
Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»                                                                                             №5(25)2018 

  

 
57 

12. Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе // Постановление ЦК ВКП (б) от 25.07.1932 № 

113. URL: http://istmat.info/node/57330 (Дата звернення: 27.02.2018) 

13. О мерах борьбы с преступностью несовершеннолетних // Постановление ЦИК СССР от 07.04.1935 № 3, СНК 

СССР № 598. URL: http://lawru.info/dok/1935/04/07/n1196213.htm (дата звернення: 25.02.2018) 

14. О мероприятиях по развертыванию и улучшению правового воспитания // Постановление ЦИК СССР от 

05.03.1935 № 2, СНК СССР № 389. URL: http://lawru.info/dok/1935/03/05/n1196245.htm (дата звернення: 26.02.2018) 

15. Збірник наказів народного комісаріату освіти. 1936. № 26. С. 3.  

16. Фохт А. Б. Ознакомление с Конституцией СССР в школах // Исторический журнал. 1937. № 3. С. 202–213. 

17. О введении курса «Основы политических знаний в средних школах и средних специальных учебных заведениях 

и о подготовки учебника по этому курсу: Постановление ЦК КПСС от 25 апреля 1960 г. // Народное образование в СССР. 

Общеобразовательная школа. Сборник документов 1917–1973. Москва: Педагогика, 1974. С. 210–211. 

18. Програма з основ Радянської держави і права, 9 клас // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. Київ. 

1991. № 15. С. 51–59. 

19. Конституція України (із змінами і доп.). Київ: Атіка, 2006. 64 с. 

20. Сухомлинська О. В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. Київ: А.П.Н., 2003. 68 с. 

 
Рекомендовано до публікації д-р пед. наук Жорова І. Я. 

Дата надходження рукопису 05.06.2018 

 

Остапенко Людмила Вікторівна, аспірант, кафедра педагогіки й менеджменту освіти, Комунальний 

вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради,  

вул. Покришева, 41, м. Херсон, Україна, 73034 

Е-mail: Vesna052007@gmail.com 

 
 

УДК 371.14 

DOI: 10.15587/2519-4984.2018.139441 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

 

© Н. І. Гущина 
 

На підставі аналізу наукових джерел розглянуто проблему науково-методичного супроводу професійно-

го розвитку педагога як багатофункціональну наукову категорію.Розкрито сутність та особливості 

науково-методичного супроводу розвитку цифрової компетентності вчителів початкових класів. Ви-

значено суб’єкти науково-методичного супроводу та педагогічні, організаційні й технологічні умови йо-

го реалізації. Виокремлено та описано дві групи функцій науково-методичного супроводу розвитку циф-

рової компетентності вчителів початкових класів.  

Перша група функцій забезпечує організацію процесу супроводу, а друга - сприяє самонавчанню за інди-

відуальною освітньою траєкторією. 

Процес навчально-методичного супроводу цифрової компетентності вчителів початкових класів розгля-

нуто як структурну та змістову єдність формальної освіти (курси підвищення кваліфікації), неформаль-

ної освіти (науково-методична робота в період між курсами підвищення кваліфікації, тобто в міжкурсо-

вий період) та інформальної освіти (самоосвіта вчителя) впродовж усієї професійної діяльності. 

Схарактеризовано методичні продукти, які створені в процесі науково-методичного супроводу розвит-

ку цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності: програму спец-

курсу «Розвиток цифрової компетентності вчителя початкових класів Нової української школи», про-

граму вибіркового навчального модуля «Цифрова компетентність вчителя Нової української школи», 

програму тренінгу «Модель навчання «1 учень – 1 комп’ютер». 

