
: т

Р З Ч
/& > Ь

НАЩОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ1ЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
1меш М.Г1. ДРАГОМАНОВ А

ГУНЬКО Степан Олександрович

УДК 378.14:372.22

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО 
ЩФОРМАЩШП ТЕХНОЛОГИ У МАЙБУТШХ 

ВЧИТЕЛГВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСШ

13.00.01 -  теор1я та 1Стор1я педагопки

АВТОРЕФЕРАТ
дисертацн на здобуття наукового ступеня

кандидата педагопчних наук

11111Н11П
1 0 0 3 1 0 1 3 9



Дисертащею е рукопис.

Робота виконана у Волинському державному ун1верситет1 
1меш Л еи УкраТнки, М астер ство  освгги Украши.

Науковий кер1вник: - кандидат педагопчних наук, доцент 
Смолюк 1ван Олександрович,
Волинський державний ушверситет
1меш Л еи  Украинки,
доцент кафедри сощально1 педагогией

Офщшш опоненти: - доктор педагопчних наук, професор 
Алексюк АиатолШ М иколайович, 
КиТвський ушверситет 1М. Тараса 
Ш евченка, професор кафедри педагогики;

- кандидат педагопчних наук, 
старший науковий сш вробпник, 
Левченко Григорш Семенович, 
1нститут педагогией А П Н  У краш и, 
завщувач лабораторй трудово1 
ПОДГОТОВКИ 1 ПОЛ1ТеХН1ЧНОГ творчость

Провщна установа - Тернопшьський державний педагопчний 
ушверситет 1М. В.Гнатюка, кафедра 
педагогией, Мшгстерство осв1ти Украш и, 
м.Тернопшь.

Захист вщбудеться 1999 р. о / 6  . ГОДИН1
на засщанш спещал1зованоТ вченоТ ради К  26.053.02 в 
Нацюнальному педагопчному ун1верситет1 1меш М .П .Д рагома- 
нова (252601, м.Кию, вул. П ирогова, 9).

3 дисертащею можна ознайомитися у б1блютещ 
Нащ онального педагопчного ушверситету 1меш М .П .Д рагома- 
нова (252601, м.Киш, вул. П ирогова, 9).

Автореферат розюланий 1999 р.

Вчений секретар 
спещал1зовано1 вчено*1 ради Л.В .Д олинська



1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальшсть та дощльтсть дослщження. В умовах розбудови 

демократично*! украТнськоТ держави докоршно змшюеться ситуащя в 
систем! осв1ти, постае необхщшсть ц динам1чного розвитку. Стратепя 1 
тактика радикальних змш в о с в т  УкраУни чтсо визначеш у державнш 
нащональнш програм! “Освгга”- (“УкраУна XXI столггтя”), Закон! 
УкраУни “Про освггу”. У нш акцентуеться увага на необхщност1 розвитку 
осв1Ти на основ1 нових прогресивних концепцш; запровадження сучасних 
технолопй та науково-методичних досягнень у навчальний процес; 
П1ДГОТОВКИ новоУ генерацй педагопчних кадр1в.

Проблема професшно-педагопчноУ пщготовки вчителя пост1Йно 
перебувае в центр! уваги науковщв. ГУ розв'язанню присвячено ряд 
важливих досл!джень, зокрема, робота О.А.Абдулл1ноУ, А.М.Алексюка, 
Ю.К.Бабанського, В.I.Бондаря, О.Г.Мороза, В.О.Сластьошна, 
Р.1.Хмелюк та ш. Вагомий внесок у розробку проблеми професШноУ 
П1дготовки вчителя сучасноУ школи зробили вггчизняш вчен1-психологи
1.Д.Бех, О.В.Киричук, В.О.Моляко, В.Ф.Паламарчук, Ю.О.Приходько,
О.В.Скрипченко та ш.

Одним з важливих чинншав, як1 в сучасних умовах здшснюють все 
бшьший вплив на розвиток системи формування профес1йних якостей 
вчителя е процес шформатазащУ осв1ти. Нов! шформацшш технологГУ все 
ширше використовуються як суспшьний продукт, який забезпечуе 
штенсифжащю вс^х сфер економ1ки, прискорення науково-техшчного 
прогресу, розвиток педагопчноУ науки, демократизац!ю суспшьства. Тому 
дослщження ключових аспект!в процесу 1нформатизац11 осв1ти та 
пщготовки майбутнього вчителя сучасноУ школи до професШноУ 
Д1яльност1 у сфер1 використання нових 1нформац1Йних технологий е досить 
актуальними проблемами.

Основу для розв'язання вказаних проблем закладено в роботах 
€.П.Вел1Хова, Б.А.Глинського, В.М.Глушкова, А.А.Дородн1цина,
A. П.Сршова, В.С.Михалевича, М.М.Моисеева та ш., як> обгрунтували 
концептуальн1 засади процесу шформатазащУ системи освгги. Розв'язку 
психолого-педагопчних проблем ефективного використання комп'ютер1в 
У навчально-виховному процес! присвячеш пращ В.П.Беспалька, 
П.Я.Гальпер1на, Т.А.1льУноУ, Б.С.Гершунського, ЮЛ.Машбиця,
B. М.Монахова та ш. Вдосконаленням зм!сту 1 методики вивчення основ 
1нформатики займалися А.П.€ршов, А.Ф.Верлань, ВЛ.Гриценко, 
А.М.Довгялло, В.Г.Житомирський, В.А.Каймш, А.Г.Кушн1ренко,
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Н.В.Морзе, Ю.С.Рамський, Г.Д.Фролов, 1.М.Яглом та ш. Основи 
подготовки вчителя до використання ЁнформацЁйних технологЁй у 
професшнш дёяльностё розкритЁ в роботах БМ.БогдановоУ, М.М.Буняева, 
М.ГЖалдака, М.ПЛапчика, М.А.Лейбовського, ВЛ.Матросова, 
Н.В.Панченко, МЛ.Шкшя та Ёнших науковщв.

АналЁзуючи працЁ цих та Ёнших вчених, нами виявлено, що поза 
увагою дослёдникёв залишилася проблема формування професЁйних 
якостей педагога в сферЁ використання ЁнформацЁйних технологЁй у 
навчаннЁ молодших школярЁв. Це зумовило вибЁр теми дослЁдження: 
“Формування системи знань про ЁнформацЁйнЁ технологи у майбутшх 
вчителЁв початкових класЁв”, яка узгоджуеться з загальною проблемою 
лаборатори педагопчних технологЁй ВДУ ЁменЁ ЛесЁ УкраЁнки 
“Педагопчна технология у сучасному вузЁ” на перЁод з 1995-1999 рр. та 
закоординована Радою з координацй наукових дослЁджень в галуз! 
педагогЁки 1 психологи в УкраТнЁ (протокол №5 вщ 17.09.98 р.).

Об'ект дослгдження - професЁйна подготовка вчителя в умовах 
вищого закладу освгги.

Предмет дослгджеиня - процес формування у майбутшх вчителЁв 
початкових класЁв системи знань про ЁнформацЁйнЁ технологи.

Мета дослгдження - розробити, теоретично обгрунтувати та 
експериментально перевЁрити методику формування системи знань про 
шформацшш технологи* у майбутшх вчителЁв початкових класЁв.

