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ВЧИТЕЛIВ

В роботi визначено основнi напрямки органiзацiї самостiйної роботи майбутнiх вчителiв з
використанням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй. Зокрема розглядаються хмарнi
технологiї, їх переваги та недолiки при використаннi в навчальному процесi взагалi i при
органiзацiї самостiйної роботи зокрема.
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Вступ
Сучасний свiт неможливо уявити без iнформацiйної пiдтримки будь-якої

сфери людської дiяльностi. Iнформацiйнi технологiї привнесли в наше життя
не тiльки зручнiсть, динамiзм та обiзнанiсть, але й вимагають вiд нас пере-
будови нашої дiяльностi задля їх ефективного та гармонiйного використан-
ня. А тому, проблема пiдготовки всiх без виняткiв суб’єктiв iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй є однiєю з головних завдань сучасної освiти на
будь-якому рiвнi. Поява в початковiй освiтi такого навчального предмету як
«Сходинки до iнформатики», перш за все, несе в собi мету розумiння учнями
основ самої iнформатики та основ iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
(IКТ). IКТ — це тi технологiї, якi будуть допомагати їм в подальшому навчан-
нi на будь-якому освiтньо-квалiфiкацiйному рiвнi. А отже, наступна задача
полягає в тому, щоб пiдготувати до професiйної дiяльностi майбутнiх учи-
телiв, яким необхiдно буде навчати вже iнформацiйно обiзнаних учнiв. Для
розв’язку цiєї проблеми iснує велика кiлькiсть пiдходiв методичного характе-
ру, якi тим чи iншим способом формують у майбутнiх учителiв iнформацiйно-
комунiкацiйну компетентнiсть.

Велика кiлькiсть методiв формування iнформацiйно-комунiкацiйної
компетентностi пов’язана з широким використанням в навчаннi саме
iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй. Використання їх в аудиторнiй,
позааудиторнiй, дистанцiйнiй, а особливо, самостiйнiй формi навчання, дозво-
ляє сформувати не тiльки iнформацiйно-комунiкацiйну компетентнiсть май-
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бутнiх вчителiв, а й самоосвiтню компетентнiсть, яка є необхiдною складовою
майбутнього фахiвця.

Широке застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй пiд час
навчального процесу надає наочнi приклади їх використання, викриває їх
позитивнi та негативнi моменти, перебудовує саму форму навчання.

Яскравим прикладом IКТ є хмарнi технологiї. Розвиток комп’ютерних
мереж, їх ресурсiв та сервiсiв дозволяє створювати не тiльки довiдковi сис-
теми, системи збереження iнформацiї та її пошуку, а також iнформацiйнi
системи, якi можна використовувати як в професiйнiй, так й в навчальнiй
дiяльностi. Поява хмарних технологiй видозмiнила не тiльки iнформацiйно-
освiтнiй простiр, а й форми подання iнформацiї, до мультимедiйних можли-
востей комп’ютерiв додалась масовiсть iнформацiї, її швидкозмiннiсть та
актуальнiсть. Всi наведенi якостi дозволяють розглядати хмарнi технологiї
як суттєвий крок до створення iнформацiйно-освiтнього середовища на будь
якому освiтньо-квалiфiкацiйному рiвнi.

Дослiдження форм, методiв та задач самостiйної роботи розглядали в сво-
їх роботах В. Андрєєва, О. Гавришиної, В. Догонової, С.Єлканова, М. Забор-
щикової, Е. Мiрошниченко, О. Федорової та iн. Питання використання ком-
п’ютерних технологiй в навчальному процесi вiдображено у великiй кiлькостi
дослiджень як вiтчизняних так i закордонних фахiвцiв. Зокрема в працях
В. Бикова, М. Жалдака, О. Жильцова, Ю. Жука, В. Iзвозчикова, В. Клочко,
А. Коломiєць, О. Кузнєцова, В. Монахова, Н. Морзе, О. Муковiз, Л. Панчен-
ко та iн. розглядається питання використання iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй в навчаннi, а в роботах О. Адаменко [4], Г. Алексанян, Л. Панчен-
ко та iн. питання використання хмарних технологiй в освiтi.