Розроблений науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності вчителів початкових 

класів вибудовує систему залучення вчителів у процес активного використання цифрових технологій у 

своїй педагогічній практиці та пробудження їх творчого потенціалу й готовності до самостійної дія-

льності в інформаційно-освітньому середовищі 

Ключові слова: науково-методичний супровід, професійний розвиток, цифрова компетентність, нефо-

рмальна освіта, післядипломна освіта 

 

1. Вступ 

У проекті «Цифрова адженда України – 

2020: концептуальні засади (версія 1.0)» зазначено, 

що цифровізація стане основою життєдіяльності 

українського суспільства, бізнесу та державних 

установ, звичним та повсякденним явищем, клю-

човою аджендою на шляху до процвітання, добро-

буту України. 

Недаремно цифрова грамотність (або цифрова 

компетентність) визнана ЄС однією з ключових для 

повноцінного життя та діяльності людини . У Законі 

«Про освіту» зафіксовано, що формування інформа-

http://istmat.info/node/57330
http://lawru.info/dok/1935/04/07/n1196213.htm
http://lawru.info/dok/1935/03/05/n1196245.htm
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ційно-комунікаційної компетентності є обов‟яз- 

ковим.  

Серед ключових компетентностей педагога 

Нової української школи виокремлено інформаційно-

цифрову компетентність (Концепція «НУШ», Держа-

вний стандарт початкової освіти (21 лютого 2018 р.) 

[1], що також обґрунтована в «Рекомендаціях Євро-

пейського Парламенту та Ради Європи» (від 18 груд-

ня 2016 р.) «Про освітні компетенції для навчання 

протягом життя» [2]. Європейські еталонні рамки 

визначають основну компетенцію вміння роботи із 

цифровими носіями як впевнене та критичне викори-

стання технологій інформаційного суспільства (ТІС) 

для роботи, відпочинку і спілкування. 

В концептуальних засадах реформування се-

редньої школи зазначено, що «українська школа буде 

успішна, якщо до неї прийде успішний учитель» [1]. 

Проблема науково-методичного супроводу ро-

звитку цифрової компетентності вчителів початкових 

класів в проектній діяльності є актуальною та профе-

сійно значущою для підготовки вчителя Нової украї-

нської школи. 

Вагомість дослідження цієї проблеми визнача-

ється насамперед потребою суспільства в підготовці 

вчителя, який би не лише системно й систематично 

набував знання в формальній освіті, а й професійно 

самовдосконалювався в неформальній та інформаль-

ній освіті, – активно застосовував набуті знання на 

практиці, використовував цифрові технології, фор-

мував власну траєкторію неперервного професійного 

зростання.  

 

2. Літературний огляд 
Аналіз зарубіжного досвіду підготовки вчите-

лів початкової школи до використання ІКТ в навча-

льно-виховному початкової школи, доводить те, що в 

багатьох країнах така підготовка здійснюється у фо-

рмальній та неформальній освіті через системи без-

перервного професійного розвитку. Підготовку фахі-

вців до практичного застосування цифрових техноло-

гій в активній педагогічній діяльності початкової 

школи в Бельгії, Естонії, Литві, Польщі, Угорщині 

забезпечують спеціалізовані організації, комп‟ютерні 

лабораторії, центри та мережі, у Франції – факульте-

ти університетів, у Литві - об‟єднання вчителів, у 

Великій Британії – комерційні компанії. Навчання 

вчителів в цих країнах залишається в цілому тради-

ційним. У Бельгії навчання педагогів здійснює фла-

мандська спільнота, а у Великій Британії та Естонії - 

спільноти практики (англ. communities of practice) та 

впроваджується практика організації діяльності за 

принципом ініціативи знизу (англ. grass-roots) [3, 4]. 

