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Л. Кондратова 

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. та 

низка нормативно-правових документів у сфері вищої, післядипломної 

педагогічної освіти наголошують на розроблення і впровадження технологій  

інтеграції національної освіти у світовий освітній простір, що передбачає 

створення новітньої системи підвищення кваліфікації та саморозвитку і 

самонавчання педагогічних працівників. Саме цей процес потребує 

розглядання можливостей інноваційних технологій у відкритій 

післядипломній педагогічній освіті, пошуку ефективних шляхів підвищення 

якості освітніх послуг, апробації та впровадження інноваційних педагогічних 

систем; реального забезпечення рівного доступу всіх її громадян до якісної 

освіти, можливостей і свободи вибору в освіті; модернізації змісту освіти й 

організації її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, 

забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього життя. 

Система післядипломної педагогічної освіти в цьому аспекті 

розглядається як багатофункціональна, відкрита, самостійна, своєрідна фаза 

процесу неперервної педагогічної освіти, яка має свої функції, зміст, форми 

та методи, функціонує завдяки реалізації складних організаційних і змістово-

процесуальних зв’язків. Розвиток системи післядипломної педагогічної 

освіти зумовлюється сучасними й перспективними суспільними потребами у 

висококваліфікованих педагогах, станом базової педагогічної освіти. 

Інноваційні тенденції інформаційного суспільства вимагають 

активного впровадження ІТ-технологій в системі післядипломної 

педагогічної освіти. Останнім часом педагогічна спільнота активно 

використовує нові види навчання і самонавчання в умовах відкритого 

освітнього простору, тому сьогодення потребує підготовку нового покоління 

викладачів —  педагогів-тьютерів у системі післядипломної педагогічної 

освіти, які володіли б інноваційними технологіями навчання та 
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інструментами відкритої освіти і були б готовими до упровадження 

інноваційних технології у сфері відкритої післядипломної освіти та 

проектування технологій навчання в системі відкритої післядипломної 

педагогічної освіти. 

Модернізація післядипломної педагогічної освіти передбачає 

організацію новітніх форм навчання і самонавчання учасників єдиної 

інформаційної освітньої системи, формування освітнього середовища 

закладів післядипломної педагогічної світи.  

Перед педагогічними працівниками системи післядипломної 

педагогічної освіти виокремлюються першочергові завдання щодо розбудови 

відкритої післядипломної педагогічної освіти: формування локального 

освітнього середовища (спеціально організованого комплексу забезпечення 

системної інтеграції ІКТ у сферу післядипломного педагогічного навчання); 

створення банку інноваційних технологій та психолого-педагогічного й 

технологічного інструментарію, банку сучасних методик організації 

навчання і самонавчання у відкритому освітньому середовищі (дистанційні 

технології навчання, технології онлайн-навчання, технології онлайн – 

педагогічного спілкування й обміну досвідом); розроблення системи 

підготовки педагогів-тьютерів для керівництва й організації навчання у 

відкритій післядипломній педагогічній освіті (на основі технологій онлайн-

навчання через ІТ-інструменти і методики, на основі технологій 

дистанційного навчання через спеціалізовані платформи або системи, на 

основі технологій самонавчання через мережеві форми педагогічної взаємодії 

і обміну досвідом); розроблення науково-методичного та науково-

практичного супроводу процесу навчання у відкритій післядипломній 

педагогічній освіті тощо. 

Метою статті є висвітлення результатів і аналітико-констатувального 

етапу індивідуального наукового дослідження «Технології навчання в 

системі відкритої післядипломної педагогічної освіти», в межах НДР 

«Теоретико-методичні засади проектування технологій навчання в системі 
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відкритої післядипломної педагогічної освіти» лабораторії систем відкритої 

освіти Науково-дослідного інституту ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» Національної академії педагогічних наук України. 

