тому експертне оцінювання можна вважати узгодженим, а встановлені 
коефіцієнти вагомості визначених критеріїв фактору «ІКТ-компетентність 
академічного персоналу комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу 
післядипломної педагогічної освіти» (рис. 4) – достовірними з довірливою ймовірністю 
0,95 %. 

Таблиця 13 

Експертне ранжування критеріїв фактору «ІКТ-компетентність слухачів» 

Кри-
терії 

 
 
Екс-
перти 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Мотиваційно-
аксіологічний 

Когнітивний 
(знаннєвий) 

Праксеологічний 
(діяльнісний) 

Оцінно-
рефлексивний 

Науково-
освітній 

1 3 4 2 1 5 
2 3 4 2 5 1 
3 3 4 2 5 1 
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4 3 4 2 5 1 
5 3 4 2 5 1 
6 3 4 2 5 1 
7 3 4 2 5 1 
8 3 4 2 5 1 
9 2 4 5 3 1 
10 2 4 5 3 1 
11 2 1 5 3 4 
12 2 1 5 3 4 
13 5 4 3 1 2 
14 5 4 3 1 2 
15 5 4 3 1 2 
16 5 4 3 1 2 
17 4 2 5 1 3 
18 5 2 4 3 1 
19 5 2 3 1 4 

 

 

Рис. 5. Визначення критерію узгодженості Пірсона і числових значень коефіцієнтів 
вагомості критеріїв фактору «ІКТ-компетентність слухачів» 

За підрахунками (рис. 5): 52632,102 =χ , – що більше за ( ) 488,94;05,02
табл. =χ  

[28; с. 11], тому експертне оцінювання можна вважати узгодженим, а встановлені 
коефіцієнти вагомості визначених критеріїв фактору «ІКТ-компетентність 
слухачів» (рис. 5) – достовірними з довірливою ймовірністю 0,95 %. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для здійснення науково-педагогічного дослідження експериментальною базою 
обрано два обласні інститути післядипломної педагогічної освіти. Достатність такої 
кількості освітніх закладів у експерименті обумовлюється наявністю однорідних у всій 
сукупності ЗППО умов здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
що характеризуються практично однаковою організаційною структурою; 
коротривалістю проведення курсів за очною, заочною і дистанційною (очно-
дистанційною) формами навчання за всіма спеціальностями педагогічних працівників 
дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, у межах яких 
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обов’язковим є здійснення ІКТ-занять для слухачів; періодичністю проходження 
слухачами навчання у ЗППО; наявністю ІКТ-інфраструктури; складом працівників: 
адміністративний, академічний, ІКТ-персонал – та їх функціональними обов’язками 
тощо. 

Кількість слухачів досліджуваних груп визначалася за допомогою розрахункового 
методу [29, с. 43–44] за формулою (6): 

22

2

T 36
N

N
αα

α

⋅⋅+⋅
⋅⋅=

Ndt

dt
, (6) 

де TN  – необхідна кількість слухачів досліджуваних груп, які формують 
вибіркову сукупність; 

N  – загальна кількість слухачів, які проходять підвищення кваліфікації у КОНС 
ЗППО й формують генеральну сукупність;  

α  – рівень значущості; 

αt  – значення критерію Стьюдента, що залежить від α ; 

d  – розмах шкали оцінювання.  
Тому на рівні значущості 05,0=α , зі значенням розмаху шкали оцінювання 3d = , 

18245,3t =α  [28, с. 14] і 2000≈N  для вибіркової сукупності достатньо 275 слухачів. 

За період реалізації експерименту у НПП курсів підвищення кваліфікації були 
задіяні 80 науково-педагогічних і педагогічних працівників КОНС ЗППО. 

