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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ЕКСПЕРИМЕНТУ: РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІННИЙ 

АНАЛІЗЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ 

Анотація. У статті розкрито значущість дистанційної форми 

здобуття освіти та технологій дистанційного навчання в організацію курсів 

підвищення кваліфікації у вирішення проблеми постійного професійного 

вдосконалення керівних кадрів. Описана технологія проведення педагогічного 

експерименту, здійснено рефлексивно-оцінний аналіз ефективності 

впровадження технологій дистанційного навчання в систему підвищення 

кваліфікації керівних кадрів освіти.Авторський підхід до вирішення назрілої 

проблеми впровадження дистанційної форми здобуття освіти даєзмогу, 

охопити післядипломним навчанням значно більшу кількість керівників, 

зекономити значну кількість державних бюджетних коштів, мотиву є усіх 

учасників цих процесів активніше впроваджувати в життя сучасні педагогічні 

таінформаційно-комунікаційні технології. 

Ключові слова: педагогічний експеримент, наукове дослідження, 

рефлексивно-оцінний аналіз, технології дистанційного навчання. 
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Larysa Liakhotska  

ORGANIZING AND CONDUCTING A PEDAGOGICAL EXPERIMENT: A 

SELF-ASSESSMENT AND REFLECTIVE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS 

OF IMPLEMENTING DISTANCE LEARNING IN A SYSTEM OF 

IMPROVING PROFESSIONAL SKILLS OF MANAGEMENT PERSONNEL 

IN THE EDUCATIONAL SPHERE 

Abstract. The article reveals the importance of a distance form of organizing 

an educational process of training courses and technologies of distance learning for 

organizing addressing an issue related to recurrent improvement of professional 

skills of management personnel in the educational sphere. To evaluate effectiveness 

of implementing distance learning technologies in the educational activity of 

institutions of postgraduate pedagogical education, which are belonged to the system 

of improving professional skills of management personnel in the educational sphere, 

the author has conducted the forming experiment. The author has determined that the 

main goals of development of a distance form of organizing education in the process 

of training as a system encompass: renovation of the content, forms and methods of 

education according to current needs of a society; improving quality of an 

educational process; extending access to education; taking into account demands 

and peculiarities of management personnel in the educational sphere. The author has 

described procedure for conducting the pedagogical experiment and done the self-

assessment and reflective analysis of effectiveness of implementing distance learning 

in the system of improving professional skills of management personnel in the 

educational sphere. The methodical framework of the pedagogical experiment 

comprises an educational and methodical complex of online distance courses, 

presentation materials for workshops and online educational courses (on the 

department’s website and in cloud storage). 

The author has combined researching experimental groups and the self-

assessment and reflective analysis of effectiveness of implementing distance learning 

in the system of improving professional skills of management personnel in the 

educational sphere. Particularly, the author has done the system analysis of 
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experience of application of a distance form for organizing improving professional 

skills and distance learning technologies at institutions of postgraduate pedagogical 

education in Ukraine. 

The author has ascertained prospects of further research: implementation of 

blended learning technologies in an educational process of courses for improving 

professional skills of management personnel in the educational sphere; creation of 

information and educational storage of educational institutions on the Internet. 

Key words:pedagogical experiment, scientific research, self-assessment and 

reflective analysis, distance learning technologies, distance form of organizing 

education.  

 

Постановка проблеми. Модернізаці післядипломної педагогічної освіти 

сьогодні вимагає нетрадиційних підходів, які перевершують можливості 

традиційної освіти, що сформувалася впродовж останнього століття. І на цьому 

фоні значно зростає роль підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів освіти.З виникненням проблеми масової перепідготовки кадрів в системі 

освіти, фактично склалася ситуація, коли обмеженість освітньої спроможності 

закладів післядипломної педагогічної освіти неможезабезпечитиза 

традиційними технологіями потрібну перепідготовку та підвищення 

кваліфікації керівних кадрів освіти. Утакійситуації заклади післядипломної 

педагогічної освіти (ЗППО) та Центральнийінститут післядипломної 

педагогічноїосвітиУніверситету менеджменту освіти НАПН України, як 

провідний заклад ППО в Україні, шукають інші, мобільні підходи вирішення 

проблеми постійного професійного вдосконалення працівників методичних 

служб, педагогічних працівників та керівних кадрів освіти. Однимі з таких 

шляхів стало впровадження дистанційної форми здобуття освіти та технологій 

дистанційного навчання в організацію курсів підвищення кваліфікації 

безпосередньо в регіонах – у містах та областях, і з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Такий підхід до вирішення 

назрілої проблеми дає змогу, по-перше, охопити післядипломним навчанням 
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значно більшу кількість керівників, по-друге, зекономити значну кількість 

державних бюджетних коштів, а по-третє, мотивує усіх учасників цих процесів 

активніше впроваджувати в життя сучасні педагогічні та ІКТ. 