На основі розроблених першочергових завдань у сфері відкритої 

післядипломної педагогічної освіти на першому аналітико-констатувальному 

етапі дослідження важливого значення набуває проблема розроблення 

власної концепції дослідження, визначення теоретичної та методологічної 

бази дослідження й висвітлення проблеми сучасного стану розвитку 

відкритої післядипломної педагогічної освіти. На основі ґрунтовного  аналізу 

науково-педагогічної літератури підібрано потрібні методики дослідження: 

методики функціонально-структурного аналізу, що дало змогу простежити 

причинно-наслідкову й історичну зумовленість виникнення досліджуваної 

проблеми, виявити закономірності й тенденції її розвитку; компонентно-

структурного, системно-структурного аналізу для розгляду шляхів розбудови 

системи відкритої післядипломної педагогічної освіти та її компонентів як 

системи, що містить у собі підсистеми; систематизації й узагальнення 

опрацьованих матеріалів для формулювання висновків, рекомендацій і 

визначення шляхів подальшого розвитку відкритої післядипломної 

педагогічної освіти.  

На основі аналізу проблем інноваційної інтеграції післядипломної 

педагогічної освіти у відкритий освітній інформаційний простір розроблено 

концептуальні положення щодо проектування різних видів науково-

організаційних та економічних механізмів, концепцію індивідуального 

наукового дослідження в межах теми лабораторії «Технології навчання в 

системі відкритої післядипломної педагогічної освіти». 

Виявлення ґенези поглядів вітчизняних і зарубіжних науковців з 

проблеми дослідження й уточнення категорійно-понятійного апарату з 

проблеми дослідження допомогло виявити окремі характеристики відкритої 

освіти, які представлені в працях В. Бикова, О. Висоцької, І. Колеснікової, 

П. Крутя, сучасні тенденції проблем проектування технологій навчання в 
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системі відкритої післядипломної педагогічної освіти, досвід використання 

технологій відкритої освіти для навчальних цілей, що розкрито в працях 

Р. Бужикова, О. Захарової, М. Храмової та інших, зарубіжний досвід 

застосування технологій відкритої освіти у публікаціях О. Овчарук, 

Ж. Чупахіної, Б. Шуневича тощо. 

Методологічну основу досліджуваної проблеми склали: теорії 

наукового пізнання, основні концептуальні положення педагогіки, 

психології, здійснення інноваційної діяльності у сфері організації 

навчального процесу в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти; 

положення системного аналізу, діяльнісного підходу з ідеєю цілісного 

формування особистості у практичній діяльності; положення про 

особистісний характер розвитку педагога; визначальні чинники професійного 

становлення особистості через саморозвиток і самонавчання на основі 

системи професійних компетенцій; методологічні положення про 

професійно-педагогічні компетенції й основні принципи та технології 

реалізації самонавчання та саморозвитку у сфері організації навчального 

процесу в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти. 

З метою визначення сучасного стану розвитку відкритої 

післядипломної педагогічної освіти проаналізовано плани роботи 

експериментальних закладів освіти лабораторії та досвід застосування 

педагогічних технології у науково-методичній діяльності, новітні форми 

підвищення кваліфікації педагогів та розмаїття форм організації проведення 

науково-педагогічних науково-методичних заходів експериментальних 

закладів освіти лабораторії. Здійснено аналіз стану й рівня розвитку 

мережевих педагогічних спільнот різних областей України та проведено 

діагностування учасників експерименту: слухачів курсів підвищення 

кваліфікації, педагогічних колективів післядипломних закладів освіти, вищих 

навчальних закладів та шкіл різного типу, а також проведено анкетування  

учасників Інтернет-заходів. Проведено аналіз стану розвитку електронного 

освітнього середовища (сайтів, блогів, вікі-сторінок, платформ тощо) в 
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досвіді експериментальних закладів освіти  лабораторії систем відкритої 

освіти. Організовано і проведено навчальні вебінари та майстер-класи для 

вчителів і керівників навчальних закладів з тем «Впровадження в навчально-

виховну діяльність освітніх закладів цифрових книжок та електронних 

підручників», «Перспективи розвитку відкритої післядипломної педагогічної 

освіти», спецкурс «Інформаційні технології та музичні редактори і програми» 

на базі експериментальних закладів лабораторії систем відкритої освіти з 

метою виявлення рівня мотивації щодо участі у науково-дослідній діяльності 

та рівня знань про електронні засоби навчання й застосування відкритої 

освіти в навчально-виховній роботі тощо. 

