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Струтинська О.В. 
НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості формування компетентностей у галузі дистанційного навчання 
інформатичних дисциплін майбутніх учителів інформатики 

Сучасне суспільство орієнтоване на широке використання інформаційно-комунікаційних 
технологій. У зв’язку з цим застосування інформаційно-комунікаційних технологій у шкільній освіті 
постійно розширюється. Тому нагальною постає проблема підготовки майбутніх вчителів до 
широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності. 

Крім того, останнім часом у навчальний процес багатьох вищих навчальних закладів і шкіл 
активно впроваджуються дистанційні технології навчання. Це зумовлює необхідність вирішення 
питання підготовки фахівців у галузі дистанційного навчання. 

На основі аналізу досліджень [3] та власного досвіду можна зробити висновки, що в Україні 
жоден вищий навчальний заклад не готує майбутніх вчителів до навчання відповідних предметів за 
дистанційними технологіями. Основними проблемами у цій галузі залишаються такі: 

- недосконалість існуючої законодавчої бази у галузі дистанційного навчання; 
- не розроблені програми підготовки вчителів (викладачів) дистанційного навчання різних 

предметів; 
- не визначений правовий статус вчителя (викладача) дистанційного навчання, не розроблені 

його кваліфікаційні характеристики, відсутні методики підготовки, норми навчального 
навантаження тощо; 

- не визначена уніфікована структура побудови дистанційних курсів; 
- не розроблені механізми охорони авторських прав і захисту дистанційних курсів від 

розповсюдження дидактичних та методичних матеріалів в мережі Інтернет без згоди авторів. 
- недостатня увага для вирішення цього питання приводить до недостатнього фінансування, і, 

як наслідок, поганого технічного оснащення навчальних закладів. 
На даний час в Україні існують лише курси підвищення кваліфікації у галузі дистанційного 

навчання, в основному орієнтовані на вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. 
Останнім правовим документом, прийнятим у галузі дистанційного навчання, є Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 "Положення про дистанційне навчання". У 
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даному Положенні визначені поняття дистанційного навчання, його мета, завдання, шляхи реалізації, 
розглянуто особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, а також 
забезпечення дистанційного навчання. Питанням підготовки майбутніх вчителів дистанційного 
навчання різних предметів уваги не приділено [2]. 

Незважаючи на те, що питання, пов’язані з підготовкою фахівців у галузі дистанційного 
навчання різних предметів, не вирішені на державному рівні, важливо вже зараз починати підготовку 
викладачів до навчання відповідних предметів за дистанційними технологіями. У зв’язку з тим, що 
дистанційні технології активно впроваджуються в освіту та інші сфери діяльності суспільства, 
вирішення цього питання важливо починати з системи підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників і майбутніх учителів, які добре володіють навичками використання інформаційно-
комунікаційних технологій. До останньої категорії студентів належать майбутні учителі 
інформатики. 

Для реалізації цього потрібно не тільки проводити підвищення кваліфікації працюючих 
вчителів, а й вести підготовку майбутніх учителів всіх предметів до використання дистанційних 
технологій навчання в процесі навчання учнів відповідних навчальних дисциплін. 

Слід зауважити, що найбільш підготовленими до використання дистанційних технологій 
навчання у своїй майбутній професійній діяльності є майбутні вчителі інформатики. 

Розглянемо умови формування і розвитку компетентностей у галузі дистанційного навчання 
інформатичних дисциплін майбутніх учителів інформатики. 

Для цього проаналізуємо навчальний план підготовки бакалаврів інформатики за напрямом 
підготовки 6.040302 "Інформатика*" (кваліфікація "вчитель інформатики") для того, щоб визначити, 
яких компетентностей у галузі дистанційного навчання інформатичних дисциплін набувають 
майбутні вчителі інформатики у процесі підготовки у вищому навчальному закладі. 

Навчальний план підготовки бакалаврів інформатики, майбутніх учителів інформатики, 
складається з трьох циклів підготовки: 
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки. 
2. Цикл природничо-математичної підготовки. 
3. Цикл професійної та практичної підготовки: 

3.1. Цикл психолого-педагогічних дисциплін. 
3.2. Цикл предметно-орієнтованих методичних дисциплін. 
3.3. Цикл дисциплін інформатичної підготовки. 
3.4. Спеціальні дисципліни і курси за вибором. 

Фрагмент навчального плану підготовки бакалаврів інформатики, майбутніх учителів 
інформатики наведений на рис. 1: 

 
Рис. 1. 

109 



Слід зазначити, що формування у студентів основних інформатичних компетентностей, що 
можуть бути основою формування і розвитку компетентностей у галузі дистанційного навчання 
інформатичних дисциплін, відбувається у процесі навчання дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки. 

