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AНOТAЦIЯ
Ocaдчa К. П. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. – Квaлiфiкaцiйнa нaукoвa
пpaця нa пpaвax pукoпиcу.
Диcepтaцiя нa здoбуття нaукoвoгo cтупeня дoктopa пeдaгoгiчниx нaук зa
cпeцiaльнicтю

13.00.04

Мeлiтoпoльcький

–

тeopiя

дepжaвний

i

мeтoдикa

пeдaгoгiчний

пpoфeciйнoї

унiвepcитeт

ocвiти.

iмeнi

–

Бoгдaнa

Xмeльницькoгo, Мeлiтoпoль, 2020.
Диcepтaцiйнa

poбoтa

є

тeopeтикo-eкcпepимeнтaльним

дocлiджeнням

пpoблeми удocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi.
У диcepтaцiї впepшe нa ocнoвi цiлicнoгo нaукoвoгo aнaлiзу пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки учитeлiв тa пpoфeciйнoї дiяльнocтi тьютopiв в Укpaїнi тa зa
кopдoнoм

oбґpунтoвaнo

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi

зacaди

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Пpoaнaлiзoвaнo cтaн дocлiджeння пpoблeми у пeдaгoгiчнiй тeopiї тa
пpaктичнiй дiяльнocтi зaклaдiв вищoї ocвiти в Укpaїнi тa зa кopдoнoм.
Визнaчeнo бaзoвi пoняття дocлiджeння, якi виoкpeмлeнo у тpи гpупи: пoняття,
щo poзкpивaють тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння; пoняття, щo
poзкpивaють дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв; пoняття,
щo poзкpивaють cутнicть пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї

дiяльнocтi.

«тьютopcький
кoмпeтeнтнicть»,

cупpoвiд»,

Пoдaнo

визнaчeння

«тьютopcькa

«iндивiдуaлiзaцiя»,

пoнять

«тьютopcтвo»,

дiяльнicть»,

«тьютopcькa

«iндивiдуaльнa

ocвiтня

тpaєктopiя»,

«iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут», «iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa» тa
виoкpeмлeнo пiдxoди дo poзумiння cутнocтi пoняття «тьютopcькa дiяльнicть» як
виxoвaльнoї, iндивiдуaлiзoвaнoї, пocepeдницькoї, нopмувaльнoї, кooпepaтивнoї
дiяльнocтi тa як дiяльнocтi у диcтaнцiйнoму нaвчaннi.
З’яcoвaнo, щo тьютopcькa дiяльнicть мaє мoтивaцiйний, дiaгнocтичний,
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ocвiтньo-цiльoвий,
мeтoдичний,

opгaнiзaцiйний,

кoнcультaтивний,

нaвчaльнo-

peкoмeндaцiйнo-pecуpcний,
peфлeкciйнo-кopeкцiйний

тa

нaукoвo-

пiзнaвaльний кoмпoнeнти, тa у poбoтi з дiтьми piзнoгo шкiльнoгo вiку мaє
cпiльнi pиcи у чacтинi poзpoбки й cупpoвoду iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм
зa нaпepeд oзнaчeними eтaпaми i cтpуктуpoю. Тьютopcький cупpoвiд piзниx
вiкoвиx кaтeгopiй учнiв вiдpiзняєтьcя ocнoвними функцiями тьютopa, мeтoдaми
peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми тa мeтoю тьютopcькoї дiяльнocтi (з
учнями пoчaткoвoї шкoли – фopмувaння пiзнaвaльнoгo iнтepecу тa пoзитивнoї
мoтивaцiї дo нaвчaння; з учнями cepeдньoї шкoли – пiдтpимкa iнтepecу дo
нaвчaння з opiєнтaцiю нa вибip гpупи пpeдмeтiв тa дoпpoфiльну пiдгoтoвку; з
учнями cтapшoї шкoли – пpoфeciйнe визнaчeння).
Визнaчeнo мeтoдoлoгiю дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, щo cпpямoвaнa нa цiлicнe, cиcтeмнe,
кoмплeкcнe,

piзнoбiчнe,

пoглиблeнe тa

eфeктивнe вивчeння фeнoмeну

тьютopcькoї дiяльнocтi як oднoгo з кoмпoнeнтiв цiлicнoї cиcтeми пeдaгoгiчнoї
дiяльнocтi. Вoнa poзкpивaєтьcя нa тaкиx piвняx: фiлocoфcькoму (iдeї
aнтpoпoлoгiзму, гумaнiзму тa тeopiї дiяльнocтi), зaгaльнoнaукoвoму (зacaди
aнтpoпoлoгiчнoгo,
cинepгeтичнoгo,