На думку авторів аналітичного огляду інсти-

туту ЮНЕСКО з цифрових технологій в освіті «ІКТ 

в початковій освіті: Тематичне дослідження передо-

вого досвіду» (2011) вчителям слід надавати мето-

дичну допомогу, ознайомлювати із педагогічними 

підходами, методами та формами роботи на семіна-

рах, конференціях, круглих столах тощо. Відзнача-

ється значення професійних мережевих спільнот для 

самоосвіти та професійного зростання вчителів. Ек-

сперти дійшли висновку, що освітні інновації, які не 

спрямовані на реальну практику школи, як правило 

не працюють. Тому і програми підвищення кваліфі-

кації вчителів початкових класів повинні бути прак-

тико-орієнтованими, базуватись на досягненні кон-

кретних результатів у сфері розвитку цифрової ком-

петентності [5, 6]. 

Аналіз наукових праць із педагогіки свідчить, 

що вітчизняні науковці розглядають науково-

методичний супровід (НМС) професійного розвитку 

педагога як багатофункціональну наукову категорію: 

як процес, як педагогічну систему, як технологію. 

НМС як процес, науковці тлумачать як взаємодією 

суб‟єктів щодо впровадження інновацій, що у проце-

сі спільної творчої діяльності опрацьовують іннова-

ції, виробляють необхідні рекомендації, здійснюють 

моніторинг результатів. НМС як система визначає та 

приводить у відповідність мети, змісту, методів та 

взаємодії суб‟єктів, що забезпечує максимальну ак-

тивність слухачів в освітньому процесі, відповідає 

інтересам і запитам на знання. НМС як технологія 

розглядається як певна послідовність дій, які мають 

забезпечити конкретний результат [7, 8].  

Науково-методичний супровід дослідники 

описують як нову педагогічну категорію, яка «є про-

фесійною педагогічною взаємодією суб‟єктів освіт-

ньої діяльності, необхідними умовами якої є доброві-

льність і партнерство, визначальними ознаками – 

особистісний і професійний розвиток керівників і 

учасників навчально-виховного процесу, а результа-

том – якісно новий рівень освіти» [7]. 

Основними принципами супроводу є: рекоме-

ндаційний характер порад супроводжуючого, пріори-

тет інтересів супроводжуваного; безперервність та 

комплексність супроводу [9].  

 Науково-методичний супровід, який побудо-

вано на принципах андрагогіки й гуманізму, акмео-

логії й синергетики, менеджменту й маркетингу «стає 

взаємодією рівноправних партнерів, творчою лабора-

торією спільних пошуків і впровадження освітніх 

інновацій в систему професійно-педагогічної діяль-

ності» [8]. 

В науковій літературі розглядаються функції 

науково-методичного супроводу. У філософському 

розумінні термін «функція» (лат. Functio – виконан-

ня) вживається науковцями для опису діяльності або 

зв'язку різних об'єктів. У нашому випадку можна 

тлумачити функцію як напрямки діяльності науково-

методичних установ, мережевих об‟єднань, окремих 

педагогів. 

Виділяють узагальнені функції науково-

методичного супроводу діяльності вчителя, які тра-

диційно притаманні науково-методичній роботі та 

широко досліджені науковцями, а також і нові функ-

ції, що зумовлені Концепцією «Нова українська шко-

ла»: розвивальну, навчальну, інформаційну, прогнос-

тичну, супроводжувальну, дослідницьку, аналітичну, 

узагальнюючу, експертну, фасилітативну, контроллі-

нгову. Акцентовано увагу на тому, що реалізація цих 

функцій дозволяє забезпечити готовність вчителів до 

виконання завдань Нової української школи [10]. 

В сучасній науковій літературі зустрічається 

поняття методичний продукт. Методичний продукт 

трактується як методичні нововведення, розроблені в 

закладі освіти, що затребувані теперішніми і потен-
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ційними споживачами освітніх послуг. До переліку 

методичних продуктів можна віднести все, що ство-

рено в процесі науково-методичного супроводу: ори-

гінальні варіанти навчальних планів і програм, дида-

ктичні матеріали, портфоліо педагогів, навчальні 

проекти тощо [7]. 

