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У статті представлено результати педа-
гогічного експерименту «Проектування 
хмаро орієнтованої методичної системи під-
готовки вчителів природничо-математич-
них предметів до роботи в науковому ліцеї», 
що розпочато в 2019 р. Педагогічний експе-
римент проводився на базі 6 закладів освіти. 
На меті було перевірити ефективність 
застосування хмаро орієнтованої методич-
ної системи підготовки вчителів природ-
ничо-математичних предметів до роботи 
в науковому ліцеї та порівняти рівні сфор-
мованості окремих складників компетент-
ностей відкритої науки експериментальних 
і контрольних груп. Контрольні групи (п’ять) 
та експериментальні групи (чотири) були 
сформовані з груп слухачів курсів підвищення 
кваліфікації (вчителів природничо-мате-
матичних предметів). Експериментальні 
групи проходили курси підвищення кваліфіка-
ції за авторською методикою використання 
сервісів хмаро орієнтованої системи під-
готовки вчителів природничо-математич-
них предметів до роботи в науковому ліцеї 
(складник хмаро орієнтованої методичної 
системи підготовки вчителів природничо-
математичних предметів до роботи в 
науковому ліцеї). У контрольних групах до 
змісту курсів підвищення кваліфікації було 
включено окремі теми (чи модулі) з науковою 
складовою. Однак контрольні групи займа-
лися без використання авторської мето-
дики (чи її окремих компонентів). Впродовж 
проведення педагогічного експерименту 
виконувалися констатувальні зрізи наступ-
них складників компетентностей відкритої 
науки: навички та досвід роботи у власній 
дисциплінарній спільноті та поза нею; нави-
чки та досвід щодо даних досліджень, управ-
ління, аналізу / використання / повторного 
використання, розповсюдження. Кожний 
складник розглядався окремо та обчислю-
вався за рівнями: високий, достатній, серед-
ній та низький. Результати формувального 
етапу педагогічного експерименту пока-
зали підвищення рівня окремих складників 
компетентностей відкритої науки.
Ключові слова: педагогічний експеримент, 
статистичне опрацювання, аналіз резуль-

татів, формувальний етап, вчителі, наукові 
ліцеї.

The article presents the results of the peda-
gogical experiment "Designing a cloud-ori-
ented methodological system of training teach-
ers of natural sciences and mathematics to 
work in the scientific lyceum", which began in 
2019. Pedagogical experiment was conducted 
on the basis of 6 educational institutions. The 
aim was to test the effectiveness of the cloud-
oriented methodological system of training 
teachers of natural sciences and mathematics 
to work in the scientific lyceum and to compare 
the levels of formation of individual compo-
nents of open science competencies of experi-
mental and control groups. Control groups 
(five) and experimental groups (four) were 
formed from groups of students of advanced 
training courses (teachers of natural sciences 
and mathematics). The experimental groups 
underwent refresher courses on the author's 
method of using the services of the cloud-
oriented system of training teachers of sci-
ence and mathematics to work in the scientific 
lyceum (part of the cloud-oriented methodolog-
ical system of training teachers of science and 
mathematics to work in the science lyceum). 
In the control groups, the content of refresher 
courses included individual topics (or modules) 
with a scientific component. However, control 
groups were engaged without the use of the 
author's methodology (or its individual com-
ponents). During the pedagogical experiment, 
the following sections of the competences of 
open science were ascertained: skills and 
experience of working in one's own disciplin-
ary community and outside it; skills and experi-
ence in research data, management, analysis / 
use / reuse, dissemination. Each component 
was considered separately and calculated by 
levels: high, sufficient, medium and low. The 
results of the formative stage of the pedagogi-
cal experiment showed an increase in the level 
of certain components of the competences of 
open science.
Key words: pedagogical experiment, statistical 
elaboration, analysis of results, formative stage, 
teachers, scientific lyceums.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В межах виконання наукового дослідження «Адап-
тивна хмаро орієнтована система навчання та 
професійного розвитку вчителів закладів загаль-
ної середньої освіти» (ДР № 0118U003161, 
2018-2020 рр.), що виконувалось в Інституті циф-
ровізації освіти НАПН України, у 2019 році було 
розпочато експеримент «Проектування хмаро 

орієнтованої методичної системи підготовки вчи-
телів природничо-математичних предметів до 
роботи в науковому ліцеї». 

Дослідно-експериментальна робота проводи-
лась на базі 6 закладів вищої освіти Херсонського 
державного університету, Криворізького педаго-
гічного університету, Тернопільського національ-
ного педагогічного університету імені Володимира 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

284 Випуск 45. 2022

Гнатюка, Рівненського обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти, Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені Бог-
дана Хмельницького та Державного університету 
«Житомирська політехніка». Наукове керівництво 
здійснювала кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих 
систем інформатизації освіти Інституту інформа-
ційних технологій і засобів навчання НАПН Укра-
їни Мар’єнко Майя Володимирівна. 

