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Інститут інформаційних технологій і
засобів навчання

НАПН України

Відділ компаративістики
інформаційно-освітніх інновацій

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Процес інформатизації суспільства, впровадження нових інформаційних технологій в усі

сфери діяльності відбивається на змінах, що проходять в системі післядипломної педагогічної

освіти, основоположними принципами якої стає відкритість та безперервність. Розвиток

суспільства в першу чергу впливає на вчителя, який повинен бути готовий до безперервного

вдосконалення і підвищення своєї кваліфікації. У той же час, заклади післядипломної педагогічної

освіти мають відповідно реагувати та створювати умови, при яких вчитель може реалізувати свою

потребу в постійному навчанні і розвитку. Високі темпи розвитку освіти, потреба в безперервному

підвищенні кваліфікації вимагають нових форм і методів роботи з педагогами, з'являється

необхідність впровадження нових освітніх технологій, що забезпечують підвищення

результативності освітнього процесу. Однією з таких технологій є дистанційне навчання як

сукупність освітніх технологій, при яких взаємодія учня і викладача здійснюється незалежно від

місця їх знаходження з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій є

частиною інформаційного освітнього середовища відкритої освіти.

Нормативне забезпечення дистанційної освіти включає в себе низку нормативних

документів серед яких:

− Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. N 1556-

VII (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14), в якому зазначені форми навчання у

вищих навчальних закладах, а саме: денна(очна), вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна.

− Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України

від 20.12.2000 р.) http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html, в якій визначено. що

дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та

екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання.

− Наказ МОН України “Про затвердження Положення про дистанційне навчання” від

25.04.2013 р. № 466 (із змінами від 14.07.2015) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
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− Зміни до Положення про дистанційне навчання (наказ МОН України №761)

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15

Дистанційна форма навчання через Інтернет є ефективною і зручною формою отримання

нових знань та компетенцій, підвищення рівня професійності, самоосвіти. Дистанційно через

інтернет можуть навчатися всі: діти, студенти, фахівці, люди похилого віку, люди з особливими

потребами. Слухачі самі обирають час та місце для дистанційного навчання.

Нові економічні та соціальні особливості глобального суспільства знань диктують

необхідність формування нових ключових компетентностей суспільства знань - професійних,

соціальних та інформаційних, серед яких саме остання (інформаційна або ІКТ компетентність)

дозволяє ефективно формувати і розвивати не тільки професійну компетентність, а й соціальну

компетентність, розвитку якої до сих пір практично не приділялося належної уваги, хоча саме

вона безпосередньо пов'язана з найважливішим для суспільства знань людським фактором.

На сьогодні вчитель може вибирати для себе актуальні теми підвищення кваліфікації в

галузі ІКТ в освіті з урахуванням стратегічних питань розвитку нових ІКТ в глобальному

суспільстві знань. Нижче приведені адреси та теми курсів з ІКТ, які пропонують на сьогодні

заклади післядипломної педагогічної освіти України

Дистанційні курси з розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в закладах
післядипломної педагогічної освіти

Назва закладу Електронна адреса
курсів:

Тематика деяких курсів

Державний вищий
навчальний заклад
"Університет
менеджменту освіти"
НАПН України

http://umo.edu.ua/slukhac
ham

− Мобільне навчання - теоретичні аспекти мобільного
навчання. можливості використання мобільного навчання в
освітньому процесі.  QR-коди у мобільному навчанні.

− Створення відеофрагментів та їх використання в освітньому
процесі.

− Методика організації та проведення вебінарів.
− Впровадження технологій дистанційного навчання в

освітній процес
− Організація освітнього процесу на базі сервісів Google
− Соціальні мережі як засіб навчання та взаємодії учасників

освітнього процесу
− Електронні освітні ресурси
− Проектна технологія в системі відкритої післядипломної

педагогічної освіти
− Мобільна електронна школа для педагогічних працівників в

системі відкритої післядипломної педагогічної освіти:
технології, навчання, досвід

− Сучасні редактори відео в навчально- виховному процесі.
Технологія створення освітнього кліпу, ролику

− Професійний саморозвиток сучасного педагогічного
працівника у системі відкритої освіти

− Сучасні електронні засоби навчання: електронний
підручник, інтерактивні конспекти уроків, електронна

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15
http://umo.edu.ua/slukhacham
http://umo.edu.ua/slukhacham
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бібліотека, електронна енциклопедія. Алгоритм створення
електронних засобів навчання

− Використання в освітньому процесі сервісів Google
− Електронний навчальний курс
− Методика побудови дистанційного курсу на платформі

Moodle та інші.
Вінницька академія
неперервної освіти

http://voipoppdn.blogspot.
com/

− Хмарні сервіси Google:
− Блог вчителя на Blogger
− Персональний сайт вчителя на платформі WIX
− Сервіси Web 2.0 – інструмент для творчості. Створення