Визначення рівня прояву критеріїв і факторів розвитку КОНС ЗППО 
здійснювалося за такою системою: 

– якщо коефіцієнт прояву критерію (
yjkK ), що визначається як сума добутків 

оцінки прояву кожного показника на відповідну йому вагомість: ( )∑
=

⋅=
n

1і

ppk yjіyjіyj
VОK , де 

n  – кількість показників критерію yjk , – не менший 1,5, то такий критерій вважається 

позитивним і рівень його прояву визначається за числовим значенням коефіцієнту 
yjkK , 

зокрема: 65,150,1 <≤
yjkK  – критичний, 25,265,1 <≤

yjkK  – достатній, 00,325,2 ≤≤
yjkK  – 

високий рівень прояву критерію; 
– якщо кількість позитивних критеріїв вимірювального фактору не менше 50 %, 

то такий фактор вважається позитивним і рівень його прояву встановлюється залежно 
від числового значення коефіцієнта прояву фактора (

yfK ), що обчислюється за 

формулою: ( )∑
=

⋅=
m

j
kkf yjyjy

VKK
1

. Якщо 65,15,1 <≤
yfK , то фактор критичного рівня 

прояву, якщо 25,265,1 <≤
yfK  – достатнього, 00,325,2 ≤≤

yfK  – високого рівня прояву. 

Якщо в процесі виміру рівня розвитку КОНС ЗППО виявиться, що хоча б один із 
його факторів негативний, то таке комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище 
закладу післядипломної педагогічної освіти вважатиметься неефективним. Натомість, 
якщо всі фактори ефективності КОНС ЗППО позитивні, то таке комп’ютерно 
орієнтоване навчальне середовище закладу післядипломної педагогічної освіти 
вважається ефективним, рівень ефективності якого визначається через числове 

значення коефіцієнта ефективності ( eK ): ( )∑
=

⋅=
4

1y
ffe yy

VKK , – зокрема: 65,15,1 <≤ eK  – 

критичний, 25,265,1 <≤ eK  – достатній, чи 00,325,2 ≤≤ eK  – високий. 
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Таблиця 14 

Розподіл за рівнями критеріїв фактору «ІКТ-компетентність слухачів» 

№ 
з/п 

Назва критерію 

1 КОНС ЗППО 2 КОНС ЗППО 
Числове 
значення 
прояву 

Рівень 
прояву 

Числове 
значення 
прояву 

Рівень 
прояву 

4.1 
мотиваційно-
аксіологічний 
(ціннісний) 

1,59 критичний 1,61 критичний 

4.2 
когнітивний 
(знаннєвий) 

1,23 негативний 1,24 негативний 

4.3 
праксеологічний 
(діяльнісний) 

1,52 критичний 1,54 критичний 

4.4 науково-освітній 1,22 негативний 1,24 негативний 

4.5 
оцінно-
рефлексивний 

1,50 критичний 1,51 критичний 

Прояв фактору 1,41 негативний 1,42 негативний 
 
Проведене оцінювання рівня ефективності КОНС обох ЗППО за вище описаною 

системою дозволило здійснити розподіл за рівнями розвитку визначених критеріїв і 
факторів комп’ютерно орієнтованого навчального середовища першого і другого 
навчальних закладів. 

Зокрема, у таблиці 14 представлені зведені дані щодо проявів критеріїв фактору 
«ІКТ-компетентність слухачів» обох КОНС ЗППО. 

Для перевірки однорідності визначених груп слухачів скористаємося Т-критерієм 
Стьюдента. Необхідною умовою використання цього статистичного методу є 
нормальний розподіл вибірок. Тому за допомогою програмного засобу STATISTICA, 
насамперед, перевіримо кожну з вибірок на нормальність розподілу (рис. 6), за 
результатами чого маємо, що значення ймовірності p в обох випадках більше за 0,05, а 
отже, розподіли вибірок значень фактору «ІКТ-компетентність слухачів» у КОНС 
ЗППО 1 і КОНС ЗППО 2 – нормальні. 

 

  

Рис. 6. Перевірка вибірок значень фактору ІКТ-компетентність слухачів» у КОНС 
ЗППО 1 і КОНС ЗППО 2 на нормальність розподілу під час констатувального зрізу 



ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2016, Том 54, №4 

200 

Це дозволяє застосовувати Т-тест для незалежних вибірок програми (рис. 7), у 
межах якого обраховано значення Т-критерію Стьюдента для досліджуваних груп: 

520500,0t =α . 