Експериментальна робота щодо проекту-
вання та використання хмаро орієнтованої сис-
теми навчання та професійного розвитку вчителів 
наукових ліцеїв було заплановано як природний, 
перехресний педагогічний експеримент, який 
складався з наступних етапів: підготовчий та 
дослідницький. При цьому, дослідницький етап 
поділявся на: констатувальний, формувальний та 
контрольний.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Компетентності відкритої науки, зокрема окремих її 
складових (навички та досвід, необхідні для публі-
кації у відкритому доступі; навички та досвід щодо 
даних досліджень, виробництва даних, управ-
ління, аналізу / використання / повторного вико-
ристання, розповсюдження та зміни парадигми 
з «захищені дані за замовчуванням» на «відкриті 
дані за замовчуванням», дотримуючись законо-
давчих та інших обмежень; навички та досвід 
роботи у власній науковій та фаховій спільноті та 
поза нею; навички та досвід, що випливають із 
загальної та широкої концепції науки, коли дослід-
ники взаємодіють із широкою громадськістю, щоб 
посилити вплив науки та досліджень) було розгля-
нуто в роботі [6].

Статистичне опрацювання та аналіз резуль-
татів констатувального етапу педагогічного екс-
перименту «Проектування хмаро орієнтованої 
методичної системи підготовки вчителів природ-
ничо-математичних предметів до роботи в науко-
вому ліцеї» було оприлюднено в роботах [2, 1].

Проблема використання засобів і сервісів 
хмаро орієнтованих систем для професійного 
розвитку вчителів ліцеїв, як нового типу закладу 
загальної середньої освіти та ефективного їхнього 
використання для забезпечення якості профільної 
освіти була досліджена С. Г. Литвиновою [5].

Означення педагогічного експерименту, послі-
довність етапів його проведення, основні види та 
підготовка до проведення педагогічного експери-
менту детально представлено в роботі Г. П. Лав-
рентьєвої та М. П. Шишкіної [4].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Методично обґрунтоване 
використання хмаро орієнтованої системи підго-
товки вчителів природничо-математичних пред-
метів до роботи в науковому ліцеї сприятиме 
підвищенню їх професійної компетентності та 

ІК-компетентності, ширшому використанню у про-
цесі навчання хмаро орієнтованих засобів і техно-
логій відкритої науки, модернізації освітньо-науко-
вого середовища.

Мета статті. Перевірка ефективності засто-
сування хмаро орієнтованої методичної системи 
підготовки вчителів природничо-математичних 
предметів до роботи в науковому ліцеї та порів-
нянні рівнів сформованості окремих складників 
компетентностей відкритої науки експерименталь-
них і контрольних груп.

Виклад основного матеріалу. Контрольні та екс-
периментальні групи формувалися наступним чином:

– до складу контрольних груп (КГ) були вклю-
чені п’ять груп слухачів дистанційних курсів освітян 
на базі Державного університету «Житомирська 
політехніка», Криворізького державного педагогіч-
ного університету, групи слухачів, що є учасниками 
відкритої Google групи «Відкрита наука в освіті». 
Слухачі контрольних груп проходили курси підви-
щення кваліфікації з науковою складовою, але без 
застосування авторської методики використання 
сервісів хмаро орієнтованої системи підготовки 
вчителів природничо-математичних предметів до 
роботи в науковому ліцеї;

– до складу експериментальних груп (ЕГ) 
були включені були включені чотири групи слу-
хачів дистанційного курсу освітян на базі Дер-
жавного університету «Житомирська політехніка» 
(395). Слухачі експериментальних груп навчалися 
за авторською методикою використання сервісів 
хмаро орієнтованої системи підготовки вчителів 
природничо-математичних предметів до роботи 
в науковому ліцеї, як складник хмаро орієнтованої 
методичної системи підготовки вчителів природ-
ничо-математичних предметів до роботи в науко-
вому ліцеї.

Склад контрольних та експериментальних груп 
наведено в таблиці 1.

Була спроба урівняти фактори, що впливають 
на процес навчання: у контрольних групах до змісту 
курсів підвищення кваліфікації обов’язково мала б 
входити наукова складова (модуль, окремі теми, 
розділи); в експеременті обов’язково враховували 
яким предметам навчають вчителі (обов’язкова 
умова: природничо-математичні предмети).

З метою з’ясування стану сформованості 
компетентностей відкритої науки та оціню-
вання ефективності використання хмаро орієн-
тованої методичної системи підготовки вчителів 
природничо-математичних предметів до роботи 
в науковому ліцеї, виконувалися констатувальні 
зрізи наступних складників компетентностей від-
критої науки: навички та досвід роботи у власній 
дисциплінарній спільноті та поза нею; навички та 
досвід щодо даних досліджень, управління, ана-
лізу / використання / повторного використання, 
розповсюдження. Кожний складник розглядався 
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окремо та обчислювався за рівнями: високий, 
достатній, середній та низький. Проілюструємо 
статистичне опрацювання та аналіз результатів 
лише за одним складником компетентностей від-
критої науки: навички та досвід роботи у власній 
дисциплінарній спільноті та поза нею.