Унаслідок рефлексії зарубіжного досвіду щодо 

професійного розвитку вчителів початкових класів 

з‟ясовано, що розвиток цифрової компетентності 

вчителів початкових класів відбувається в формаль-

ній, неформальній та інформальній освіті; в системі 

науково-методичного супроводу інтегровано цифрові 

технології, педагогічний зміст та педагогічні дії. 

Унаслідок рефлексії вітчизняної психолого-

педагогічної літератури з‟ясовано, що дослідники 

ґрунтовно вивчають науково-методичний супровід 

професійного розвитку (загальне поняття), однак на-

уково-методичний супровід розвитку цифрової ком-

петентності (конкретне поняття) досліджено не пов-

ною мірою. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Мета дослідження – з‟ясувати особливості на-

уково-методичного супроводу розвитку цифрової 

компетентності вчителів початкових класів. 

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

1. визначити особливості науково-

методичного супроводу розвитку цифрової компете-

нтності вчителів початкових класів; 

2. схарактеризувати основні методичні проду-

кти, які були створені в процесі науково-методичного 

супроводу розвитку цифрової компетентності вчите-

лів початкових класів в умовах проектної діяльності. 

 

4. Особливості науково-методичного супро-

воду розвитку цифрової компетентності вчителів 

початкових класів 

Для висвітлення обраної проблеми важливою є 

інтерпретація загального поняття не лише в педагогі-

чному контексті, а й мовознавчому. Відповідно до 

тлумачного словника [11], супроводжувати означає – 

йти разом, поруч з ким-небудь або за ким-небудь.  

У розумінні НМС розвитку цифрової компете-

нтності вчителів початкових класів в педагогічному 

контексті виходимо із таких положень:  

науково-методичний супровід – професійна 

педагогічна взаємодія суб‟єктів освітньої діяльності, 

спрямована на кероване створення умов розвитку 

професійної компетентності педагога у сфері викори-

стання цифрових технологій, через визначену послі-

довність дій, змісту, методів, етапів, спроектованих 

на розв‟язання проміжних цілей і наперед визначе-

ний кінцевий результат, що забезпечує максимальну 

активність слухачів в освітньому процесі, відповідає 

їх інтересам і запитам на знання;  

кінцевим результатом науково-методичного 

супроводу цифрової компетентності вчителів почат-

кових класів є якісно новий рівень освіти фахівців, 

які повинні вміти: працювати в умовах соціокультур-

них викликів для сучасної початкової освіти; розумі-

ти роль та місце цифрових технологій для навчання 

та роботи, розв‟язувати психолого-педагогічні про-

блеми учнівства цифрової епохи; використовувати 

цифрові технології; 

суб‟єктами освітньої діяльності професійної пе-

дагогічної взаємодії за обраною проблемою є: вчителі 

початкових класів, вчителі інформатики, які працюють 

в початкових класах, викладачі та методисти закладів 

післядипломної педагогічної освіти, методисти РМК з 

напряму початкова освіта та інформатика, заступники 

директорів з навчально-виховної роботи початкових 

класів закладів загальної середньої освіти.  

Здійснення супроводу розвитку цифрової ком-

петентності вчителів початкових класів має забезпе-

чуватися педагогічними, організаційними і техноло-

гічними умовами реалізації: 

– педагогічні умови регулюють успішність ви-

рішення методичних проблем педагогів за допомо-

гою освоєння ними можливостей цифрових техноло-

гій, прийомів конструювання й оптимізації освітньо-

го процесу, правил раціонального застосування циф-

рових технологій, психолого-педагогічних особливо-

стей їх використання, створення власного освітнього 

простору педагога; 

– організаційні умови спрямовані на форму-

вання нормативної бази, організаційних заходів у 

формальній, неформальній, інформальній освіті щодо 

побудови стратегії безперервної освіти і самоосвіти 

педагогів у сфері цифрових технологій, визначають 

структуру, форму взаємодії суб‟єктів, функціональні 

обов'язки учасників процесу, етапи реалізації і осно-

вні механізми науково-методичного супроводу; 

– технологічні умови визначають створення 

механізму для здійснення науково-методичного су-

проводу, регулюють розміщення ресурсів та ознайо-

млення з ними вчителями, забезпечують використан-

ня інтерактивних засобів доступу до освітнього кон-

тенту, визначають особливості реалізації педагогіч-

ного спілкування тощо. 