Проведене дослідження з проблеми сучасного стану розвитку відкритої 

післядипломної педагогічної освіти дало змогу отримати такі результати: 

поширеними і розвиненими формами відкритої післядипломної педагогічної 

освіти, що використовуються в практиці роботи експериментальних закладів 

освіти, є мережеве соціально-педагогічне навчання (52%), використання 

електронних бібліотек, репозитарів (21%), електронних видань (37%). Існує 

проблема щодо користування і впровадження технологій отримання різних 

видів навчання у відкритому середовищі. Проведене дослідження виявило 

початковий досвід застосування певних форм навчання: масові відкриті 

онлайн-курси (співпраця з провайдерами MOOCs Coursera і Udacity), масові 

відкриті онлайн-уроки. В практиці роботи експериментальних закладів 

епізодично використовуються цифрові електронні підручники, інтерактивні 

конспекти уроків, більш частіше застосовуються електронні модульні 

середовища для оцінювання знань, системи управління навчанням (LMS) та 

віртуальні класи тощо. 

Уточнено категорійно-понятійний апарат проблеми та визначено зміст 

основних понять: післядипломна педагогічна освіта, відкрита освіта, відкрита 

післядипломна педагогічна освіта, дистанційна освіта, освітнє середовище, 

відкрите освітнє середовище, інноваційні інформаційні технології, технології 

відкритої освіти, методи і прийоми відкритої педагогічної освіти, проектна 
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модель технології навчання, сутність технологічної складової ВО, 

електронний підручник; педагогічні технології навчання, проектне навчання, 

проектування навчання, технологічний компонент проектування тощо.  

У межах індивідуального плану науково-дослідної роботи визначено 

сутність змісту понять: педагогічне проектування, педагогічна технологія, 

технологія навчання, електронний підручник, зміст технологічної складової 

відкритої освіти, електронний підручник, проектне навчання. 

Розглянемо більш детальніше основні поняття нашого дослідження. 

Електронний підручник нами розглядається як електронний освітній ресурс 

комплексного призначення, що забезпечує безперервність і повноту процесу 

навчання, надає теоретичний матеріал, забезпечує тренувальну навчальну 

діяльність і контроль рівня знань, а також інформаційно-пошукову функцію, 

яка має комп’ютерну візуалізацію, сервісні функції та умови інтерактивного 

зворотного зв’язку. Педагогічне проектування розуміється як комплексний 

процес вирішення педагогічної проблеми з метою створення нового 

модернізованого об’єкта або новітніх видів педагогічної діяльності на основі 

освітніх вимог. Процес вирішення педагогічної проблеми здійснюється з 

урахуванням соціально-культурних, психолого-педагогічних, техніко-

технологічних та організаційно-управлінських аспектів соціокультурного 

контексту проблеми. Погляди на педагогічну технологію представлено як 

змістовну техніку реалізації навчального процесу, яка представляє собою 

сукупність форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів, а 

технологія навчання розглядається як упорядкована сукупність і 

послідовність методів і процесів, спрямованих на реалізацію проекту 

дидактичного процесу й досягнення діагностованого результату навчання. 

Найбільш уживаною технологією визначено проектну технологію, яка 

розуміється як освітня технологія, спрямована на здобуття конкретних знань 

у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них 

специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-

орієнтованого навчального пошуку, а проектне навчання як організований 
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педагогічний процес на основі проектної технології з метою вирішення 

актуальних проблем. 

Отже, технологія навчання у відкритій післядипломній педагогічній 

освіті представлена нами як організаційно-методичний інструментарій 

педагогічного процесу в освітній системі на основі освітніх ресурсів, що 

знаходяться у відкритому доступі за допомогою сучасних інформаційних 

технологій, які дають можливість максимально враховувати  бажання та 

можливості того, хто навчається. 

З метою проектування технологій навчання у системі відкритої 

післядипломної педагогічної освіти та розроблення і подальшого 

впровадження інноваційних технологій відкритої освіти взято участь у 

обґрунтуванні концептуальної моделі проектування технологій навчання в 

системі відкритої післядипломної педагогічної освіти та розробки алгоритму 

впровадження в навчальний процес її компонентів. 

Розроблено підмодель «Проектна модель технологій навчання», яка 

входить до складу «Концептуальної моделі проектування технологій 

навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти». 

«Проектна модель технологій навчання» містить інформаційний, 

технологічний, педагогічний компоненти. Інформаційний компонент 

складається із персонального веб-ресурса, електронного курсу дистанційного 

навчання, масового відкритого онлайн курсу у системі підвищення 

кваліфікації керівних, науково-педагогічних та педагогічних кадрів. 