Актуальність проблеми дослідження. Предметом дослідження 

педагогіки як науки є закономірності виховання, навчання й освіти, що 

забезпечують передачу суспільно-історичного досвіду одним поколінням 

іншому. Ці закономірності усвідомлюються тільки тоді, коли стають відомими 

форма, спрямованість і сила факторів, що діють на кінцевий результат 

виховання і навчання. У вирішенні цих питань важлива роль належить 

педагогічному експерименту. Підготовка і розробка експерименту вимагають 

насамперед усвідомлення його цілей і місця в загальному ході дослідження, 

формулювання гіпотези, з позиції якої потім ведеться науковий пошук. 

Педагогічний експеримент є таким методом досліджень, при якому 

відбувається активний вплив на педагогічні явища шляхом створення нових 

умов, що відповідають меті дослідження. Значення педагогічного експерименту 

в дослідженні пояснюється тим, що він забезпечує установлення взаємозв'язків 

між різними елементами і компонентами предмета дослідження, приводить до 

накопичення даних, що потім піддаються аналізу за допомогою теоретичних 

методів пізнання1 2.3 

Теоретико-методологічні засади, роль і місце експерименту в системі 

наукових методів дослідження, визначення сутнісних характеристик, вимог до 

експерименту, його функцій дослідили відомі науковці: Б. Андрієвський, 

С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Беспалько, Б. Гершунський, 

С. Гончаренко, С. Сисоєва, Т. Кристопчук,Г. Лаврентьєва, М. Шишкіна, У 

зв’язку з цим нині виявляється значний інтерес до організації та проведення 

                                                           
1Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям //Семен 

Устинович Гончаренко. – Київ-Вінниця : Планер, 2010. – 308 с. 3. Науковий супровід, моніторинг та оцінка 

ефективності соціальних проектів / О. О. Яременко, О. Р Артюх, О. М. Балакірєва та ін. – К. : ДЦССМ, 2002. 

– 132 с. 
2Панасенко Е. Зміст і структура експерименту як методу наукового дослідження у теорії та 

практиці вітчизняної педагогіки (1945–1991 рр.)/Е. Панасенко // Рідна школа №11 (листопад) 2011. – С. 28 – 34 
3 Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : 

навч-метод. посіб. / С. О.Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 460 

с. 
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педагогічних експериментів як одного з видів дослідницької діяльності. 

Експерименти у сфері освіти проводять як професійні дослідники, так і вчителі-

практики. Постановка експериментів допомагає їм перевірити ефективність 

запропонованих нововведень, створених у процесі творчої науково-дослідної 

діяльності, або, навпаки, виявити необґрунтованість ідей, що висуваються. 

В. Загвязинський, Л. Занков, Л. Ітельсон, В. Краєвський, Н. Кузьміна, 

А. Люблинська, І. Маноха, О. Піскунов, Я. Скалкова, М. Скаткін, 

С. Шаповаленко, Г. Щукіна та ін. Значення теоретичного пошуку для 

педагогічного експерименту розглянуто у працях В. Ільїна; розробленню 

структури та змісту основних етапів педагогічного експерименту присвячено 

дослідження таких учених, як Ю. Бабанський, Е. Бережна, С. Гончаренко, 

М. Данилов, В. Загвязинський, А. Калита, А. Киверляг, О. Клименюк, 

О. Кочетов, Я. Скалкова та ін4. 