Кількість годин інформатичних, предметно-методичних та психолого-педагогічних дисциплін, 
що передбачені навчальним планом підготовки майбутніх учителів інформатики, подано у табл. 1: 

Таблиця 1 

№ 
з/п Навчальна дисципліна 

Курс, на 
якому 

читається 
дисципліна 

Кількість годин 
/ кредитів ECTS 

Підсумковий 
контроль 

Блок професійної психолого-педагогічної та предметно-методичної підготовки студентів 
1.  Психологія 1, 2 324 / 9 заліки 
2.  Педагогіка 1, 2 216 / 6 екзамен, залік 
3.  Методики навчання дисциплін 3, 4 540 / 15 заліки, екзамени 
 ВСЬОГО: 1080 / 30  

Блок професійної науково-предметної (інформатичної) підготовки студентів 
4.  Основи інформатики 1 144 / 4 заліки 
5.  ІКТ 1 288 / 8 заліки 
6.  Програмування 2, 3 576 / 16 екзамени, заліки 
7.  Комп’ютерні мережі та мережа 

Інтернет 
2 180 / 5 екзамен 

8.  Архітектура комп’ютера та 
конфігурування комп’ютерних систем 

2 216 / 6 залік 

9.  Комп’ютерне моделювання 4 180 / 5 залік 
10.  Вибрані питання інформатики 3 234 / 6,5 екзамен, залік 
11.  Вибрані питання комп’ютерної 

інженерії 
3 234 / 6,5 екзамен, залік 

12.  Вибрані питання предметно-
орієнтованих інформаційних 
технологій і програмування 

4 216 / 6 залік 

13.  Вибрані питання педагогічних 
технологій 

4 108 / 3 залік 

14.  Захист інформаційних ресурсів 2 162 / 4,5 залік 
15.  Математична інформатика 3 126 / 3,5 екзамен 
16.  Комп’ютерно-орієнтовані системи 

навчання природничих дисциплін 
4 162 / 4,5 екзамен 

17.  Спец. лаб. практикум з інформатики 4 162 / 4,5 залік 
 ВСЬОГО: 2988 / 83  

Блок практичної підготовки студентів 
18.  Педагогічна практика 4 486 / 13,5 звітна форма 
19.  Практика з виготовлення 

мультимедійних засобів навчання 
3, 4 162 / 4,5 звітна форма 

 ВСЬОГО: 648 / 18  
ВСЬОГО в блоках: 4716 / 131  

Усього в навчальному плані підготовки бакалаврів інформатики, майбутніх учителів 
інформатики, передбачено 7884 години / 219 кредитів ECTS. Таким чином, кількість годин на 
навчання інформатичних та предметно-методичних дисциплін (4716 годин / 131 кредит ECTS) 
складає більше половини всіх годин. Це забезпечує достатню професійну підготовку студентів у 
галузі психолого-педагогічних дисциплін, профільних інформатичних дисциплін, професійно-
орієнтованих методичних дисциплін, інформаційно-комунікаційних технологій та використання 
Інтернет-технологій. 

Формування і розвиток компетентностей у галузі дистанційного навчання інформатичних 
дисциплін майбутніх учителів інформатики відбувається в умовах змішаного навчання. У табл. 2 
подано перелік знань, умінь і навичок, володіння якими сприяє формуванню та розвитку у студентів 
компетентностей у галузі дистанційного навчання інформатичних дисциплін в залежності від того, у 
процесі вивчення яких дисциплін вони формуються: 

110 



Таблиця 2 

№ 
з/п Знання, уміння та навички 

Дисципліна, у процесі навчання якої 
формуються відповідні знання, уміння і 

навички 

Курс 
навчання 

1.  Загальні відомості про дистанційне 
навчання, умови його застосування 
у навчальному процесі, принципи 
організації, характеристики систем 
дистанційного навчання тощо 

• Комп’ютерні мережі та мережа Інтернет 
• Вибрані питання педагогічних технологій 

2 
4 

2.  Уміння використовувати 
технології дистанційного навчання 
у своїй навчальній діяльності (для 
отримання навчальних матеріалів, 
проходження анкетування, 
тестування тощо) 

Всі дисципліни з табл. 1, крім психології та 
педагогіки. Також у процесі розробки 
знаходиться ресурс для взаємодії студентів з 
викладачами та іншими студентами у 
процесі проходження педагогічної практики 

1-4 

3.  Уміння створювати окремі 
елементи дистанційного курсу 

• Комп’ютерно-орієнтовані системи 
навчання конкретних дисциплін 
(математики, інформатики, фізики тощо) 

• Методика навчання інформатики 
• Практика з виготовлення мультимедійних 

засобів навчання 

4 
 
 

3, 4 
3,4 

4.  Уміння опрацьовувати дані у 
різній формі, перетворювати і 
підготовлювати навчальні 
матеріали для публікації в мережі 
Інтернет з використанням різних 
програмних засобів 