Аналіз літератури дозволив виокремити дві 

групи функцій науково-методичного супроводу роз-

витку цифрової компетентності вчителів початкових 

класів. В першу групу об‟єднаємо функції, які забез-

печують організацію процесу супроводу розвитку 

цифрової компетентності вчителів початкових класів 

(прогностична, узагальнююча, коригувальна, інфор-

маційна, експертна). До другої групи відносимо фун-

кції, які сприятимуть самонавчанню за індивідуаль-

ною траєкторією (навчальна, розвивальна, фасиліта-

тивна, дорадницька). 

Розглянемо й деталізуємо виділені функції на-

уково-методичного супроводу розвитку цифрової 

компетентності вчителів початкових класів: 

прогностична – прогнозування процесу розви-

тку цифрової компетентності вчителів початкових 

класів в умовах проектної діяльності, планування 

напрямів, обґрунтування, розробка та реалізація від-

повідних моделей, підготовка кадрів.  

розвивальна – сприяння особистісному та 

професійному розвитку педагогів, мотивації до само-

розвитку; 

навчальна – набуття та поглиблення знань 

вчителів у системі безперервної освіти, необхідних 

для вдосконалення їх професійної діяльності, учіння 

педагогів; 
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дорадницька – надання кваліфікованої поради, 

допомоги, роз‟яснення, інформаційної підтримки 

щодо вирішення професійних завдань, подолання 

професійних утруднень; 

коригувальна – виявлення проблемних точок у 

діяльності вчителя, виправлення допущених профе-

сійних помилок; 

інформаційна – надання педагогам необхідної 

інформації щодо основних напрямів розвитку освіти, 

програм, нових педагогічних технологій, створення 

професійних мереж комунікації, використання техні-

чних засобів для роботи з інформацією; 

експертна – проведення апробації навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу, а та-

кож експертизи методичного продукту (професійних 

проектів, кейсів, портфоліо та ін.) 

узагальнювальна – виявлення, вивчення й оці-

нювання результативності інноваційного педагогіч-

ного досвіду в освіті, його узагальнення і поширення; 

фасилітативна – сприяння особистісно-

професійному розвитку всіх суб‟єктів методичної 

роботи на основі сучасних суспільних та освітніх 

цінностей, ґрунтовних знань, оволодіння дидактикою 

навчання дорослих, технологіями взаємодії. 

Реалізація функцій науково-методичного супро-

воду дозволяє забезпечити готовність вчителів початко-

вих класів до розвитку цифрової компетентності. 

Отже, науково-методичний супровід діяльнос-

ті вчителя є необхідним, багатоаспектним процесом, 

який сприяє його професійному розвитку. Різномані-

тність функцій такого супроводу робить цей процес 

унікальним, а його здійснення сприятиме зростанню 

якості освіти в цілому. 

 

5. Результати дослідження 

Основну мету науково-методичного супроводу 

розвитку цифрової компетентності вчителів початко-

вих класів ми вбачаємо у створенні системи залучен-

ня вчителів у процес активного використання цифро-

вих технологій у своїй педагогічній практиці та про-

будження їх творчого потенціалу й готовності до са-

мостійної діяльності в інформаційно-освітньому се-

редовищі.  

В світлі обраної проблеми ми розглядаємо 

процес навчально-методичного супроводу цифрової 

компетентності вчителів початкових класів як струк-

турну та змістову єдність формальної освіти (курси 

підвищення кваліфікації), неформальної освіти (нау-

ково-методична робота в міжкурсовий період) та ін-

формальної освіти (самоосвіта вчителя) впродовж 

усієї професійної діяльності. 