Мета статті. Метою даного дослідження є описати технологію 

проведення педагогічного експерименту, здійснити рефлексивно-оцінний 

аналіз ефективності впровадження технологій дистанційного навчання в 

систему підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти  

Виклад основного матеріалу. Для проведення педагогічного 

експерименту нами запропоновано методологічні засади дистанційного 

навчання, які мають принципові відмінності від традиційних форм навчання у 

ЗППО. Вони полягають у наступному: 1) вивчення навчальних модулів 

здійснювалося протягом певної кількості тижнів (від тижня до двох), тобто 

використовувалася технологія концентрованого навчання; 2) навчальні 

програмибули диференційовано розподілені на дистанційну та очну частину; 

3) щонайменш один раз на тиждень проводили синхронні лекційні заняття; 

4) практичні та семінарські заняття здійснювалися у форматі виконання 

індивідуальних завдань або у форматі тематичних форумів; 5) навчально-

методичне супроводження електронного дистанційного курсу передбачало 

                                                           
4 Панасенко Е. Зміст і структура експерименту як методу наукового дослідження у теорії та 

практиці вітчизняної педагогіки (1945–1991 рр.)/Е. Панасенко // Рідна школа №11 (листопад) 2011. – С. 28 – 34 
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створення електронного навчально-методичного комплесу та віртуального 

навчально-методичного середовища (LMS та LCMS) групи, у якому фіксували 

розклад онлайн та оффлайн-занять, індивідуальні консультації, робочу 

навчальні програми занять та спецкурсів; 6) поточний та проміжний контроль 

проводився у форматі тестування; 7) весь час електронні дистанційні курси 

супроводжували куратор-тьютор, який виконував тьюторській (організаційно-

педагогічний) супровід освітнього процесу, а також викладач-тьютор, який 

проводив дистанційні заняття, також консультував з написання випускної 

роботи; спілкування між куратором-тьютором, викладачами-тьюторами 

відбувалося у форумі віртуальногонавчального середовища, 8) за роботу в 

електронному дистанційному курсі слухач отримував від 36 до 60 балів, що 

було допуском до залікової сесії. 

Для з’ясування ефективності впровадження технологій дистанційного 

навчання в освітню діяльність закладів ППО системи підвищення кваліфікації 

керівних кадрів освіти було проведено формувальний експеримент5.6 

Об’єкт педагогічного експерименту – процес підвищення кваліфікації 

керівних кадрів освіти, а його предмет – упровадження технологій 

дистанційного навчання в освітню діяльність закладів ППО. 

Головна мета експерименту – провести системний аналіз досвіду 

застосування дистанційної форми навчання та технологій дистанційного 

навчання в ЗППО України та перевірити в реальному навчальному процесі 

доцільність та можливість короткострокового підвищення кваліфікації керівних 

кадрів освіти, 108 академічних годин (два національних кредити або три 

кредити ЕСТS), використовуючи онлайн-заняття (вебінари), за дистанційно-

                                                           
5 Ляхоцька Л. Л. Застосування комп’ютерних та електронних технологій навчання у підвищенні 

кваліфікації керівників освіти районного (міського) рівня. // Технології впровадження освітньої політики: 

навчально-методичні матеріали для підготовки керівників освіти районного (міського)рівня; пакет 2. 

Навчальний посібник – 2. – за наук.ред. Ващенко Л.М., Олійника В.В. – К.,2010 – 120 с. – [С.76 – 91] (Видання 

підготовлено в рамках спільного проекту Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міністерства 

освіти і науки України «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»)  
6 Ляхоцька Л. Л. Педагогічний експеримент у науково-освітній діяльності вищих навчальних закладів 

післядипломної педагогічної освіти// Розвиток післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві: 

експериментально-дослідницька діяльність: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-

25 травня 2012 р., м. Львів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // loippo.lviv.ua/fusion/news.php 
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очною формою навчання.  

Педагогічний експеримент є складовою частиною науково-дослідних тем: 

«Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасих 

технологій» (державний реєстраційний номер 0109U002231), «Теоретико-

методичні засади проектування технологій навчання в системі відкритої 

післядипломної педагогічної освіти» державний реєстраційний номер 

0115U002062). 

Планування та виконання педагогічного експерименту здійснюється на 

основі закону України «Про вищу освіту», Положення «Про дистанційне 

навчання» (Наказ МОН України № 466 від 25.04. 2013 року), Положення про 

електронні освітні ресурси (Наказ МОНМС України № 1060 від 01.10.2012), 

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів (Наказ МОНМС України 

№ 48 від 24.01.2013). 

Експеримент тривав з 2010 по 2016 рік. Основні завдання педагогічного 

експерименту були визначені відповідно до етапів роботи.  