 

 

Рис. 7. Результати Т-тесту для незалежних вибірок числових значень оцінювання ІКТ-
компетентності слухачів під час констатувального зрізу 

Сформулюємо дві гіпотези:  

1) нульову 0H  – відмінності між 1x  і 2x  випадкові, отже, визначені групи подібні, 

тому ми можемо взяти першу групу за контрольну, а другу – за 
експериментальну; 

2) альтернативну AH  – відмінності між 1x  і 2x  значимі, і розглядувані групи не 
можуть бути взяті як контрольна й експериментальна відповідно. 

За таблицею критичних значень Т-критерію Стьюдента [27, с. 8] на рівні 
вагомості 05,0=α  для кількості ступенів вільності 278=df  визначили: 968534,1tk = . 

Оскільки αt>kt , тому приймаємо нульову гіпотезу 0H . 

4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Як видно з отриманих даних, рівень прояву фактору «ІКТ-компетентність 
слухачів» є негативним. Наразі мотиваційно-аксіологічний (ціннісний), 
праксеологічний (діяльнісний) та оцінно-рефлексивний критерії знаходиться на 
критичному рівні, що вказує на сформовані на цьому рівні у слухачів мотивацію й 
орієнтацію на доцільність використання ІКТ, а також уміння їх застосування у 
педагогічній діяльності. Проте рівень прояву когнітивного (знаннєвого) і науково-
освітнього критеріїв є негативним, що обумовлюється несвоєчасним і ситуативним 
оволодінням слухачами новими знаннями щодо функціонування й особливостей 
використання ІКТ в освіті. 

Це вказує на необхідність проведення формувального етапу експерименту з 
метою визначення результативності розвитку КОНС ЗППО на основі розробленої 
авторської методики. 
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КОМПЬЮТЕРНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ ЗАВЕДЕНИЯ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. В исследовании описано организацию, проведение и анализ результатов 
аналитико-синтетического (констатирующего) этапа педагогического эксперимента по теме 
«Теоретически-методические основы развития компьютерно ориентированной учебной 
среды заведения последипломного педагогического образования»: определено цели, задачи 
и подобрано комплекс методов и методик, составлено программу и технологическую карту 
эксперимента; сформировано экспертную группу; установлено значимость и числовые 
значения коэффициентов весомости факторов, критериев и показателей развития 
эффективности компьютерно ориентированной учебной среды заведения последипломного 
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педагогического образования, а также осуществлено непосредственную оценку уровня 
ИКТ-компетентности слушателей курсов повышения квалификации педагогических 
работников. 

Ключевые слова: компьютерно ориентированная учебная среда заведения 
последипломного педагогического образования; педагогический эксперимент, 
констатирующий этап, повышение квалификации педагогических работников; слушатели; 
информационно-коммуникационные технологии. 

CONSTATATIONAL STAGE OF EXPERIMENT OF DEVELOPMENT O F 
COMPUTER-ORIENTED LEARNING ENVIRONMENT OF AN INSTIT UTE OF 

POSTGRADUATE PEDAGOGICAL EDUCATION 

Kateryna R. Kolos 
PhD (pedagogical sciences), Professor of the Department of Pedagogy and Andragogics 
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Abstract. In the research an organization, realization and analysis of results of the аnalitico-
syntetic (constatational) stage of the pedagogical experiment on the topic “Theoretico-methodical 
principles of the development of the computer oriented learning environment of an institute of 
postgraduate pedagogical education” have been described: the aim, the task have been determined 
and the complex of methods and methodologies have been found, the program and the technical 
map of experiment have been made; an expert group has been formed; ponderability and 
numerical values of coefficients of ponderability of factors, criterias and indexes of the 
development of efficiency of the marked environment have been set, and also the direct evaluation 
of the level of ІCТ-competence of listeners of the courses of in-plant training of pedagogical 
workers has been carried out. 

Keywords: computer-oriented learning environment of an institute of postgraduate pedagogical 
educational; pedagogical experiment, constational stage, training teaching staff; teachers; 
information and communication technology. 
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