Розподіл рівнів сформованості окремих компо-
нентів відкритої науки в контрольних і експеримен-
тальних групах за результатами контрольного зрізу 
та кінцевого (по завершенню формувального етапу 
науково-експериментальної роботи) подано у табл. 2 
(рівні сформованості навичок та досвіду роботи 
у власній дисциплінарній спільноті та поза нею).

Гістограми порівняльного розподілу рівнів сфор-
мованості навичок та досвіду роботи у власній 
дисциплінарній спільноті та поза нею, навичок та 
досвіду щодо даних досліджень, управління, ана-
лізу / використання / повторного використання, роз-
повсюдження відповідно за результатами констату-
вального та кінцевого зрізу представлено на рис. 1. 

На основі даних, наведених на рис. 1, спочатку 
перевіримо достовірність гіпотези про наявність, 
з статистичної точки зору, відмінностей між рів-
нями сформованості навичок та досвіду роботи 
у власній дисциплінарній спільноті та поза нею 
експериментальних і контрольних груп за резуль-
татами кінцевого зрізу. Для цього скористаємося 
критерієм Фішера [3]. Сформулюємо гіпотези:

H0: Частка слухачів, які за результатами дослі-
дження рівнів сформованості навичок та досвіду 
роботи у власній дисциплінарній спільноті та поза 
нею показали високий та достатній рівень більша, 
ніж у контрольних групах;

H1: Частка слухачів, які за результатами дослі-
дження рівнів сформованості навичок та досвіду 
роботи у власній дисциплінарній спільноті та поза 
нею показали високий та достатній рівень не 
більша, ніж у контрольних групах.

Побудуємо таблицю, яка фактично є таблицею 
емпіричних частот за двома значеннями ознаки: 
якщо рівні сформованості навичок та досвіду 
роботи у власній дисциплінарній спільноті та поза 
нею зазначені високий та достатній, то «ефект 
має місце», у протилежному випадку – «ефект 
відсутній» (табл. 5.7). При цьому в обрахунках 
використовуються лише частки, що відповідають 
спостереженням, для яких ефект має місце. Екс-
периментальні дані повністю задовольняють обме-
ження, що накладаються кутовим перетворенням 
Фішера: жодна з часток, що порівнюються, не дорів-
нює нулю; кількість спостережень у обох вибірках 
більше 5, що дозволяє будь-які співставлення.

За критичне значення критерія Фішера для 
кожного із зазначених складників системи обе-
ремо – 1,6449. Емпіричне значення критерію 
Фішера – 3,9224, критичне – 1,6449. Достовірність 
відмінностей характеристик експерименталь-
ної і контрольної груп за статистичним критерієм 
Фішера дорівнює 95%.

Отже, якщо характеристики експерименталь-
ної і контрольної груп до початку експерименту 
збігаються з рівнем значущості 0,05, і, одночасно 
з цим, достовірність відмінностей характерис-
тик експериментальної і контрольної груп після 
експерименту дорівнює 95%, то можна зробити 
висновок, що застосування хмаро орієнтованої 

Таблиця 1
Склад контрольних та експериментальних груп

Групи Номер групи (умовний) та кількість слухачів за роками Разом2019-2020 2020 2021

Контрольні 1 група (45)
2 група (24) 3 група (17) 4 група (36)

5 група (19) 141

Експериментальні –

1 група (101)
2 група (98)
3 група (98)
4 група (98)

– 395

Разом 69 412 55 536

Таблиця 2
Розподіл рівнів сформованості навичок та досвіду роботи у власній дисциплінарній спільноті 

та поза нею у контрольних і експериментальних групах за результатами констатувального  
та кінцевого зрізу

Рівень
Констатувальний зріз Кінцевий зріз

Контрольна група 
(КГ)

Експериментальна 
група (ЕГ)

Контрольна 
група (КГ)

Експериментальна 
група (ЕГ)

Високий 27% 30% 25% 25%
Достатній 40% 38% 33% 41%
Середній 29% 31% 35% 33%
Низький 4% 1% 7% 1%
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методичної системи підготовки вчителів природ-
ничо-математичних предметів до роботи в науко-
вому ліцеї призводить до статистично значущих 
відмінностей результатів.

Висновки. Згідно статистичного опрацювання 
одержаних результатів характеристики експе-
риментальної і контрольної груп до початку екс-
перименту збігаються з рівнем значущості 0,05, 
і, одночасно з цим, достовірність відмінностей 
характеристик експериментальної і контрольної 
груп після експерименту дорівнює 95%. Засто-
сування хмаро орієнтованої методичної системи 
підготовки вчителів природничо-математичних 
предметів до роботи в науковому ліцеї призводить 
до підвищення окремих складників компетентнос-
тей відкритої науки. Перспективами подальших 
досліджень є статистичне опрацювання та аналіз 
результатів за іншим складником компетентнос-
тей відкритої науки: навички та досвід щодо даних 
досліджень, управління, аналізу / використання / 
повторного використання, розповсюдження.
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Рис. 1. Гістограми порівняльного розподілу рівнів сформованості навичок та досвіду 

роботи у власній дисциплінарній спільноті та поза нею за результатами констатувального 
та кінцевого зрізу