Ппотеза дослЁдження Грунтуеться на тому, що пщвищення 
ефективностЁ шформацШноТ пёдготовки вчителЁв початкових класЁв, яка е 
елементом системи професЁйного становления спецЁалЁста в умовах 
вищого закладу освёти можливе на основё розробки професЁйно- 
орЁентованого змёстового компоненту системи знань студентЁв про 
ЁнформацЁйнЁ технологи та його реашзацйо через можливосп модульно
рейтингового навчання.

У вёдповёдностё з метою, об'ектом, предметом, ппотезою були 
визначенЁ такЁ завдання дослЁдження:

1. Вивчення стану дослЁдженостЁ проблеми в теорн та практицЁ 
роботи ВИЩ01 школи.

2. Визначення структури системи знань про ЁнформацЁйнЁ технологи 
майбутшх вчителЁв початкових класЁв та обгрунтування умов и реалЁзацн 
в навчальному процес!.

3. Обгрунтування критерив та виявлення реального рЁвня засвоення 
студентами системи знань про ЁнформацЁйнЁ технологЁТ.
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4. Розробка адаптивноТ программ засвоення студентами системи 
знань про шформацшш технологи та системи рейтингового контролю 
знань 1 IX експериментальна апробащя.

5. Дослщно-експериментальна перев1рка ефективност! науково- 
практичних рекомендацш з питань формування системи знань про 
шформацшш технологи у майбутшх вчител1в початкових клаав.

Методологгчною та теоретичною основою дослгдження е провщш 
положения концепцш: едносп свщомосп, д1яльност1 та взаемозв'язку 
теорн 1 практики (Б.Г.Ананьев, О.М.Леонтьев, Б.ФЛомов); удоско- 
налення професшно!' пщготовки педагога (О.А.Абдуллша, 
СЛ.Архангельський, А.М.Алексюк, ВЛ.Бондар, БА.Зязюн, О.Г.Мороз); 
про можлив1Сть об'ективного визначення ефективност1 процесу 
пщготовки спец1ал1ста (Ю.К.Бабанський, В.П.Беспалько); 1нформатизацн 
осв1ти та П1ДГОТОВКИ вчителя в сфер1 використання шформацшних 
технолопй (Б.С.Гершунський, МЛ.Жалдак, А.П.Сршов, ЮЛ.Машбиць, 
МЛЛНкшь).

ОрганЬащя дослгдження: пошуково-дослщницька робота
проводилася з 1993 року до 1998 року у вищих навчальних закладах м1ст 
Луцька, Ивного, Тернополя та окремих загапьноосв1тн1х школах 
Волинсько! обласп.

Дослгдження проводилось у три основш етапи.
Перший етап (1991 - 1993 рр.) - анал1тико-констатуючий. Вюпочае 

вивчення науково-1сторичних джерел використання 1нформащйних 
технолог1й у навчанш учн1в початкових класЁв, зб1р I систематизацию 
матер1ал1в про профес1йну пщготовку вчителя у сучасному вуз1, розвиток 
профес1йних якостей у майбутн1х фах1вщв за допомогою систематичних 
педагог^чних спостережень за Тх дцяльн1стю.

Другий етап (1994 - 1997 рр.) - дослщно-експериментальний, полягав 
у проведенш формуючого експерименту, на якому було розроблено та 
застосовано структурно-функцюнальну модель зм1сту 1нформац1йноТ 
П1Дготовки вчителя початкових клаав та апробовано експериментальну 
методику формування у майбутн1х класоводцв системи знань про 
шформацшш технологи та IX використання у навчанш учшв.

На третьему етап1 (1997-1998 рр.-завершально-узагальнюючому) 
здшснювалася систематизац1я одержаних результата досл1дження, 
з'ясовувапася кореляц1я особливостей IX застосування вщповщно до умов 
конкретного навчального закладу, оформления результата дослщницько- 
експериментально! робота та впровадження науково-методичних реко-
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мендацш. Всього дослщно - експериментальною роботою буди охоплеш 
632 студента, 112 викладач1в, 28 кер1'вник1в осв1тшх установ, 232 учш 
початкових клапв. В експеримент1 брали участь студента педагопчних 
факультет, педучилища, вчител1 та учш загальноосв1тшх шк!л мют 
Луцька, Нововолинська, Пвного, Тернополя.

Наукова новизна одержаних результат полягае:
- в обгрунтуванш зм1сту та структури системи знань про 

шформацшш технологи майбутшх вчител1в початкових клаав та 
уточненш понять: “педагопчна технолопя”, “комп'ютерш технологи 
навчання”, “шформацшш технологи”, “нов1 шформацшш технологи”, 
“шформацшна культура вчителя”;

- у розробщ методики виявлення р1вня сформованост1 системи знань 
про шформацшш технологи у майбутшх вчител1в початкових клапв та Ух 
функцюнальноУ готовност! до використання шформацшних технолопй у 
початковш школ1, основними компонентами якоТ виступають конкретш 
критерй', як1 дозволяють оцшити р1вень пщготовки студен т  за певними 
параметрами;

- у виявленш педагопчних умов, яш ефективно впливають на 
формування операцшного компоненту готовносп особистост! до 
застосування нових засоб1в навчання: посилення мотивацп особистосп до 
систематично!' навчальноУ д1яльност1; розширення рамок та шдвищення 
рол1 самостшноУ робота; стимулювання творчого мислення студент; 
пщвищення об'ективност1 оцшювання знань.

Теоретичпе значения роботы полягае в обгрунтуванш актуальное™ 
комплексного дослщження проблеми формування системи знань про 
шформацшш технологи майбутнього вчителя початковоУ школи, у 
детермшацп зм1сту та структури даноУ системи знань, визначенш 
ефективних шлях1в УУ засвоення студентами.

Практичне значения одержаних результагтв:
- видшеш окрем1 компонента процесу шформацшно! пщготовки 

вчителя, як1 забезпечують ефективне засвоення знань про шформацшш 
технологи майбутшми фах1вцями; одержан! узагальнення та висновки 
використаш для розробки навчально-методичноУ документацй', 
пщготовки пщручниюв та навчальних попбниюв.

рОЗроблсМ! ниукопо-методпчш рекомендацп 3 ПИТЙНЬ 
жтснсиф1кацп шдготовки вчителя до використання шформацшних 
технологий у навчанш учшв початкових класш.

Особистий внесок здобувача полягае у модульному структуруванш
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зм1сту спецкурсу “Нов1 шформацшш технологи”; у публ1кац1ях методич- 
них рекомендацш та статей, в уточненш понятшного апарату 
дослщження; у розробщ методики д1агностики р1вня теоретичноУ 
пщготовленосп майбутшх вчител1в у сфер1 використання шформацийних 
технолопй, рейтинговоУ оцшки Тх практичного досвщу.

Втрогтдтсть результатов дослтдження забезпечуеться 
репрезентатившстю виб1рки, використанням комплексу 
взаемодоповнюючих метод1в, адекватних об'екту, предмету й завданням 
дослщження; застосуванням комплексноУ методики теоретико- 
екпериментальноУ роботи; науковою обгрунтовашстю вихщних позиций 
дослщження; результатами експериментальноУ перев1рки розроблених 
положень 1 рекомендаций; поеднанням яюсного та юльюсного анал1зу 
одержаних емшричних даних.