власних матеріалів
− Використання Інтернету та хмарних технологій для

дистанційного та перевернутого навчання. Віртуальна
школа Moodle

Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти

http://dn.vippo.org.ua/abo
ut/

Донецький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

http://dn.ippo.dn.ua/ − З проблеми Упровадження інноваційних освітніх моделей
навчання на основі використання ІКТ-технологій у
початковій школі

− Використання ІКТ в роботі учителя географії
− Формування медіа та інформаційної грамотності на уроках

української мови та літератури
− ІКТ в управлінні навчальними закладами
− Використання технологій дистанційного навчання в школі
− Медіакомпететність сучасного педагога як складова

професійного розвитку
Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти

http://moodle.dp.ua/ − Технології Веб-2.0 у дистанційному навчанні.
− Медіадидактика. Методика використання медіа та ІКТ у

викладацькій діяльності.
− Створення медіатекстів освітнього призначення.
− Виховання інноваційної особистості в умовах становлення

інформаційного суспільства для заступників директорів та
методистів, спеціалістів з питань виховної роботи

− Курс підвищення кваліфікації фахівців-координаторів з
питань моніторингу якості освіти "Навчально-методичний
та психологічний супровід мониторингу якості освіти"

− Інформаційні та комунікаційні технології у навчально-
виховному процесі - курс інформаційні та телекомунікаційні
технології у навчально-виховному процесі для студентів
факультету перепідготовки педагогічних працівників за
спеціальністю "Корекційна педагогіка".

− Курси підвищення кваліфікації вчителів інформатики
Житомирський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

http://old.zippo.net.ua/ind
ex.php?page_id=244

− Український філологічний Інтернет – новий комунікативний
досвід.

− Основи мови програмування Pascal
− Графічна інформація та її обробка на мові Pascal
− Комп’ютер на уроці географії
− Використання інформаційних та мультимедійних технологій

на уроках географії
Закарпатьский інститут
післядипломної
педагогічної освіти

https://sites.google.com/a/
zakinppo.org.ua/do/home

Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

http://91.189.131.226/mo
odle/

− ІКТ: стратегія розвитку навчального закладу
− Мережеві технології Веб 2.0
− ІКТ в освіті
− Спецкурс ІКТ для ПТНЗ

http://voipoppdn.blogspot.com/
http://voipoppdn.blogspot.com/
http://dn.vippo.org.ua/about/
http://dn.vippo.org.ua/about/
http://dn.ippo.dn.ua/
http://moodle.dp.ua/
http://old.zippo.net.ua/index.php?page_id=244
http://old.zippo.net.ua/index.php?page_id=244
https://sites.google.com/a/zakinppo.org.ua/do/home
https://sites.google.com/a/zakinppo.org.ua/do/home
http://91.189.131.226/moodle/
http://91.189.131.226/moodle/
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− Инновационные технологии в последипломном
педагогическом образовании

− Розробка електронних курсів на платформі Moodle
− Квест-технології в освітньому процесі

Івано-Франківський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти

http://dn.oippo.if.ua/ − Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті
− Інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті

(управлінський аспект)

Кіровоградський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського

http://dk.koippo.kr.ua/ − Компетентнісний підхід до викладання в початковій школі.
Особливості формування ІКТ-компетентності
учнів початкової школи»

Інститут післядипломної
педагогічної освіти
Київського університету
ім. Б.Д.Грінченка

http://e-
learning.kubg.edu.ua/ippo
/

− Створення та методика використання інтерактивного відео у
навчальному процесі

− Створюємо електронний урок
− Застосування тестових технологій у практиці педагогічного

оцінювання (для вчителів початкових класів)
КВНЗ КОР “Академія
неперервної освіти”
(Київський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
кадрів)

http://dn.kristti.com.ua/ne
ws/news.php?id_news=3

− Застосування інформаційних технологій навчання в
загальноосвітньому навчальному закладі

− Медіаосвіта та медіаграмотність педагогічного працівника

Львівський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

http://iktedu.blogspot.com
/

− Використання Google-сервісів у методичній роботі вчителя
− Використання ІКТ на уроках української мови та літератури
− Впровадження ІКТ в сучасний освітній процес з біології

Миколаївський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти

http://dist.org.ua/course/vi
ew.php?id=88

− Соціальні сервіси Web 2.0 у професійній діяльності
педагогічних працівників

− Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Одеський обласний
інститут удосконалення
вчителів

http://distin.odessaedu.net
/

− Розробка електронних курсів на платформі Moodle
− Веб 2.0

Полтавський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені
М.В.Остроградського

http://poippo.pl.ua/dystant
siine-navchannia

Харківська академія
неперервної освіти

http://dl.edu-post-
diploma.kharkov.ua/

− Спецкурс "Інформатика" в початкових класах

Комунальний вищий
навчальний заклад
"Херсонська академія
неперервної освіти"

http://www.academy.ks.u
a/distance/

− Робота в системі дистанційного навчання Moodle
− Технологія створення та управління персональним блогом