Технологічний компонент представляє собою поєднання сервісів та 

інструментів Google та СУНР — системи управління навчальними ресурсами 

(платформи, оболонки). Педагогічний компонент складається із проектного 

навчання та змішаного навчання в системі відкритої післядипломної 

педагогічної освіти. 

Нами виявлено, що навчання педагогічних працівників у відкритому 

освітньому середовищі засновано на інтеграційних зв’язках, які перебувають 

в органічному поєднанні інформаційно-педагогічних освітніх технологій і 
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ІКТ. Зроблено висновок про те, що інтеграція педагогічних технологій та ІКТ 

допомагає досягти навчального результату і підвищити рівень готовності 

вчителів до здійснення саморозвитку та самонавчання у міжкурсовий період і 

значно підвищити професійну компетентність педагогів за всіма модулями 

навчання. До електронних засобів супроводу освітнього процесу ми 

віднесли: електронні бібліотеки, електронні підручники, системи управління 

навчальними ресурсами (на прикладі платформи eFront), електронні 

навчально-методичні комплекси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

На основі ґрунтовного аналізу науково-педагогічної літератури 

визначено ґенезу поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців на проблему 

відкритої освіти, розглянуто досвід використання відкритої освіти у 

вітчизняній післядипломній педагогічній практиці та проаналізовано погляди 

науковців на процес проектування технологій навчання в системі відкритої 

післядипломної педагогічної освіти та його технологічний компонент. 

Дослідження науково-педагогічної літератури допомогло уточнити 

категорійно-понятійний апарат з проблеми відкритої післядипломної 

педагогічної освіти та виявити зміст базових понять дослідження: 

«педагогічне проектування» «педагогічна технологія», «технологія 

навчання», «проектне навчання», «електронний підручник» та ін. До аспектів 

методології дослідження проблеми віднесено: теорії наукового пізнання, 

основні концептуальні положення педагогіки, психології, здійснення 

інноваційної діяльності у сфері організації навчального процесу в системі 

відкритої післядипломної педагогічної освіти; методологію системного 

аналізу; методологію діяльнісного підходу з ідеєю цілісного формування 

особистості у практичній діяльності; методологічні положення про 

особистісний характер розвитку педагога; визначальні чинники професійного 

становлення особистості через саморозвиток і самонавчання на основі 

системи професійних компетенцій; методологічні положення про 

професійно-педагогічні компетенції й основні принципи та технології 
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реалізації самонавчання та саморозвитку у сфері організації навчального 

процесу в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти. Здійснення  

теоретичного, термінологічного контент-аналізу педагогічної та 

управлінської літератури й інформаційних ресурсів мережі Інтернет з 

проблеми відкритої післядипломної педагогічної освіти надало можливість 

отримати інформацію про сучасний розвитку відкритої післядипломної 

освіти та рівень зацікавленості педагогів у розробленні та проектуванні 

технологій навчання. Проведення системного аналізу стану розвитку 

відкритої післядипломної педагогічної освіти дало змогу виявити поширені 

та розвинені форми відкритої післядипломної педагогічної освіти, що 

використовуються в практиці роботи експериментальних закладів освіти: 

мережеве соціальне навчання, електронні бібліотеки, репозитарії, електронні 

видання та показало наявність проблеми щодо користування і впровадження 

технологій отримання різних видів навчання у відкритому середовищі: 

масові відкриті онлайн-курси (співпраця з провайдерами MOOCs Coursera і 

Udacity), масові відкриті онлайн-уроки, цифрові електронні підручники, 

інтерактивні конспекти уроків, електронні модульні середовища для 

оцінювання знань, системи управління навчанням (LMS), віртуальні класи 

тощо. На основі проекту Концептуальної моделі проектування технологій 

навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти розроблено 

й обґрунтовано технологічний компонент (підмодель), що містить 

інформаційний, технологічний, педагогічний компоненти, та розроблено 

проект алгоритму її впровадження в навчальний процес. На основі аналізу 

праць і наявних положень для закладів ППО надано пропозиції до проекту 

Положення про дистанційне навчання в закладах післядипломної 

педагогічної освіти щодо удосконалення змісту ІІ модуля навчального плану. 
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