На захиспг виносяпгься:
- модель ЗМ1СТУ шформаЦШНО! ПЩГОТОВКИ МаЙбуТН1Х фаХ1ВЦ1В 

початковоУ освгги, спрямованоУ на пщвищення ефективност1 Ух 
професшного становления;

- теоретично обгрунтоваш критер1У оцшки р1вня засвоення 
студентами системи знань про шформацшш технолопУ, як1 дозволяють 
оцшити р1вень пщготовки студенпв за конкретними параметрами;

- адаптивна програма засвоення студентами знань про шформацшш 
технологи та система рейтингового контролю за результатами навчальноУ
Д1ЯЛЬНОСТ1;

- методика анал1зу та штерпретащУ результате дослщно- 
експериментальноУ перев1рки ефективносп науково-практичних 
рекомендаций з питань формування системи знань про шформацшш 
технолопУ у майбутшх вчител1в початкових клапв.

Апробацтя та впровадження результате дослщження здшснювалася 
на шформацшному та практичному р1внях: через публжащю наукових 
матер1ал1в, в яких подавалися поточш результата та висновки 
дослщження; розробку методичних рекомендацш з актуальних питань 
навчально-виховного процесу вищоУ та загальноосвггньоУ шкт; 
використання матер1ал1в та дослщницьких результата, одержаних у 
процеп паукового пошуку; через пщготопку доповщей та вистушв на 
науково-теоретичних та науково-практичних конферешцях у М1стах 
Луцьку (1989, 1991-1998 рр.), Пвному (1994 - 1997 рр.), Бресл (Бшорупя, 
1996-1997 рр.), Киев1 (1997-1998 рр.), на ссмшарах 1 курсах пщвищення 
КВаЛ1ф1КаЦ11 ВЧИТеЛ1В ПОЧаТКОВИХ КЛаС1В В облаСНОМу ШСТИТуТ! П1СЛЯДИП-
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ломно1 освгги педагопчних кадр1в; проводилися лекцн та лабораторно- 
практичш заняття з використанням результате дослщження для студента 
педагопчного факультету Волинського державного университету 1меш 
Л еа УкраТнки.

Дисертащя складаеться 13 вступу, трьох роздшв, висновюв, списку 
використаних джерел (212), додапов. У робот1 наведено 23 таблицу 16 
рисунюв, як1 займають 17,5 сторшок. Обсяг дисертацп - 158 сторшок 
друкованого тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМ1СТ ДИСЕРТАЦЙ

У вступ» обгрунтовано актуальшсть обраноТ проблеми, стан и 
досл1дженост1, визначено мету, об'ект, предмет, ппотезу 1 завдання 
дослщження, окреслено детермшовашсть проблеми наукового пошуку, 
сформульовано наукову новизну, теоретичне ! практичне значения, 
розкрито джерельну базу, особисгий внесок автора, апробацию основних 
результате науково-пошуковоТ робота та наведеш даш про структуру 
робота.

У першому роздал! дисертащйного дослщження “Система знань 
вчителя про шформацшш технологи як педагопчна проблема” 
розглядаються 1Сторичш аспекта обраноУ теми в теорй та практищ 
педагопчноУ науки; здшснюеться системний анализ наукових праць з
ДИНаМ1КИ 1НфорМаЦ1ЙНИХ ТвХНОЛОПЙ; ВИСВ1ТЛЮЮТБСЯ П1ДХОДИ до
шформацшноУ подготовки вчителя у ретроспективному контекст!.

Анал13 проблеми в 1сторичному аспект! дозволив виробити власну 
позищю у здшсненш пошуково-експериментальноУ робота в досл1дженн1 
використання вчителем нових шформацшних технолопй у професшнШ 
дёяльносп. ОбГрунтування нових пщход1в до формування у майбутшх 
учител1в початкових клаав системи знань про шформацшш технологи 
подаеться нами з позицш педагопчноУ технологи, яка розглядаеться у 
дослщжешн як систематичне 1 послщовне втшення в практику наперед 
спроектованого навчально-виховного процесу, який дозволяе розвивати 
професшш знания студента. У нашому дослщженш детермшоваш чотири 
1СТОрИЧН1 Пер10ДИ трансформацй ПОНЯТЬ В1Д “технологи В ОСВШ” до 
“педагопчноУ технологи”. Основу педагопчноУ технологи складае 
педагопчна система, одним 13 компонента якоУ на сучасному еташ е 
комп'ютер як зааб навчання.

Узагальнюючи пщходи до визначення зм1сту поняття “нов! шфор-
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мацёйнё технологи”, ми спирались на наступну його детермёнацёю: новё 
ёнформацёйнё технологи (Н1Т), розглядаються нами як комплекс сучасних 
навчальних, дидактично-методичних матерёалёв, технёчних та 
ёнструментальних засобёв обробки, збереження, передач!, вёдображення 
ёнформацёУ, який використовуеться вчителем у вёдповёдностё з 
закономерностями навчально-виховного процесу.

Основнё напрямки використання вчителем у навчальному процесё 
засобёв Н1Т обгрунтовуються нами на основё вивчення наукових 
першоджерел та власного детермёнованого пёдходу до розкриття Ух суп. 
Це дозволило у ходё реалёзацёУ констатуючого експерименту 
диференцёювати особливостё процесу засвоення майбутнёми вчителями 
початкових класёв засобёв Н1Т, який передбачае у своТй структурё два 
етапи: перший - засоби Н1Т виступають предметом навчальноУ дёяльностё 
особистостё; другий - вёдбувасться перетворення засобёв Н1Т у знаряддя 
професёйноУ дёяльностё майбутнього спецёалёста.

Узагальнення результатёв констатуючого експерименту дало змогу 
видёлити основнё проблеми, якё е типовими для процесу ёнформатизацёУ 
сучасноУ вищоУ та загальноосвётньоУ школи:

- необхёднёсть перегляду теоретичних положень дидактики ё 
педагогёчних технологёй;

- потреба трансформацёУ компонентёв педагогёчноУ системи;
- оснащенёсть шкёл рёзними типами комп'ютерноУ технёки;
- обмежена забезпеченёсть вищоУ та загальноосвётньоУ школи 

високоякёсними програмними засобами;
- недостатня пёдготовка вчителёв до використання засобёв Н1Т у 

процесё практичноУ дёяльностё;
- нерозробленёсть питань методики рацёонального використання 

комп'ютерноУ технёки.
Акцентуючи увагу на проблемё недостатньоУ пёдготовки вчителёв до 

використання засобёв Н1Т у процесё практичноУ дёяльностё як домёнуючёй, 
ми передбачили, що УУ розв'язання залежить вёд пёдвищення ефективностё 
процесу ёнформацёйноУ пёдготовки шляхом застосування новётнёх 
дидактичних методик. 1нформацёйну пёдготовку у нашёй роботё 
розглядаемо як процес формування у студентёв системи знань про 
ёнформацёйнё технологёУ, умёнь та навичок Ух практичного використання 
для органёзацёУ навчально-виховного процесу в сучаснёй школё.