В процесі науково-методичного супроводу 

створюється освітній простір, в якому відбувається 

неперервний професійний розвиток вчителів в фор-

мальній, неформальній та інформальній освіті, ство-

рюються методичні продукти, що представлено в 

табл. 1.  

В такому освітньому просторі вчителі залуча-

ються до активного навчання та використання циф-

рових технологій в педагогічній практиці, відбува-

ється пробудження їх творчого потенціалу, активізу-

ється самоосвітня діяльність. 

 

Таблиця 1 

Методичні продукти, які створено в процесі науково-методичного супроводу вчителів початкових класів 

Етап  Заходи Методичний продукт 

Формальна 

освіта 

Курси підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів 

Навчальна програма модуля «Циф-
рова компетентність вчителя Нової 
української школи» (вибіркова 
складова Типової освітньої програ-
ми організації і проведення підви-
щення кваліфікації педагогічних 
працівників закладами післядипло-
мної педагогічної освіти); 
спецкурс «Розвиток цифрової ком-
петентності вчителя початкових 
класів Нової української школи»; 
навчальні проекти 

Неформальна 

освіта 

Організація участі вчителів у проектній діяльності; орга-

нізація та проведення методичних семінарів, практику-

мів, майстер-класів, тренінгів; організація та проведення 

науково-методичних і науково-практичних конференцій, 

круглих столів, форумів; підготовка тренерів, консуль-

тантів та експертів; узагальнення, розповсюдження та 

впровадження перспективного педагогічного досвіду 

вчителів, запровадження електронних портфоліо педаго-

гів, створення вебсайтів, блогів 

Програма тренінгу «Модель на-

вчання «1 учень – 1 комп‟ютер»; 

онлайн курс «Соціальні сервіси Веб 

2.0 для вчителя» на ресурсі; 

комунікаційні проекти 

Інформальна 

освіта 

Проведення консультацій вчителів з проблем підви-

щення професійної компетентності, впровадження 

інновації, самоосвіти в очній та онлайн формі; допо-

мога у розробці індивідуальної освітньої траєкторії 

розвитку цифрової компетентності вчителів; організа-

ція мережного спілкування педагогів, підтримка фун-

кціонування мережних педагогічних співтовариств 

Путівник інформальної освіти вчи-

теля початкових класів у віртуаль-

ному просторі; 

професійна онлайн спільнота «ІКТ в 

початкових класах» 
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Стисло схарактеризуємо деякі з методичних 

продуктів, які були створені в процесі науково-

методичного супроводу розвитку цифрової компете-

нтності вчителів початкових класів в умовах проект-

ної діяльності. 

Спецкурс «Розвиток цифрової компетентності 

вчителя початкових класів Нової української школи» 

та навчальний модуль «Цифрова компетентність вчи-

теля Нової української школи» орієнтовано на інстру-

ментальне та сервісне забезпечення розвитку цифрової 

компетентності вчителя в формальній освіті.  

Програма спецкурсу розрахована на 6 годин та 

2 години самостійної роботи. Мета спецкурсу: розви-

нути у слухачів цифрову компетентність в умовах 

проектної діяльності. Результатами ефективного на-

вчання за програмою кожним слухачем є: розробка й 

захист перед своїми колегами власного проекту – 

схеми уроку.  

Учасники спільно створюють колекцію віль-

ного програмного забезпечення, дидактичних мате-

ріалів та перелік ресурсів Інтернету з метою засто-

сування всіх матеріалів та наробок у освітньому 

процесі. 

Спецкурс розраховано на 6 годин + 2 години 

самостійної роботи.  

Програму навчального модуля «Цифрова ком-

петентність вчителя Нової української школи» роз-

роблено як вибіркову складову відповідно до Типової 

освітньої програми організації і проведення підви-

щення кваліфікації педагогічних працівників закла-

дами післядипломної педагогічної освіти). Програма 

розрахована на 30 академічних годин. 