На підготовчому етапі серед завдань експерименту виділено: 

1) Проведення системного аналізу досвіду застосування дистанційної 

форми навчання та технологій дистанційного навчання в ЗППО України. 

2) Розроблення, обговорення та затвердження: 

- Програму підготовки та проведення педагогічного експерименту; 

- Положення «Про дистанційне навчання в закладах післядипломної 

педагогічної освіти»; 

- Структурно-функціональну модель дистанційного навчання в системі 

підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти; 

- Професійні програми підвищення кваліфікації та комплекти 

електронних навчально-методичних комплексів по кожній групі слухачів, які 

беруть участь в експерименті на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». 

3) Розроблення, обговорення, узгодження та затвердження системи 
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управління навчальними ресурсами для експериментальних груп. 

4) Підготовка кураторів-тьюторів експериментальних груп до роботи в 

умовах із використанням сучасних комп’ютерних та Інтернет-технологій. 

На етапі впровадження технологій дистанційного навчання були 

визначені наступні завдання: 

1) Здійснення обліку слухачів експериментальних груп за індивідуальною 

обліковою карткою. 

2) Ознайомлення слухачів із цілями, завданнями та умовами проведення 

педагогічного експерименту. 

3) Здійснення постійного контролю відвідувань занять слухачами, 

виконання індивідуальних планів підвищення кваліфікації. 

4) Підготовкаінформації професорсько-викладацькому складу кафедр 

«Університету менеджменту освіти» НАПН Українипро особливості 

проведення онлайн-занять в експериментальних групах. 

5) Фіксація та аналіз позитивного та негативного впливу впровадження 

технологій дистанційного навчання на успішність підвищення кваліфікації 

слухачів. 

Інформаційне та комунікаційне забезпечення педагогічного експерименту 

містило: інформаційно-освітнє середовище «Університету менеджменту 

освіти» НАПН України (зовнішнє та внутрішнє); віртуальні освітні середовища 

груп слухачів (на платформах Веб-клас «ХПІ», Moodle, а також у хмарному 

сервісі Google Apps); консультативні пункти на базі кафедри відкритих освітніх 

систем та ІКТ, лабораторії систем відкритої освіти та закладів, що становлять 

їїекспериментальну базу (слухачі експериментальних груп курсів підвищення 

кваліфікації категорії «Керівники освіти, начальники районного 

(міського)рівня» (в межах проекту «Рівний доступ до якісної освіти в Україні»; 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та відділ 

освіти Борзнянської райдержадміністрації Чернігівської області). 

Основу методичного забезпечення педагогічного експерименту складали 

навчально-методичний комплекс електронних дистанційних курсів, 
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презентаційні матеріали до занять; електронні освітні ресурси (на сайті кафедри 

та у хмарному середовищі). 

На підготовчому етапі експерименту було проаналізовано вихідні умови 

підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти в закладах післядипломної 

педагогічної освіти та можливі шляхи оптимізації процесу підвищення 

кваліфікації з використанням технологій дистанційного навчання; розглянуті 

можливості і перспективи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для дистанційного навчання (а саме: розробка та використання 

навчально-методичних матеріалів (текстових, аудіо, відео, мультимедійних, 

інтерактивних); проведення дистанційних занять у віртуальному навчальному 

середовищі в синхронному (online) та асинхронному (offline) режимах; 

можливість керованості самостійної роботи слухачів; проведення тестування, 

надсилання відповідей на питання для самоконтролю; виконання випускних 

робіт та проектів для підсумкового контролю; отримання слухачами 

консультацій та повідомлень від куратора-тьютора та викладача-тьютора; 

статистичний облік активності та успішності слухачів у віртуальному 

освітньому середовищі тощо);  

Нами визначено, що основною метою розвитку дистанційної форми 

організації освіти в процесі підвищення кваліфікації як системи є оновлення 

змісту, форм та методів навчання відповідно до сучасних потреб суспільства; 

підвищення якості освітнього процесу; розширення доступу до освіти; 

урахування потреб і особливостей керівних кадрів освіти. 