Проведений в ходё констатуючого експерименту аналёз наукових 
дослёджень 1.М.БогдановоУ, М.М.Буняева, М.1.Жалдака, М.П.Лапчика,
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М.А.Лейбовського, В.Л.Матросова, Н.В.Панченко, МЛ.Шкшя та шших 
науковщв дав змогу простежити еволюцйо у шдходах до розв'язання 
проблеми шформацшноТ тдготовки майбутн1Х вчител1в, у якш ми 
видшяемо три перюди. Для першого перюду характерною рисою е 
спрямовашсть на формування у студента знань можливих застосувань 
компьютера без умшь його практичного використання. Другий период 
характеризуеться переор1ентац1ею на вивчення майбутшми вчителями
ОСНОВ ПрОГрамуваННЯ. 3 ЮНЦЯ 80-Х рОЮВ ЗМШЮЮТЬСЯ П1ДХ0ДИ до 
шформацшноТ пщготовки вчителя. Суть цих змш проявляеться в тому, що 
зм1ст шформацшноТ шдготовки вчителя спрямовуеться на шдготовку 
користувача сучасноТ комп'ютерноТ техшки. Отже, исторична 
ретроспекщя використання комп'ютергв у сучасних закладах освгги 
дозволяе констатувати, що найбшьшу практичну цшшсть для майбутньоТ 
професшноТ д!яльност1 мае набуття студентами 1 вчителями знань та 
практичних навичок використання ЕОМ для пщготовки, збершання, 
обробки текстовоТ 1 граф1ЧноТ шформаци, яка вщкривае шлях до 
формування шформацшноТ культури особистосп.

Анал1зуючи наукову литературу, в якш розкриваються основи 
шформацшноТ пщготовки майбутнього вчителя початковоТ школи, 
узагальнюючи практичний досвщ розв'язання дослщжуваноТ проблеми 
виявили, що це завдання реал1зуеться у повнш М1р1, якщо така подготовка 
здшснюеться на основ! бшарного (двохаспектного) цшепокладання. Його 
суть полягае у тому, що випускник педфаку повинен бути подготовлений 
до використання засоб1в нових шформацшних технолопй у навчальнш о 
позакпаснш робот! з молодшими школярами з одного боку, 1, з шшого, 
вж мае забезпечити формування основ шформацшноТ культури учшв.

У другому розд1л1 дисертацй “Дидактичш основи формування знань 
у студента про шформацшш технологи” проанашзовано педагопчно- 
шзнавальш особливоси формування основ шформацшноТ культури учшв 
у процес1 навчання; подано дослщно-експериментальне обгрунтування 
змюту шформацшноТ подготовки вчителя початковоТ школи; узагальнено 
результата досл1Дження р1вня сформованост1 у майбутшх вчител1в 
початкових клас!в системи знань про шформацшш технологи.

Детерм1новано в рамках нашого дослщження постало завдання 
видшити особливост! професшноТ Д!яльност1 вчителя початкових клас1в з 
питань формування основ шформацшноТ культури молодших школяр1в. 
Серед них ми акцентуемо увагу на необхщносп врахування ситуативное™ 
сприймання учнями початкових клас!в навчальноТ шформаци, труднощах
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в абстрагуванш ютотних ознак р1зних предметов; обгрунтованому добор1 
змюту курсу початково'1 шформатики, вибор! адекватных форм та засобгв 
оргашзацй шзнавальноТ д1яльносто учшв та на шших особливостях.

У ход! проведения дослщження прийшли до висновку, що 
використання вчителем початкових клас1в комп'ютерно'1 техшки, 
програмного забезпечення у навчанш учшв мае вщповщати таким 
педагопчним умовам:

- дотриманню принципу зв'язку навчання з життям (використання 
аналопв сучасних систем обробки текстовоУ, граф1чно1, музично1 
шформацн);

- орган1зацй вивчення основ 1нформатики на 1нту1тивно-практич- 
НОМу р1ВН1;

- врахуванню особливостей уваги молодшого школяра;
- регламентаци часу робота учня з машиною та ш.
Одним 13 завдань досл1дження, яке розв'язували в ход1 пошуково- 

експериментально'1 робота, було обгрунтування зм1стового компоненту 
системи знань вчителя початкових клас1в про шформацшш технологи. 
Гнструментальною процедурою вщбору найбшьш репрезентативних 
об'ект1в з науки у зм1ст даноТ п1дготовки була професшна спрямован1сть, 
анал13 вимог, яю ставляться до номенклатури вщомостей, якими мае 
волод1ти вчитель початково! школи. Ми врахували специфжу його 
управлшськоТ д1яльност1, функцн, реал1зац1Я яких вщбуваеться у ход1 Ц1е1 
Д1яльност1 та визначили сукупшсть задач, як1 розв'язуються засобами 
Н1Т. Ц 1 положения реал1зувалися на практиц1 через побудову лопчноТ 
структури ЗМ1СТУ 1НформаЦ1ЙН01 П1ДГОТОВКИ вчителя початкових КЛаС1В, 
яку ми розробляли на основ! методики, запропонованоТ В.П.Беспальком.

Дана структура включае в себе знания студентами основних понять 
шформатики; будови персонального комп'ютера; програмного 
забезпечення загального призначення; шшшв використання ПЕОМ для: 
реал1зацн принципу наочност1; диференщацй навчального процесу; 
контролю за навчальною Д1яльн1стю учшв; Д1 агностики п1знавально1 
сфери учня. Окремим блоком у структур! виступають знания майбутнього 
вчителя початкових клас1В про шляхи формування основ шформацшно'1 
культури молодших школяров. Проведене у ход1 констатуючого 
експерименту анкетування дало змогу встановити, що студента на досить 
низькому р!вн1 усвщомлюють можливост1 використання вчителем 
початкових клас1в комп'ютерних систем обробки 1нформацн у 
професшнш дшльност! про що свщчать дан!, узагальнен! в таблиц! I.
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Для д1агностики реального р1вня наявних у студентов знань про 
шформацшш технологи та Ух використання у навчанш учшв була 
розроблена 1 реалгзована комп'ютерна тестова методика, за якою 
студентам пропонувалося оцшити 1стиншсть або хибшсть тверджень, як1 
вщображали змют д1агностичних ознак навчальних елемент1в розробленоУ
МОДСЛ1.

Таблица 1. Квень розумшня студентами можливостей
використання вчителем комп'ютерних систем 
обробки шформацй’ (К-119, в %)

Системи обробки шформацй
Елементи циклу управл. 

Д1ЯЛЬНОСТ1 вчителя
Текст.

ред.
Граф.
ред.

Муз.
ред.

Електр.
табл.

Бази
даних

1. Планування 62,5 31,9 7,6 34,5 51,3
2. Оргашзащя навчальноУ

даяльносп учн1в 26,1 36,1 27,7 22,7 26,9
3. Стимулювання П1знав.