Метою навчального модуля є розвиток цифро-

вої компетентності вчителів початкових класів, що 

дозволить реалізувати завдання Державного стандар-

ту початкової освіти.  

Результатами ефективного навчання за про-

грамою кожним слухачем є: створення портфоліо, 

розробка й захист перед своїми колегами власного 

навчального проекту уроку з використанням цифро-

вих технологій. 

Зміст Програми складено на основі Рамки ци-

фрової компетентності DigComp 2.1 (2017) з ураху-

ванням особливості професійної діяльності вчителя 

Нової української школи у відповідності до Націона-

льної рамки кваліфікації. Зміст програми охоплює 

п‟ять напрямків, зберігаючи при цьому основний 

формат знань, вмінь та ставлень: інформаційна гра-

мотність та вміння працювати з даними, комунікація 

та спільна робота, створення цифрового контенту, 

безпека, вирішення проблем. 

Для організації мережевої спільноти вчителів, 

формування відкритого середовища навчання, спіль-

ного створення моделей використання Веб 2.0 на 

практиці розроблено онлайн курс «Соціальні сервіси 

Веб 2.0 для вчителя» на ресурсі wiki.iteach.com.ua. 

Онлайн курс розраховано на 30 годин та орієнтовано 

на інструментальне та сервісне забезпечення розвит-

ку цифрової компетентності вчителя в неформальній 

освіті. 

З метою навчально-методичного забезпечення 

розвитку цифрової компетентності вчителя в нефор-

мальній освіті розроблено Програму тренінгу «Мо-

дель навчання «1 учень – 1 комп‟ютер».  

Програма розрахована на 48 годин: 15 годин 

аудиторних занять, 33 години факультативної роботи 

(13 годин з яких – самостійна робота). Курс орієнто-

ваний на вчителів, які починають свою роботу в мо-

делі електронного навчання «1 учень – 1 комп'ютер». 

Програма тренінгу побудована за модульним 

принципом і містить чотири модуля: загальні особ-

ливості навчального середовища «1 учень – 1 

комп‟ютер»; основні характеристики і особливості 

роботи з технікою та програмним забезпеченням; 

основи бездротових мережевих технологій та їх ви-

користання; методика використання мобільних при-

строїв в освітньому процесі початкової ланки закла-

дів загальної середньої освіти.  

Інформальна освіта вчителів підтримується 

модераторами професійної онлайн спільноти «ІКТ в 

початкових класах». Спільнота створена в соціальній 

мережі Google+ з метою інформування з питань інте-

грації цифрових технологій в початковій школі та 

забезпечення професійного спілкування вчителів, які 

навчають учнів початкових класів. Це дає значні мо-

жливості для розвитку цифрової компетентності вчи-

телів, а саме: використання загальнодоступних мере-

жних сервісів і технологій для обміну інформацією; 

використання Інтернет як освітнього ресурсу; вико-

ристання мережних технологій для організації освіт-

нього процесу; формування особистого інформацій-

ного простору вчителя. 

 

6. Висновки 

1. Визначено особливості науково-

методичного супроводу розвитку цифрової компете-

нтності вчителів початкових класів. Це дало змогу 

вибудувати систему залучення вчителів у процес ак-

тивного використання цифрових технологій у своїй 

педагогічній практиці в умовах соціокультурних ви-

кликів для сучасної початкової освіти, сприяти про-

будженню їх творчого потенціалу й готовності до 

самостійної діяльності в інформаційно-освітньому 

середовищі. 

2. Методичні продукти, які були створені в 

процесі науково-методичного супроводу розвитку 

цифрової компетентності вчителів початкових класів 

в умовах проектної діяльності уможливлюють під-

вищення результативності навчання вчителів у фор-

мальній, неформальній та інформальній освіті та за-

безпечують сприятливі умови для розвитку цифрової 

компетентності вчителів початкових класів.  
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