На етапі реалізації програми експерименту було залучено 193 особи: 

Контрольна група: 124 особи (8 груп) категорії «Керівники освіти, 

начальники районного (міського)рівня» ( в межах проекту «Рівний доступ до 

якісної освіти в Україні»); 

Експериментальна група: 69 чоловік (1 група – Рівненський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти; 2 – відділ освіти Борзнянської 

райдержадміністрації Чернігівської області)категоріїМетодисти районних 

(міських) методичних кабінетів із ІК технологій-організатори дистанційного 
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навчання. 

На момент проведення експерименту в ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України структурапроцесу підвищення кваліфікації складалась 

із трьох етапів. Повна тривалість підвищення кваліфікації складала 6 місяців; 

обсяг навчального навантаження – 216 годин. 

Для роботи з контрольною групою в межах проекту «Рівний доступ до 

якісної освіти в Україні» була використана вдосконалена модель, що 

відображено у зміні деяких вихідних параметрів. 

Тривалість курсової підготовки – 17,5 тижнів, у т.ч.: перший етап – 

організаційно-настановна сесія – 1 тиждень, другий етап – дистанційне 

навчання – 16 тижнів, третій етап – залікова сесія – 3 дні. Обсяг навчального 

навантаження – 180 годин (5 кредитів): перший етап – 54 год. (1,5 кредити), 

другий етап – 108 год. (3,0 кредити), третій етап – 18 год. (0,5 кредиту). 

Перший етап навчання (очно, 54 години, 1,5 кредити) – ознайомлення 

слухачів з навчальним матеріалом шляхом проведення переважно аудиторних 

занять (лекції, практичні і семінарські заняття, тематичні дискусії, “круглі 

столи”, тренінги та ін.). Другий етап (дистанційно, 108 годин, 3,0 кредити) – 

керована самостійна роботи – 1,5 кредити, виконання випускної роботи – 1 

кредит, навчальна практика – 0,5 кредиту. Третій етап (очно, 18 годин, 0,5 

кредиту) – проводяться: конференцій з обміну досвідом, підсумковий контроль 

(вихідний контроль у формі комп’ютерного тестування, диференційований 

залік, захист випускної роботи) та атестація. 

Метою курсів підвищення кваліфікації керівників освіти районного 

(міського) рівня є поглиблення їх компетентності з нормативно-правової бази 

державної освітньої політики, формування освітньої політики на місцевому 

рівні, визначення технологій та інструментаріїв її впровадження в практику, 

оволодіння інноваційними методами управління освітою на рівні району та 

міста. 

Зміст навчального плану передбачає вивчення слухачами 6-ти навчальних 

модулів: сучасна філософія управління системою загальної середньої освіти; 
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технології управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти; 

участь громадської в управлінні освітою; формування і розвиток кадрової 

політики в освіті; інформаційне забезпечення освітньої політики; ресурси 

освітньої політики. 

Зміст кожного етапу підвищення кваліфікації відображається в поетапних 

навчально-тематичних планах та програмах навчальних модулів. 

Організація освітнього процесу на різних етапах підвищення кваліфікації 

складалась із: 

1) Організаційної сесії (дистанційно): реєстрація учасників проекту у 

віртуальному освітньому середовищі; чат-нарада; вхідний контроль; 

знайомство з тьюторами (відеоролики) та учасниками проекту;самостійна 

робота; дистанційне консультування; інтернет-конференція. 

2) Настановної сесії ікерованої самостійної роботи (очно-

дистанційно): інструктивно-методичні заняття; настановні заняття (лекції, 

практичні, семінарські заняття, «круглі столи» тощо); самостійна керована 

робота (дистанційні модулі); всі види консультування; виконання випускної 

роботи; модульний контроль; Інтернет-семінар. 

3) Залікової сесії (очно): конференції з обміну досвідом; самостійна 

робота; вихідний контроль; захист випускної роботи; диференційований залік 

Зазначимо, робота з експериментальними групами була поєднана з 

рефлексивно-оцінним аналізом ефективності впровадження технологій 

дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації керівних кадрів 

освіти, а саме: здійснено системний аналіз досвіду застосування дистанційної 

форми навчання та технологій дистанційного навчання в ЗППО України. 

Особливістю розвитку сучасної системи післядипломної освіти є те, що 

вона стає більш мобільною, здатною адекватно реагувати на зміни в сфері 

освіти, до впровадження стимулів до постійного професійного вдосконалення 

учителів, працівників методичних служб та керівних кадрів освіти. 