активност! уЧН1В 
4. Поточний контроль 1

19,3 21,1 63,0 10,9 9,2

корекщя 26,1 30,3 4,2 41,2 18,5
5. Анал13 ефективност1

заев, учнями навч. матер. 36,1 26,9 10,9 30,3 25,2
3 метою виявлення не тшьки декларативного р1вня поверхових 

знань студент1в, який базуеться на асощативних зв'язках “ключових” 
СЛ1В, але й бшьш глибокого р1вня реально цшних операщйних знань, 
який дозволяе використовувати отриман1 знания на практиц1, ми 
включили в дану сукупшсть тверджень твердження-дистрактори 
(фальш-альтернативи), як1 в1дображали не1снуюч1 ознаки модел1.

Одержан! в хода тестування результата подаемо у вигляд1 
пстограми (Рис. 1), через коефщенти засвоення навчального матер1алу. 
Вони дають змогу констатувати, що якщо р1вень сформованост1 у 
студенев знань про основш поняття 1нформатики, будову 
персонального комп'ютера, програмне забезпечення загального 
призначення близький до нормативного (коефщ1енти засвоення 
вар'юються в межах вщ 0,53 до 0,75), то знания шляхгв використання 
ПЕОМ для реал1зацй принципу наочносп, диференц^ацп навчального 
процесу, контролю за навчальною Д1яльн1стю учн1в, Д1агностики 
п13навальноУ сфери учня засвоен1 на значно нижчому р1вш (вар1ац1я 
коефщ1ент!в засвоення 0,36*0,5). Ще прше майбутш вчител! початкових
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клас1в засвоши знания про шляхи формування основ шформацшноУ 
культури молодших школяр1в (коефщ1енти засвоення 0,3-0,46). Це пщ- 
тверджуе наш висновок про необхщнють пщвищення ефективноспшфор- 
шформацшно'У шдготовки вчителя початкових клаав.

Рис. 1. Р1вень засвоення студентами системи знань про 
шформащшп технологи

У третьему роздш “Реал1зац1я системи шформацшноУ пщготовки 
майбутшх вчител1в початкових клас1в” охарактеризовано пошуково- 
експериментальне досл1дження та узагальнено динамжу формування у 
майбутшх вчител1в початкових класлв системи знань про шформацшш 
технологи.

У процес! досл1дження нами встановлено, що удосконалення 
орган1зацп навчально-п13навальноУ д1яльност1 студенп'в у вуз1 можливе на 
основ! застосування модульно-рейтинговоТ технологи, яку реал1зували в 
ход! формуючого експерименту. Ми переконалися, що робота за 
модульно-рейтинговою технолопею сприяе формуванню у студенев 
позитивного ставлення до навчальноУ д 1яльност1; посиленню мотивацй' 
особистост! до систематичноУ навчальноУ роботи; зац1кавленню в 
одержанн1 знань; розширенню рамок та пщвищенню рол1 сдмостшного 
розвитку; удосконаленшо можливостей для всеб1чного розкриття 
зд1бностей студенев, стимулювання Ух творчого мислення; п]двищенню 
об'ективност! оцшювання знань студенев; зростанню ефективност1 
роботи викладача.

У ход! формуючого експерименту навчальна робота майбутн1х 
вчител1в початкових клас1в була орган1зована на основ! використання



12

блочно-модульного вар1анту программ, в розробщ яко'1 ми спиралися на 
концепцию модульносп навчання, розроблену А.М.Алексюком. У нашому 
дослщженш навчальш модул1 программ об'еднаш навколо трьох щей: 
формування у студент комп'ютерно!’ грамотности умшь та навичок 
користувача сучасноУ комп'ютерноТ техшки; оргашзацй методично!’ 
пщготовки майбутнього вчителя початкових клаав до використання 
нових шформацшних технологш у навчанш учшв; вироблення у студент 
педагопчного факультету професшних навичок забезпечення основ 
шформацшноУ культури молодших школяр1в.

У ход! пошуковоУ роботи виникла необхщшсть застосування 
рейтингового обл1ку знань студент, ефектившсть якого пщтверджена 
результатами цшого ряду наукових дослщжень (АЛ .Арзамасцев, 
Ю.В.Бондарчук, П.М.Величко, М.Н.Гудзинський, В.А.Заблоцький, 
МЛ.Шкшь та ш.). Для об'ективноУ ощнки р1вня засвоення майбутн1ми 
вчителями знань про шформацшш технолопУ та Ух використання була 
розроблена багатобальна шкала. Дидактичний матер1ал закладений у 
кожному функщональному блощ программ оцшювався 60 балами. 
Оскшьки кшьк1сть навчально-п1знавальних модул!в у функц10нальних 
блоках була р1зною, в1дпов1дно вар'ювалась ощнка зм1сту кожного 
модуля за блоками. Дидактичний материал кожного з 12 модул1в ФБ1 
ощнювався 5 балами, ФБИ -12 балами, ФБШ -10 балами.

Для кожного функцюнального блоку були визначеш нормативн1 
значения у р1вш засвоення студентом зм1сту модушв. Усп1шним 
передбачалось засвоення навчального матер1алу на р1вн1 бшьше 3,5 бал1в 
для модул1в блоку ФБ1, 8,4 бала для модул^в ФБП та 7 бал1в -для ФБШ. 
Даш значения лопчно узгоджуються з вибраним у дослщженш подходом 
ДО ОЦ1НКИ Р1ВНЯ сформованост! 0р1ентувальн01 ОСНОВИ Д1ЯЛЬНОСТ1 
майбутнього вчителя (нормативний коеф1Ц1ент засвоення навчального 
матер1алу К=0,7).

Вщповщно до даного механизму 0Ц1нки р1вня знань, нормативний 
рейтинг студента з кожного функцюнального блоку складав 42 бали, а з 
усього курсу - 126 бал1в. Найвищий рейтинг майбутнього спещалюта 
П1сля засвоення курсу становив 180 бал1в.

Ощнка результативност1 формування у студент системи знань про 
шформацшш технологи проводилась нами за такими параметрами: 
розумшня завдань та зм1сту шформацшноТ пщготовки вчителя 
початкових клас1в; володшня ум1ннями та навичками користувача 
ПЕОМ; наявшсть сформованих знань про шляхи використання Н1Т у
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навчанш учшв; наявнють необхщного об'ему знань для формування 
основ шформацшноУ культури МОЛОДШИХ ШКОЛЯр1В.

Анал13 1 штерпретащю одержаних в ход1 формуючого експерименту 
результате за кожним 13 параметр1в ми проводили з використанням 
статистичних метод1В за загальною схемою, яка включала таю етапи: 
узагальнення кшьюсних даних - побудова розподшу згрупованих частот 
коеф1щент1в засвоення навчального матер1алу; граф1чне подання 
одержаного розподшу згрупованих частот; встановлення наявносп 
центральних тенденцш в одержаних результатах (обчислення середнього 
коефщ1ента засвоення за виборками); дослщження одержаних результатов 
на предмет встановлення характеру Ух розаяносто, мшливосто (обчислення 
дисперсш) за формулою:

« I  * 2 - ( Х  * , ) 2
Е> = — Ы ------------- Ы ------------

п(п - 1 )
де Х| - значения коефщ1енту засвоення для певного студента за 

вщповщним параметром, п - кшьюсть результате, отриманих у хода 
оцшки р!вня засвоення студентами експериментальних та контрольних 
груп навчального матер1алу за даним параметром; визначення характеру 
вщмшностей у р1вш розс1яност1 результатов, показаних студентами 
контрольних 1 експериментальних груп за допомогою Р - критерно 
Ф1шера:

г  Щ ь - Ъ
Л  ^«2,^1=^ Ч г 2 =«2-! >

де Б |,  Бг - дисперсГУ виборок, причому завжди вибираеться Б 1 > Бг, 
т -  об'ем виборки з Б |,  а П2 - об'ем виборки з Бг.