Тим не менш, залишається невисвiтленим проблема формування само-
освiтньої компетентностi засобами iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй
взагалi та хмарних технологiй зокрема.

Мета дослiдження полягає у визначеннi ролi хмарних технологiй для фор-
мування самоосвiтньої компетентностi майбутнiх вчителiв.

Основна частина
Розвиток комп’ютерних комунiкацiй дозволив створити з великої кiль-

костi розрiзнених обчислювальних ресурсiв спiльну, динамiчну, наукомiстку
систему. Ця система здатна надати не тiльки бiзнесовiй частинi користува-
чiв сучаснi, потужнi та надiйнi засоби створення iнформацiйного середовища
комерцiйної дiяльностi, але й для освiтнього сегменту надає сервiси, на осно-
вi яких можна створювати iнформацiйно-освiтнє середовище. Поява термiну
«хмарнi технологiї» вiдбулася набагато пiзнiше створення саме цих техно-
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логiй. Розрiзнену систему послуг, якi базувались на технологiї клiєнт-сервер
i якi використовували в своїй основi гiпертекстовий формат представлення
даних, необхiдно було об’єднати з маркетингової точки зору та з точки зору
стандартизацiї. Користуючись цими чинниками компанiя Google у особi гене-
рального директора Ерiка Шмiдта проголосила концепцiю «cloud computing»,
в основi якої лежить iдея перенесення основного навантаження по створенню,
пiдтримцi, безпецi та обробцi ресурсiв, якi використовуються користувачами,
в iнформацiйну iнфраструктуру дата-центрiв виробникiв мережевих сервiсiв.
Хоча першi дослiдження з цього питання виконувались ще в 60-тi роки XX ст.

Видiляють п’ять основних характеристик хмарних технологiй:
• самообслуговування за вимогою (користувач може отримувати в необхiд-

ному об’ємi та керувати необхiдними обчислювальними ресурсами без
допомоги адмiнiстратора);

• мережева доступнiсть (хмарний сервiс повинен бути доступним з будь-
якого пристрою в будь-якiй точцi свiту та в будь-який час);

• вимiрюванi сервiси (оплачується тiльки та обчислювальна потужнiсть,
яку користувач дiйсно використовує);

• еластичнiсть (можливiсть моментальної змiни кiлькостi й часу викорис-
тання обчислювальних ресурсiв);

• незалежнiсть вiд апаратного забезпечення (надання хмарних послуг не
повинно залежати вiд працездатностi конкретного апаратного вузла).

Наведенi характеристики не тiльки визначають, якi з технологiй можна
вiднести до хмарних, а якi нi, та пiдкреслюють переваги хмарних техноло-
гiй. По-перше, це економiчна вигода, що випливає з вiдсутностi необхiдностi
пiдтримувати працездатнiсть власних обчислювальних ресурсiв та сервiсного
обслуговування й оплачувати невикористанi ресурси. По-друге, це iнформа-
цiйна безпека ваших даних, адже для їх збереження використовуються не
локальнi пристрої збереження даних, а цiлi технологiї безпечного збережен-
ня даних. По-третє, це безперебiйна доступнiсть, яка виражається не тiльки
в тому, що хмарнi сервiси працюють постiйно, а й в тому, що доступ до них
виконується на базi будь-якої платформи без обмежень. Таким чином, хмарнi
технологiї постають у якостi нової платформи для побудови як загальнодо-
ступного так i iндивiдуального iнформацiйного навчального середовища.

Початок 21 столiття характеризується збiльшенням можливостей для
навчання. Американський вчений К.Бонк в своїй книзi «Свiт вiдкрито: як
веб-технологiї революцiонують освiту» надав 10 ключових трендiв вiдкрито-
го свiту, що впливають на освiту [1]. Одним з цих трендiв є девiз «Студенти як
викладачi», який характеризується тим, що вiд студентiв вимагається бiльша
iнiцiатива, вони повиннi вмiти самостiйно вивчати матерiал, який буде корис-
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ний для їх освiти. Iншими словами, самоосвiтня компетентнiсть являє собою
той фундамент, що дозволить не тiльки пiдготувати майбутнього фахiвця в
своїй професiйнiй сферi, а й змiнити сутнiсть та форми навчання.