Для здійснення стабільного розвитку системи освіти за останні роки 

закладами післядипломної педагогічної освіти було забезпечено: 
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 створення умов для реалізації різноманітних освітніх моделей, форм та 

засобів здобуття освіти; 

 запровадження і широке використання ЄКТС, спрямованої на 

забезпечення навчання слухачів за індивідуальним навчальним планом із 

урахуванням варіативної частини освітньо-професійної програми, що 

формується на основі вимог замовників та побажань слухачів і сприяє їхньому 

саморозвитку; 

 науково-методичний супровід модернізації регіональної системи 

освіти, прогнозування тенденцій інноваційного розвитку системи освіти з 

використанням результатів моніторингових досліджень; 

 створення дієвого механізму щодо ефективної системи національного 

виховання, розвитку і соціалізації дітей та учнівської молоді; 

 змістове наповнення формування здоров’язбережувального 

середовища, валеологічної культури учасників освітнього процесу; 

 забезпечення національного та регіонального моніторингу якості 

освіти; 

 створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного 

супроводу освітнього процесу; 

 реалізацію державних та регіональних програм стосовно освітнього 

контенту; 

 розширення участі закладів освіти, педагогів, науковців, учнів у різних 

проектах, програмах національних та міжнародних організацій, співтовариств; 

 проведення наукових досліджень із актуальних проблем розвитку 

освіти; 

 апробацію та впровадження різних моделей державно-громадського 

управління розвитком навчальних закладів; 

 створення інформаційної системи підтримки освітнього процесу; 

 координація діяльності районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) та їх інноваційний розвиток як науково-методичних установ; 
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 організація науково-методичного супроводу роботи з обдарованими 

учнями, проведення всеукраїнських предметних олімпіад, тренувально-

відбіркових зборів, шкіл олімпійського резерву, конкурсів, що сприяють 

розвитку творчої обдарованості; 

 підготовка й апробація нових програм, підручників, посібників, 

навчально-методичних комплексів, курсів лекцій, іншої навчальної та 

навчально-методичної літератури. 

У ЗППО впроваджуються інноваційні форми організації та проведення 

курсів підвищення кваліфікації: інтерактивне навчання в малих групах 

слухачів, створені пункти, центри дистанційного навчання тощо. Умови 

розвитку ЗППО сприяють підвищенню фахового рівня слухачів, упровадженню 

в ЗППО різноманітних форм навчання дорослих, зокрема таких, як рольові та 

ділові ігри, тренінги, майстер-класи, діалого-дискусійні методи, проектна 

діяльність, метод кейсів тощо. Оскільки рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій впливає на попит на освітні послуги і, як наслідок, 

збільшується кількість користувачів Інтернету, то у ЗППО активно 

впроваджуються різноманітні технології дистанційного навчання. 

Висновки. запропоновані та опрацьовані під час педагогічного 

експерименту методологічні засади дистанційного навчання забезпечують 

прозорість та постійний контроль як за освітньою діяльністю слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, так і за її супроводженням із боку кураторів-тьюторів. 

Результати підвищення кваліфікації у різних експериментальних групах 

дають змогу зробити певні висновки за результатами освітньої діяльності 

слухачів курсу стовно вибору найбільш оптимальної форми підвищення 

кваліфікації керівних кадрів освіти закладів післядипломної педагогічної 

освіти. 

Під час проходження курсу тими слухачами, які обрали очну форму 

навчання виявилися деякі ускладнення: у зв’язку з безвідривністю учасників 

курсу від виробництва, графік аудиторних занять часто співпадав із власним 

навантаженням слухачів за основним місцем роботи, як наслідок, 
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спостерігалась низька відвідуваність освітнього процесу на кожному занятті; 

низька відвідуваність занять призвела до різного рівня підготовки аудиторії при 

сприйнятті нового матеріалу (ті, хто був присутній на попередньому занятті, 

легко орієнтувалися у новому матеріалі, решта – погано розуміла його суть) і 

появі психологічного дискомфорту, хибного уявлення про рівень складності 

засвоєння необхідного теоретичного матеріалу та практичних навичок. Але 

перевагою даної форми навчання був безпосередній контакт із викладачем і 

можливість спілкування з іншими слухачами своєї групи (що дуже важливо для 

слухачів із низьким рівнем ІКТ-компетентності). 