3 метою узагальнення одержаних результатов та для вироблення 
ВИСНОВК1В про ефектившсть застосування експериментальноУ методики 
нами, для кожного студента обчислювалася штегральна, сумативна 
оцшка р1вня сформованосто у нього систем и знань про шформацшш 
технологи та Ух використання у навчанш учшв. Одержаний розподш 
отриманих ОЦ1НОК подаемо у вигляд1 графжа (Рис.2). Подаш на графжу 
даш свщчать, що р1вень сформованосто систем и знань про шформацшш
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технологи у студенев експериментальних груп значно вищий у пор1внянш 
з студентами контрольных груп (середня штегративна оцшка р1вня 
засвоення становить 0,8 та 0,58 для студентсв експериментальних та 
контрольных груп вщповщно).

0,9 
0,8 

0.7

0,2 

0,1 

0
г ’  14 ? ? ? ? Я й 8 5 2  Й ? П  ? й 8 8

Рис.2.1нтегративш оцшки р1вня засвоення знань студентами 
Одержан! у ход1 пор1вняльного експерименту результаты дають 

змогу зробити обгрунтоваш висновки про те, що оргашзащя навчально- 
тзнавальноТ дояльносп студент1в педагопчного факультету за 
розробленою нами експериментальною методикою е бшьш ефективною 
формою формування у майбутшх вчител!в початкових клас1в системи 
знань про шформацшш технологи та Тх використання у навчанн! 
молодших школяр1в. Дан1 висновки П1дтверджен1 методом 
однофакторного дисперсшного анал1зу.

Узагальнення результате досл1дження показало, що формування 
системи знань про шформацшш технологи у майбутшх вчител1в 
початкових клас1в, за умови вщповщного п1дходу до Тх реал1зацн, може 
природньо виходити за меж! аудиторных занять, бути Тх продовженням у 
позанавчальних заходах та стимулююче впливати на ставлення студенев 
до поповнення науково-техн1чноТ 1нформацн.

На основ! вивчення науковоТ Л1тератури, анал1зу даних 
констатуючого 1 формуючого експеримент1в нами зроблен! так1 висновки:

1. Гнформатизащя системи вищо'Т осв1ти як одна з ланок загального 
процесу професшноТ п1Дготовки фах1вця, з одного боку, мае на мет1 
пщвищення ефективност! навчання студенев завдяки розширенню обсяг1в 
1нформацп та вдосконаленню метод1В ТТ засвоення, а з другого - 
спрямована на те, щоб майбутш вчител! могли застосовувати шформащй-
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Н1 технологи у професшнш Д1яльностк
2. У процес! комп'ютеризацй навчання в середнш 1 вищш школ1 

простежуються дв1 тенденцй: використання комп'ютера в якосп засобу 
навчально’Г даяльносгп; розгляд комп'ютера як ланки шформацшноТ 
технологи, об'екту вивчення. Дослщження комп'ютера в якосп об'екту 
вивчення на сучасному етат  розглядаеться в контексп нових 
шформацшних технолопй. Процес оволодшня майбутшми вчителями 
початкових класов засобами Н1Т визначаеться як сукупшсть двох етап1в: 
на першому еташ засоби НГГ виступають предметом навчально! 
д1яльност1 особистосп; на другому еташ вщбуваеться перетворення 
засоб1В Н1Т у знаряддя професшно!' Д1Яльносп майбутнього спещал1ста.

3. Зм1ст шформащйно1 П1Дготовки вчителя початкових клас1в у 
дисертац!Йному досл1дженн1 подаеться швар!антним з позищй щей 
шформатики 1 вар1ативним з позищй предметно!' шюстрацй цих щей, що 
обумовлено В1КОВИМИ та 1ндив1дуалъними особливостями учн1в 
молодшого шкшьного вжу. Структура системи знань про 1нформац1Йн1 
технологи майбутнього вчителя початкових клас1в вюпочае в себе знания 
основних понять шформатики; будови персонального комп'ютера; 
програмного забезпечення загального призначення; шлях1в використання 
ПЕОМ для: реашзаци принципу наочност1; диференщаци навчального 
процесу; контролю за навчальною Д1яльн1стю учшв; д1агностики 
П13навально‘1 сфери учня; знания шлях1в формування основ шформацшно! 
культури молодших школяр!в.

4. Визначальною умовою формування у студентхв системи знань про 
1нформац1йн1 технологи та Ух використання у навчанш учшв початкових 
клас1в е застосування модульно-рейтингово!’ системи навчання, у хода 
якого в умовах поеднання р1знофункцюнальних форм орган1зацй 
навчально-П13навально1 даяльност! теоретико-прикладного, конструк
тив но-творчого, технолог1чного спрямування у повн1Й М1р1 вщбуваеться 
реал1зац1я навчально-корегуючо!', стимулюючо!' та управл1НСько!' функц1Й 
навчання.

5. Розроблена програма засвоення студентами системи знань про 
1нформац1ЙН1 технологи передбачае у свош структур! сукупшсть трьох 
функщональних блок1в, як! включають в себе навчально-п!знавальн1 
модул!. Кожен модуль програми е вщносно самостшною одиницею, може 
1снувати як окреме Ц1ле I, в той же час, вс! модул1 програми оргашчно 
взаемопов'язан! в рамках, як1 визначаються змютом !нформац1йно1 
подготовки студентов на педагопчному факульте-п. Програма волод!е
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можливостями оперативно! адаптаци до шдивщуальних особливостей 
студента та р1вня його подготовки I забезпечуе гнучкий зворотнш зв'язок 
в систем! “викладач-студент”.

6. Рейтинговий обл!К знань студент1в на основ1 розроблено! 180- 
бально! шкали та мехашзм переведения рейтингових оцшок в традицшну 
п'ятибальну шкалу, який був застосований нами у ход1 проведения 
формуючого експерименту, е бшьш об'ективним засобом оценки р1вня 
засвоення студентами системи знань про шформацшш технологи в 
пор1внянш з традицшними.

7. Декомпозишя критер1ю системное™ знань на специф1чш критерй 
дае змогу структурно, за конкретними параметрами, здшснити дослщно- 
експериментальну перев1рку ефективносп науково-практичних 
рекомендаций з питань формування системи знань про шформацшш 
технологи у майбутшх вчителгв початкових клаав. Змкт 1 стурктура 
даних параметр1В у нашому дослщженш Ч1тко 1 однозначно описуеться 
вщповщними Ум ознаками.

8. Значш ВЩМ1ННОСТ1 у р1вш засвоення студентами контрольних 
(Кс=0,58) 1 експериментальних (Кс=0,8) труп зм1сту шформацшно! 
подготовки свщчать про ефектившсть проведено! пошуково! роботи з 
проблеми формування у майбутшх вчител!в початкових клас1в системи 
знань про шформацшш технологи.