• Основи інформатики 
• ІКТ 
• Практика з виготовлення мультимедійних 

засобів навчання 

1 
1 

3, 4 

5.  Уміння розроблювати окремі теми 
дистанційного курсу для 
підтримки навчання учнів школи 
інформатики та інших дисциплін  

• Комп’ютерно-орієнтовані системи 
навчання конкретних дисциплін 
(математики, інформатики, фізики тощо) 

4 

6.  Уміння проектувати і 
розроблювати структуру 
дистанційного курсу з конкретної 
дисципліни 

• Комп’ютерно-орієнтовані системи 
навчання конкретних дисциплін 
(математики, інформатики, фізики тощо) 

4 

7.  Уміння налагоджувати систему 
дистанційного навчання та 
підтримувати її у стані, 
придатному для використання 

• Комп’ютерні мережі та мережа Інтернет 
• Вибрані питання комп’ютерної інженерії 

2 
3 

8.  Уміння використовувати 
телекомунікаційні засоби мережі 
Інтернет та системи дистанційного 
навчання для взаємодії з 
викладачами і студентами 

• Комп’ютерні мережі та мережа Інтернет 
• Комп’ютерно-орієнтовані системи 

навчання конкретних дисциплін 
(математики, інформатики, фізики тощо) 

• Вибрані питання педагогічних технологій 
• Вибрані питання комп’ютерної інженерії 
• Вибрані питання предметно-орієнтованих 

інформаційних технологій і 
програмування 

2 
4 
 
 

4 
3 
4 

9.  Володіння навичками 
інформаційної "навігації", пошуку 
даних в мережі Інтернет і роботи з 
її інформаційними та освітніми 
ресурсами 

• Комп’ютерні мережі та мережа Інтернет 
• Фактично цих навичок студенти 

фрагментарно набувають у процесі 
навчання всіх професійно-орієнтованих 
дисциплін 

2 

На основі табл. 2 можна зробити висновки, що у процесі професійної та практичної підготовки 
у майбутніх учителів інформатики формуються такі складові компетентностей у галузі дистанційного 
навчання інформатичних дисциплін: 

- компетентності у галузі використання Інтернет-технологій; 
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- окремі компетентності у галузі педагогіки і психології в умовах дистанційного навчання; 
- майже не формуються компетентності у галузі організації і управління процесом 

дистанційного навчання. 
Як видно з табл. 2, майбутні вчителі інформатики з першого курсу навчання у педагогічному 

вищому навчальному закладі вчаться ефективно використовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології, дистанційні технології, вивчають педагогіку, психологію, сучасні 
технології навчання, методики навчання профільних дисциплін (математика, інформатика, фізика) з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Тому вони є досить підготовленими, щоб у 
майбутньому отримати кваліфікацію вчителя дистанційного навчання. 

Робота з системами дистанційного навчання, такими як MOODLE, є ефективним інструментом 
для формування, розвитку та удосконалення компетентностей у галузі дистанційного навчання 
інформатичних дисциплін майбутніх учителів інформатики. 

Викладачі Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ) працюють з 
системою дистанційного навчання MOODLE (http://www.moodle.ii.npu.edu.ua), включаючи елементи 
дистанційного навчання у традиційне навчання студентів, що забезпечує змішане навчання. 

Як свідчать практика й ряд досліджень, на теперішній час тенденція денного навчання чітко 
розвивається в напрямку змішаного навчання. Під змішаним навчанням (blended learning) розуміють 
поєднання традиційних технологій навчання з дистанційними. Ідея застосування елементів 
дистанційного навчання при змішаному навчанні полягає в тому, що певну частину навчальних 
дисциплін студенти засвоюють за традиційними технологіями навчання, а іншу частину – з 
використанням мережевих технологій. 

В Інституті інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова змішане навчання практикується як 
елемент стаціонарного навчання при проведенні аудиторних занять і в самостійній роботі студентів. 

Таким чином, інтеграція елементів дистанційного навчання у традиційне навчання дозволяє не 
тільки реалізувати змішане навчання і набути студентам відповідних компетентностей у галузі 
дистанційного навчання, а й сформувати у них уміння працювати з новими інформаційно-
комунікаційними технологіями, прагнення до неперервного навчання. 

На основі цих досліджень можна зробити висновки про те, що майбутні вчителі інформатики, 
які отримують кваліфікацію бакалаврів інформатики, найбільше готові до використання 
дистанційних технологій навчання своїх предметів у майбутній професійній діяльності. У процесі 
навчання у студентів формуються і розвиваються компетентності у галузі дистанційного навчання 
інформатичних дисциплін, що в подальшому дозволяє їм отримати кваліфікацію вчителя 
дистанційного навчання. 