За підсумками роботи групи, яка обрала очно-дистанційну форму 

підвищення кваліфікації, ми можемо говорити про переваги даного способу 

навчання, а саме: слухачі маюли постійний доступ до теоретичних матеріалів 

занять, можливість спілкування із викладачем та колегами у зручний час, 

своєчасного отримання консультації; слухачі маюли змогу побудувати 

індивідуальну траєкторію навчання, вивчаючи матеріали та виконуючи 

завдання у зручному для себе темпі із врахуванням індивідуального графіку 

роботи; була надана можливість зворотнього зв’язку – відгуку на результати 

діяльності, коли інші слухачі курсів підвищення кваліфікації або викладач 

звертали увагу на помилки та неточності виконання певного завдання; рейтинг 

успішності слухачів та можливість споглядання діяльності інших учасників 

освітнього процесу стимулювали до активної діяльності. 

Результати підвищення кваліфікаціїгрупи за дистанційною формою 

навчання говорить про необхідність високої внутрішньої мотивації, жорсткої 

самодисципліни та самоконтролю у дотриманні поставлених цілей, завершенні 

розпочатої справи, яка була присутня не у всіх учасників групи. Крім того, 

повністю дистанційна форма навчання вимагає від слухачів курсів підвищення 

кваліфікації достатньої ІКТ-компетентності (навичок спілкування засобами 

мережі Інтернет, уміння працювати з необхідними додатками та програмними 

засобами тощо), відсутність якої породжує психологічний дискомфорт і бар’єри 

для подальшої роботи над навчальними матеріалами. Проте підсумкова якість 
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підвищення кваліфікації у цій групі виявилась найвищою. 

Таким чином, ми можемо зробити висновки, щонайбільш оптимальною 

формою для підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти є очно-

дистанційна, адже вона виключає недоліки очної та дистанційної і поєднує у 

собі їх переваги. Однак, це не виключає можливості реалізації запропонованої 

педагогічної технології за очною чи дистанційною формою навчання, а 

говорить про необхідність врахування виявлених проблем та використання 

більш широкого спектру навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу курсів підвищення кваліфікації дл слухачів, посилення мотивації 

керівних кадрів освіти (внутрішньої та зовнішньої), налагодження більш 

інтенсивної взаємодії між викладачем та учасниками дистанційної освітнього 

процесу та посилення контрою їх освітньої діяльності, зокрема самостійної 

роботи. 

Перспективи подальших досліджень. Інноваційний розвиток освіти 

України актуалізує проблему якісного оновлення післядипломної педагогічної 

освіти та її найважливішої складової – системи підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів освіти.  

Однією з ефективних форм неперервного підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів освіти є змішане навчання. Впровадження такого 

навчання є доволі кропітким та складним напрямом діяльностізакладів 

післядипломної педагогічної освіти (ЗППО), оскільки його успішна реалізація 

залежить від наявності сучасних комп’ютерів, високошвидкісного Інтернету, 

відповідного ліцензійного програмного забезпечення для проведення занять в 

онлайн та оффлайн-режимах 7.8  

Педагогіка цифрового суспільства вимагає не тільки швидкого 

адаптування до сучасних інформаційно-комунікаційних реалій, а й створення 

умов, які сприяють розвитку у людини здібностей самостійно розв’язувати 

                                                           
7 Graham C. R. (2005). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In C. J. 

Bonk & C. R. Graham (Eds.). Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs (pp. 3-21). San 

Francisco, CA: Pfeiffer Publishing. 
8 Чередніченко Г. А. Модель змішаного навчання і її використання у викладанні іноземних мов./ Г. А. 

Чередніченко, Л. Ю. Шапран. – Режим доступу: http://2015.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=83&lang=en.. 
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освітні проблеми у динамічному режимі. Це актуалізує створення 

інформаційно-освітніх середовищ закладів освіти в Інтернеті (ІІОС).  

Процес навчання в такому середовищі безпосередньо спирається як на 

традиційне дидактичне і технічне забезпечення, так і на спеціальні форми 

організації освітнього процесу, у якому традиційні форми навчання набувають 

нових якостей і змісту. Тому в останні роки набуває поширення новий 

напрямок педагогічної науки, який досліджує педагогічні процеси в ІІОС. Він 

дістав назву «Електронна педагогіка». 
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