Проведене. дослщження не вичерпуе вс1х аспекпв поставлених 
проблем. Подальшого вивчення потребують питания оргашзаци 
педагопчно! практики студентов з формування основ шформацшно! 
культури молодших школяр1в, автоматизаци управлшня процесом 
засвоення майбутшми вчителями початкових клаав системи знань про 
шформацшш технологи.

Основш положения дисертацн викладено у таких публжащях:
1. Гунько С.О. Особливосп роботи вчителя з проблем формування 

шформацшно! культури молодших школяр1в // Науковий вюник ВДУ. - 
Луцьк: ВДУ, 1999. - №1. - С.15-18.

2. Гунько С.О. 1сторичш аспекта проблеми шформацшно! 
пщготовки вчителя // Науковий вюник ВДУ. - Луцьк: ВДУ, 1998. - №2. -
С.7-8.

3. Гунько С.О. Технолопя подготовки майбутшх фах1вщв у процеа 
навчально-тзнавально! Д1яльност1 // Науковий вюник ВДУ. - Луцьк: ВДУ, 
1999. - №1. - С.1-5.(у сшвавторств! - Смолкж 1.О., авторських: 0,4 д.а.).



17

4. Гунько С.О. Пщготовка студенте педфаку до використання 
засобЁв нових шформацшних технолопй // НауковЁ записки аспЁрантЁв. - 
Луцьк: ВАД, 1997. -Вип. 3. - С.16-20.

5. Гунько С.О. Методична розробка лабораторних занять з
информатики 1 обчислювальноТ технЁки (роздш “Програмування на 
ПМК”) для студентЁв факультету подготовки вчителов початкових класов. - 
Луцьк, 1993. - 64 с. (у сповавторство, авт. 1,6 д.а.).

6. Гунько С.О. Методична розробка лабораторних занять з
спецкурсу “Використання комп'ютерноТ техноки в початковой школо” 
(роздш “Використання ПМК”) для студенте педагопчного факультету. - 
Луцьк, 1994. - 61 с. (у сповавторствЁ, авт. 1,6 д.а.).

АНОТАЦЙ

Гунько С.О. Формування системи знань про ЁнформацЁйнЁ 
технологи у майбутшх вчителов початкових класов. - Рукопис.

Дисертацоя на здобуття наукового ступеня кандидата педагопчних 
наук за спецоальностю 13.00.01 - теорЁя та остороя педагопки. - Волинський 
державний уноверситет Ём. ЛесЁ УкраТнки, Луцьк, 1998.

У дисертаци модернЁзовано змёст та структуру системи знань про 
ЁнформацЁйнЁ технологоо у майбутшх вчителЁв початкових класЁв. 
Теоретично обгрунтовано та експериментально перевЁрено технологЁю 
професЁйноТ пёдготовки студентЁв, формування у них системи знань про 
ЁнформацЁйнЁ технологЁТ у процесЁ навчально-познавальноо дёяльностё. 
Встановлено, що формування у майбутнЁх вчителЁв системи знань про 
ЁнформацЁйнЁ технологи базуеться на основё використання активних 
методЁв навчання, реалозаци модульно-рейтингово! технологи органозацЁЁ 
навчального процесу.

ЮпочовЁ слова: новЁ ЁнформацЁйнЁ технологи, ЁнформацЁйна 
подготовка, система знань про ЁнформацЁйнЁ технологЁо, професЁйна 
подготовка.

Сипко 8.А. Р огтакоп  оГ а зузОет оГ кполу1есЁ§е оп ЁпГогта1Ёопа! 
(есЬпо1о§Ёе$ Ёп 1 га тт §  оГ 1еасЬег8. - а МапизсгЁр!.

ТЬезоз оп созеагсЫп^ Гоо* зсЁепбйс ёе§гее о!1 сапёЁёаСе оГ рес1аёо§оса1. - 
зсоепсез -13.00.01 - а 1Ьеогу ап<1 ЫзЮгу оГ реёа§о§1С5. - Уо1уп зШ е ипоуегзо1у 
паше<1 аЙег Ь.ГЁкогаЁпка, Ьи1зк, 1998.

ГЁгеепсу оГ гЬе е1ек(есЁ ргоЫетз апё 1Ье сопсШооп оГ кз гезеагсЬ ёз ^Ёуеп 
Ёп 1ке 1ЬезЁз. 1п 1Ье опкгокисйоп 1Ье аиШог сЁе1егтте<1 (Ье ригрозе, оЪ)ес1,
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зи^есГ апй ЬуроГЬез1з.
1п ГЬе ВгзГ зесГюп оГгЬе ЫззегГаПоп ийисЬ 15 пашей “Кпо>у1ей§е зузГет 

оГ ГеасЬег оп тГогтаГюпа! ГесЬпо1оё1ез аз а рейа^о^са! ргоЫет” ГЬе 
ЫзГопка1 азресГз оГ гЬе е1ес1ей ргоЫет т  ГЬе гЬеогу апй ргасПсе о[ 
рейа§о§1са! заепсе 13 §1Уеп; апй йкТегепГ арргоасЬез Го тГогтаГюпа1 
ГесЬпо1о§1ез т  Ггашт§ ГеасЬегз аге тоПуаГей. А зрес1а1 аиепГюп »з §1Уеп Го 
ГЬе заепгШс \уогкз йеуоГей Го гЫз ргоЫет Ьу еп§ИзЬ суЪегпекс О.Разк, 
атепсап рзусЬо1о§1зГз И.Кгаийег, В.8ктпег, апй. зисЬ гезеагсЬегз аз: 
В.З.СегзЬипзку, У.ТСпГзепко, А.ЬШо\у§а11о, А.Р.УегзЬоу, М.1.1а1йак, 
ЕЛ.МазЬЪкз, Т.1.5ег§ееуа, Р.1.8ЬаГгоу ™Ьо з1ийу гЬе ргоЫешз оГ ргосезз о! 
сотриГепхаГюп ап ейисаПоп; У.Р.Везра1ко, А.З.ЬкзтсЬик, 0.8.Райа1ка, 
1.0.8шо1ук, О.Т.ЗЬрак апй оГЬегз >уЬо ехр1огей ГЬе азресГз оГ йеуе1ортепГ оГ 
рейа§о§1са1 ГесЬпо1оё1ез. 1п ГЬе ЫззегГаПоп ГЬе поПоп "пе>у тГогтаГюпа! 
ГесЬпоЬ^ез" 13 йеГегттей аз а сотр1ех оГ т о й е т  зсЬо1азГ1с, ШйасИс 
теГЬоШса1 таГепа1, ГесЬтса1 апй Гоо1з оГ ргосезэт^, сопзегуаПопз, 13зиез, 
Й15р1аут§ тГогтаПоп т  ассопйапсе \укз ге§и1апПез 13 зсЬо1азПс-ейисаГюпа1 
ргосезз. ТЬе т а т  ргоЫешз ресиИаг Го ГЬе ргосезз оГ тГогтаПгаГюпз о! 
ш ойет Ы§Ь апй зесопйагу зсЬоо1 аге йкТегепкаГей т  ГЬе \Уогк. ШзГогу 
геГгозрюе оГ изт§  гЬе сотриГегз т  шойегп ейисаГюпа1 езГаЪНзЬтепГз Ьаз 
а11о\у го зГаГе, ГЬаГ ргасПса1 ГеасЬегз' апй зГийепГз' зкШз оГ изе РС Гог 
ргерапп§, сопзегуаГюпз, ргосеззт§ оГ ГехГиа! апй §гарЫс 1пТогтаГюп Ьоуе 
ГЬе тозГ ргасПса1 уа1ие Гог ГиГиге ргоГеззюпа1 асНуШ, ГЬаГ орепз а \уау ю 
зЬарт§ ап шГогтаГюп сиНиге оГ регзопаНГу.