На основі проведеного дослідження, можна зробити висновки, що майбутні вчителі 
інформатики не тільки готові до ефективного використання дистанційних технологій для свого 
навчання, а й до отримання у подальшому навчанні кваліфікації вчителя дистанційного навчання, 
оскільки вони у процесі підготовки набувають відповідних компетентностей у галузі дистанційного 
навчання дисциплін, яких навчаються. 

На основі аналізу робіт стосовно підготовки фахівців у галузі дистанційного навчання [3; 5], а 
також власного досвіду планується розробка змісту відповідних курсів за такими напрямами: 

1. Дистанційна освіта в Україні та за кордоном. 
2. Основи дистанційної освіти і навчання. Характеристики систем дистанційного навчання. 
3. Методика і дидактика дистанційного навчання інформатичних дисциплін. 
4. Теоретичні і практичні аспекти організації і управління процесом дистанційного навчання 

інформатичних дисциплін. 
5. Інформаційно-комунікаційні технології, телекомунікаційні мережі, комп’ютерна мережа 

Інтернет та можливості їх застосування у дистанційному навчанні з різних дисциплін. 
6. Педагогічний моніторинг, оцінка ефективності навчального процесу в умовах дистанційного 

навчання інформатичних дисциплін. 
7. Сучасні особистісно-орієнтовані форми і методи навчання в умовах дистанційного навчання 

інформатичних дисциплін. 
Подальші дослідження зазначеної проблеми будуть спрямовані на вивчення досвіду підготовки 

викладачів дистанційного навчання різних навчальних предметів, розробки з урахуванням цього 
досвіду, навчальних програм і курсів для спеціалізації «Вчитель (викладач) дистанційного навчання 
інформатичних дисциплін», а також впровадження цих ідей у навчальний процес в Інституті 
інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова, зокрема у процес навчання майбутніх учителів 
інформатики. 
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Локалізація програмних засобів навчального призначення 
Проблеми локалізації програмного забезпечення в останній час стають все більш актуальними. 
Під локалізацією розуміють переклад інтерфейсу програми на мову якого-небудь регіону [1, 

с. 626]. В [2] тлумачення поняття локалізація (англ. localization) подано як переклад і адаптація 
елементів інтерфейсу, допоміжних файлів та документації. Тобто під локалізацією програмних 
засобів розуміють особливий різновид технічного перекладу, спрямований на комплексне 
відтворення текстової частини програмної продукції засобами іншої мови, і такий, що включає в себе 
мовно-культурну інтерпретацію та адаптацію текстів перекладу відповідно до специфічних потреб та 
очікувань цільової аудиторії [2]. 

В Законі України та Постанові Кабінету Міністрів України прописано: «локалізація програмних 
продуктів – приведення програмних продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із 
законами України та іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами, що 
діють в Україні» [3, 4]. 

Звідси випливає, що локалізацією програмного забезпечення (перекладом інтерфейсу 
програмних засобів) називається адаптація програмного засобу під національні вимоги, включаючи 
забезпечення функціонування програмних засобів із регіонально-залежними форматами даних та 
друку, зміною символів, які використовуються, рисунків, кольорових комбінацій, музичних 
фрагментів тощо, згідно з культурою цільової аудиторії. Часто, говорячи про локалізацію, мають на 
увазі лише переклад інтерфейсу на цільову мову. 

Разом з тим завдання локалізації не вичерпується тільки перекладом – переклад як такий часто 
займає досить скромне місце в процесі локалізації програмного забезпечення. Типовими завданнями 
адаптації є використання національних символів валюти, застосування прийнятих форматів подання 
дати і часу, а також правил алфавітного впорядкування текстів. Для програмного забезпечення з 
графічним користувацьким інтерфейсом локалізація означає також коректне вирівнювання і 
розміщення елементів інтерфейсу з урахуванням того, що рядки повідомлень при їх поданні різними 
мовами можуть бути істотно різних розмірів (наприклад, типове повідомлення англійською мовою, 
будучи перекладене на німецьку мову, як правило, стає довшим на 30-50%), а також з урахуванням 
правил написання тексту (наприклад, зліва направо для більшості західних мов, справа наліво для 
арабської та івриту, зверху донизу для японської). Таким чином у процесі дизайну та розробки 
програмного забезпечення необхідно враховувати і проблеми їх локалізації [2]. 

За допомогою деяких інструментів для візуального програмування можна полегшити 
локалізацію. Наприклад, у крос-платформовому наборі інструментів для створення графічних 
інтерфейсів користувача (GTK+) найчастіше немає необхідності спеціально перевіряти різну 
довжину рядків при їх поданні різними мовами, оскільки за допомогою віджетів автоматично 
запрошується необхідний розмір. 

Слово віджет (англ. widget) використовується як назва класу допоміжних міні-програм – 
графічних модулів, що розміщуються в робочому просторі відповідної батьківської програми і 
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