Аналiз дослiджень Н. Воропай [2] та О. Ножовнiка [3], присвячених
аналiзу структури самоосвiтньої компетентностi фахiвцiв рiзних напрямiв
дозволяє стверджувати, що процес професiйного становлення та самовдоско-
налення майбутнiх фахiвцiв розглядається в єдностi чотирьох етапiв, а саме:

• мотивацiйного (усвiдомлення професiйної спрямованостi процесу само-
розвитку);

• когнiтивного (оволодiння необхiдними знаннями);
• процесуального (планування й реалiзацiя самоосвiтньої дiяльностi);
• контролюючого (оцiнка отриманих результатiв).
На основi аналiзу дослiджень вчених стає зрозумiлим, що самоос-

вiтня компетентнiсть майбутнiх учителiв виявляється в процесi взаємо-
дiї структурних компонентiв: мотивацiйно-стимулюючого, iнформацiйно-
змiстовного, планово-органiзацiйного та рефлексивного-контролюючого.

Ефективнiсть органiзацiї самоосвiтньої дiяльностi майбутнiх вчителiв з
урахуванням змiсту навчального матерiалу залежить вiд наявностi умов:

• пiдготовка викладача (аналiз змiсту iнформацiї, вивчення iндивiдуаль-
них реальних навчальних можливостей, створення динамiчних навчаль-
них груп, розробка системи завдань);

• пiдготовка майбутнiх вчителiв (сприйняття мети дiяльностi, позитивне
ставлення до неї, оволодiння базисними знаннями з навчального пред-
мету, засвоєння вмiнь самоосвiтньої дiяльностi, аналiз i структуруван-
ня навчального матерiалу, використання адекватних до нього способiв
дiяльностi);

• органiзацiя самоосвiтньої дiяльностi як системи, що характеризується
контролем за процесом та результатами дiяльностi; взаємодiєю мiж
суб’єктами навчання, спрямованими на перетворення майбутнього фа-
хiвця iз об’єкта в суб’єкт навчального процесу.

Для вирiшення питання органiзацiї самоосвiтньої дiяльностi майбутнiх
учителiв трудового навчання технологiчного факультету ДВНЗ «Донбаський
державний педагогiчний унiверситет» в рамках навчальної дисциплiни «Су-
часнi iнформацiйнi технологiї» були розробленi завдання для самостiйної
роботи, що передбачають використання хмарних технологiй в якостi предме-
ту та засобу навчання. Завдання передбачали виконання загальнодоступними
засобами вiд Google (система пошуку, електронна пошта, контакти, календар,
диск, блог) певної низки завдань, якi були пов’язанi мiж собою та створюва-
ли певне iнформацiйно-освiтнє середовище iз заздалегiдь вибраної теми, яка
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стосувалась майбутньої професiї.
Слiд зазначити, що така форма органiзацiї самостiйної роботи викликала

цiкавiсть не тiльки з точки зору вивчення сучасних iнформацiйних техноло-
гiй, але й з професiйної точки зору, адже студенти створювали для майбутньої
професiйної дiяльностi навчальнi матерiали. Їх впевненiсть у тому, що нав-
чальнi матерiали, якi пiдготовленi таким чином, будуть бiльш цiкавими, нiж
традицiйнi наочнi та пiдготовленi на паперовiй основi, була пiдкрiплена пiд
час проходження навчальної педагогiчної практики.

Висновки
Самоосвiтня дiяльнiсть та, як результат, самоосвiтня компетентнiсть є

однiєю з ключових компетентностей майбутнього фахiвця. Структура само-
освiтньої компетентностi передбачає рiзносторонню дiяльнiсть для її фор-
мування, а тому будь-який з видiв самоосвiтньої дiяльностi пiдвищує рiвень
самоосвiтньої компетентностi. Слiд зазначити, що хмарнi технологiї дозволя-
ють з невеликими затратами сформувати iнформацiйно-освiтнє середовище,
яке спонукає майбутнiх учителiв до плiдного, цiкавого та результативного
навчання.

До подальших дослiджень слiд вiднести питання визначення ефектив-
ностi використання хмарних технологiй для органiзацiї самостiйної роботи
майбутнiх учителiв, а також розробки методичних вказiвок з використання
хмарних технологiй для органiзацiї самостiйної роботи.
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