1п ГЬе зесопй зесГюп оГ ГЬе ГЬез15 "ОгйасНс Ьаз18 оГ ГЬе ГогтаГюп о! 
зГийепГз кпоу/1ей§е оп тГогтаГюпа! ГесЬпо1о§1ез" рейа|>о§1са11у-соЕпШуе 
рагПсЫапГез оГ ГЬе ГогтаГюп оГ тГогтаГюпа! сикиге оГ зГийепГз т  ГЬе ргосезз 
оГ ейисаГюп аге апа1узей; ехрептепГа1 ГоипйаГюп оГ ГЬе сопГепГ оГ ГЬе 
шГогтаГюпа1 Ггатт§ оГ зГийепГз апй ГЬе гезикз оГ ГЬе 1 еатт§  оГ ГЬе 1еуе1 оГ 
Г огтт§  гЬе зГийепГз' кпоиЛей^е зузГет оп 1пТогтаГюпа1 ГесЬпо1о§1ез аге 
§1уеп Гоо аз гезик к \уаз зГаГей ГЬаГ иза§е оГ сотриГегз т  Ы^Ьег ейисаГюпа1 
езГаЪНзкшепГз 13 уегу троГапй т  гке ГиГиге ргоГГеззюпа1 асПуку оГ ГеасЬегз.

ТЬе ргоЫет оГ йеГегттаГюп рагксЫагШез оГ ргоГеззюпа! ГеасЬег 
асГ1У1Гу оГ рптагу зсЬоо1 оп ^ие8Г^оп8 оГ зЬар1п§ ГЬе Ьаз13 1пГогтаГ!оп 
си1гиге оГ уоип§ег зсЬоо1Ьоуз 13 Йес1йез \У1ГЫп гЬе Ггате\уогк оГ ГЫз зГийу. 
ВиГ ГЬе из1Пё сотриГег ГесЬпо1о§у Ьу ГЬе ГеасЬегз т  ГЬе рптагу зсЬоо1 тизГ 
соггезропй Го сопсгеГе рейа§о§1са1 сопй^Иопз. МоПуаГ10П оГ ргоГоипй зузГет 
сотропепГ оГ 1пГогтаГ!оп Гга1П1П§ оГ ГеасЬегз оГ ГЬе рптагу зсЬоо113 ргоуей.

Рог ГЬе ШаепозПсз оГ геа! 1еуе1 зГийепГз кпо\у1еЙ2ез 1п ГЬе Ве1й оГиз1п§
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Й1е шГогтайопа1 1есЬпо1о§1ез сотрЩег *ез1 зкаЮ^у луаз изеё. Кесе1уес! гезикз 
сопйгт апё ргоуе Ла1 Ше зЩёеЩз' 1еуе1 оГ тазЮгеё апё аззцш1а(ес1 кпо\у1её§е 
зуз1ет оп тГогтакопа11есЬпо1о§1ез шзиШаеЩ.

1п (Ье 1Ыгё зескоп " КеаНгакоп оГ 1ке зуз1ет оГ тГогтакопа! (гаккпз 
оГ Ги1иге 1еаскегз оГ рптагу зсЬоо1з" ехрептепЫ  зШёу оГ 1ке Гогтакоп оГ 
зуз1етакс кпо\у1её§е оп тГогтакопа!1есЬпо1о§1ез 13 ргезетеё. К \уаз з(а(е<1 
1ка1 1Ье 1тргоуетеп( оГ ог^атгакоп оГ еёисакопа1-со§шкуе зШёеШз' 
аскуку т  ЬщНег еёисакопа! ез(аЪНзЬтеп(з 1$ роззПЯе оп (Ке Ьаз18 оГ изт§ 
тос1и1-гакп8 1есЬпо1о§у \уЫсЬ \уаз изеё т  1Ье соигзе оГ ипс1еПакт§ а Гопгшщ 
ехрептеп!.

Еуа1икоп оГ Ше гези11з оГ Гогтакоп зШкеп1з' кпо\у1её§е зуз1ет зШёеШз 
оп тГогтакопа1 (есЬпо1о@1ез \уаз сопёис( Гог зисЬ рагате1егз аз: 
ипёегз1апсИпё оГ (Не ргоЫет апё соп(еп( оГ тГогтакопа1 (г а т т §  оГ (Ье 
(еасЬег оГ рптагу зскоо1з; з(и<1еп(з роззеззюп Ьу зкШз апё ехрепепсе оГ изег 
РС; ргезепсе оГ Гогтеё зкШз оГ пе\у тГогтакопа! 1есЬпо1о§1ез т  1еаскш§ 
рирНз; ргезепсе оГ песеззагу Уо1ите оГ кпо\у1её§ез Гог Гогтакоп оГ 1Ье Ьаз1з 
оГ тГогтакопа! сикиге. Рог (Не §епегаНзакоп оГ (Ье гесе1Уе(! гезикз ап<1 Гог 
1ке ргоёископ оГ токуа1ес1 ои!ри(з аЬои1 еШаепсе оГ и зте  ап ехрептепЫ  
з1га1е§у, т1е§га1, зиттес! оГ а зШёепСз ргерагакоп 1еуе1 \уаз §1уеп. ЕШаепсу 
оГ и зтз ехрептепЫ з1га1е§у оГ (Не Гогтакоп а зуз(ет оГ зШёеп1з' кпо^1её§е 
оп тГогтакопа1 1есЬпо1о§1ез т  (ке ргасксе оГ реёа§о§1са1 Гасику 13 
сопПгтеё Ьи (Не гезикз оГ (Не опе Гас(опа1 апа1уз1з оГ уапапсе.

Кеуиюгёз: пе\у тГогтакопа1 1есЬпо1о§1ез, тГогтакоп 1гатт§ , 
(гатт@.

Гунько С.О. Формирование системы знаний об информационных 
технологиях у будущих учителей начальных классов. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 - теория и история 
педагогики. - Волынский государственный университет им. Леси 
Украинки, Луцк, 1998.

В диссертации модернизировано содержание и структура системы 
знаний об информационных технологиях у будущих учителей начальных 
классов. Теоретически обосновано и экспериментально проверено 
технологию профессиональной подготовки студентов, формирование у 
них системы знаний об информационных технологиях в процессе учебно
познавательной деяльности. Установлено, что формирование у будущих 
учителей системы знаний об информационных технологиях базируется на



основе использования активных методов обучения, реализации модульно
рейтинговой технологии организации учебного процесса.

Ключевые слова: новые информационные технологии,
информационная подготовка, система знаний об информационных 
технологиях, профессиональная подготовка.
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