вчителя

Хмельницький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

http://dn.hoippo.km.ua/ku
rsy/course/index.php

Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників

http://adc.ippro.com.ua/m
oodle/

Чернівецький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

http://dist.ippobuk.cv.ua/

Чернігівський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені

http://dist.org.ua/ − Соціальні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності
педагогічних працівників

− Соціальні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності

http://dn.oippo.if.ua/
http://dk.koippo.kr.ua/
http://e-learning.kubg.edu.ua/ippo/
http://e-learning.kubg.edu.ua/ippo/
http://e-learning.kubg.edu.ua/ippo/
http://dn.kristti.com.ua/news/news.php?id_news=3
http://dn.kristti.com.ua/news/news.php?id_news=3
http://iktedu.blogspot.com/
http://iktedu.blogspot.com/
http://dist.org.ua/course/view.php?id=88
http://dist.org.ua/course/view.php?id=88
http://distin.odessaedu.net/
http://distin.odessaedu.net/
http://poippo.pl.ua/dystantsiine-navchannia
http://poippo.pl.ua/dystantsiine-navchannia
http://dl.edu-post-diploma.kharkov.ua/
http://dl.edu-post-diploma.kharkov.ua/
http://www.academy.ks.ua/distance/
http://www.academy.ks.ua/distance/
http://dn.hoippo.km.ua/kursy/course/index.php
http://dn.hoippo.km.ua/kursy/course/index.php
http://adc.ippro.com.ua/moodle/
http://adc.ippro.com.ua/moodle/
http://dist.ippobuk.cv.ua/
http://dist.org.ua/
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К.Д. Ушинського педагогічних працівників
− Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
− Медіаграмотність для громадян
− Проектування інформаційно-аналітичних систем
− СУБД Access 2010
− Програмування та алгоритмізація
− Основи UX, UI та Веб-дизайну
− Електронні видання та Інтернет
− Microsoft Office Word 2007
− Тренувальний курс (слухачі)
− GeoGebra для вчителів математики. Алгебра
− Тренувальний курс (викладачі)
− Глобальний репозиторій компетентностей

Тернопільський
обласний комунальний
інститут післядипломної
педагогічної освіти

http://elr.ippo.edu.te.ua/

В більшості закладів навчання проходить у 3 етапи:
І етап (очний) – організаційно-настановний:

– вхідний контроль;
– інструктивно-методичне заняття;
– консультації викладачів;
– складання слухачами індивідуального плану.

ІІ етап (дистанційний або самостійна робота) – дистанційний:
– керована самостійна робота слухачів;
– усі види консультування;
– виконання випускних робіт;
– проходження навчального практикуму.

ІІІ етап (очний) – заліковий:
– конференція з обміну досвідом;
– заліки по модулям;
– захист випускних робіт;
– вихідний контроль;
– вихідне анкетування.

Результати своєї роботи слухачі завжди можуть відслідковувати, а по завершенню навчання

слухачі отримують сертифікат про успішне завершення навчання.

До плюсів дистанційної освіти можна віднести:

− Навчання в індивідуальному темпі - швидкість вивчення встановлюється тим, хто

навчається залежно від  особистих обставин і потреб.

− Свобода і гнучкість - вчитель може вибрати будь-який з численних курсів навчання, а

також самостійно планувати час, місце і тривалість занять.

http://elr.ippo.edu.te.ua/
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− Доступність - незалежність від географічного і тимчасового положення того, хто

навчається, дозволяє не обмежувати себе в освітніх потребах.

− Мобільність - ефективна реалізація зворотного зв'язку між викладачем і учнем є

однією з основних вимог та підставою для успішного процесу навчання.

− Технологічність - використання в освітньому процесі новітніх досягнень

інформаційних і телекомунікаційних технологій.

− Соціальна рівноправність - рівні можливості отримання освіти незалежно від місця

проживання, стану здоров'я, елітарності і матеріального забезпечення того, хто

навчається.

− Творчість - комфортні умови для творчого самовираження того, хто навчається.

Використані джерела:

1. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. N 1556-VII [Електронний ресурс]—

Режим доступу : (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14),

2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України

від 20.12.2000 р.) [Електронний ресурс] — Режим доступу :

http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html,

3. Наказ МОН України “Про затвердження Положення про дистанційне навчання” від

25.04.2013 р. № 466 (із змінами від 14.07.2015) [Електронний ресурс] — Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

4. Зміни до Положення про дистанційне навчання (наказ МОН України №761) [Електронний

ресурс] — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15

Матеріал підготувала: Кравчина О.Є. мол.наук.співр.

Адреса: Україна, 04060, м. Київ, вул. Максима Берлинського, 9
тел./факс: (044) 440–96–27

http://iitlt.gov.ua/ e-mail: iitlt@iitlt.gov.ua/

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
http://www.osvita.org.ua/distance/pravo/00.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15
http://iitlt.gov.ua/
mailto:%20iitlt@iitlt.gov.ua/
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