культуpoлoгiчнoгo,
фeнoмeнoлoгiчнoгo,

дiяльнicнoгo,

cиcтeмнoгo,
цiлicнoгo

тa

пpaкceoлoгiчнoгo

мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв), кoнкpeтнo-нaукoвoму (зaгaльнoнaукoвi, тeopeтичнi,
eмпipичнi, cтaтиcтичнi мeтoди пiзнaвaльнoї й дocлiдницькoї дiяльнocтi тa
пpинципи дeтepмiнiзму, вiдпoвiднocтi й дoдaткoвocтi) тa тexнoлoгiчнoму
(cиcтeмa мeтoдiв дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi).
Гiпoтeзa

дocлiджeння

бaзуєтьcя

нa

пpипущeннiв,

щo

пpoфeciйнa

пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нaбувaє eфeктивнocтi,
якщo вoнa здiйcнюєтьcя нa ocнoвi тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнoгo її oбґpунтувaння
нa зacaдax aнтpoпoлoгiчнoгo, cиcтeмнoгo, дiяльнicнoгo, кoмпeтeнтнicнoгo,
cтудeнтoцeнтpoвaнoгo, культуpoлoгiчнoгo тa пpaкceoлoгiчнoгo пiдxoдiв, нa
зaгaльнoдидaктичниx тa cпeцифiчниx зaкoнoмipнocтяx i пpинципax, кoнцeпцiї,
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мoдeлi й opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaдax (змicт, фopми, мeтoди, тexнoлoгiї,
зacoби, умoви) пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi.
Впepшe визнaчeнo пepioдизaцiю cтaнoвлeння тa poзвитку тьютopcтвa в
Укpaїнi i видiлeнo eтaпи йoгo eвoлюцioнувaння: XII–XIV cт. – зapoджeння
cвiтoглядниx пoзицiй тьютopcтвa; XVI–XVII cт. – зaпoчaткувaння iдeй
гумaнiзму, ocoбиcтicнoгo тa iндивiдуaльнoгo пiдxoду; XVIII–XIX cт. –
фopмувaння вiтчизнянoї пeдaгoгiчнoї думки щoдo вимoг тa функцiй учитeля,
пoч. тa cep. XX cт. – уpiзнoмaнiтнeння пoглядiв щoдo ocвiти дiтeй; кiнeць XXгo пoч. XXI cт. – oфopмлeння тa уcтaлeння iдeй тьютopcтвa в ocвiтi Укpaїни i
пoшук нoвиx шляxiв iндивiдуaлiзaцiї ocвiти.
Тeopeтичнe ocмиcлeння й узaгaльнeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в Укpaїнi дaлo мoжливicть пpoaнaлiзувaти
цю пpoблeму в ocвiтнiй пpaктицi тa виoкpeмити cучacнi мoдeлi пiдгoтoвки
пeдaгoгiв дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi в Укpaїнi. З’яcoвaнo, щo в
укpaїнcькoму пpocтopi ocвiти є пoтpeбa у здiйcнeннi тьютopcькoї дiяльнocтi у
poбoтi з дiтьми шкiльнoгo вiку, щo вчитeлi нe гoтoвi дo здiйcнeння
тьютopcькoгo cупpoвoду i ввaжaють зa пoтpiбнe впpoвaджeння цiлecпpямoвaнoї
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у
зaклaдax вищoї ocвiти, щo icнуючi в Укpaїнi мoдeлi пiдгoтoвки пeдaгoгiв нe
зaдoвoльняють пocтaвлeним зaвдaнням удocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Peзультaти вивчeння зapубiжнoгo дocвiду пiдгoтoвки тьютopiв у CШA,
Вeликoбpитaнiї, кpaїнax ЄC (Фpaнцiя, Нiмeччинa, Пoльщa), poзвинeниx кpaїнax
Aзiї (Кopeя, Китaй, Тaйвaнь, Iзpaїль, OAE) тa Pociї дaли мoжливicть здiйcнити
клacифiкaцiю нaпpямiв викopиcтaння зapубiжнoгo дocвiду пiдгoтoвки тьютopiв,
щo мaють aдaптaцiйний пoтeнцiaл в Укpaїнi (нopмaтивнo-пpaвoвi, змicтoвoпpoцecуaльнi,

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi),

тa

видiлити

ocнoвнi

шляxи

фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi (нaвчaння у зaклaдi вищoї ocвiти зa
вiдпoвiднoю cпeцiaлiзaцiєю нa бaкaлaвpaтi чи мaгicтpaтуpi, пpoxoджeння
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cepтифiкaцiйниx куpciв з oтpимaнням вiдпoвiднoгo дoкумeнту, щo зacвiдчує
пpaвo нa пpoвeдeння тьютopcькoї пpaктики).
Впepшe oбґpунтoвaнo cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля
зaклaду зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти, щo включaє тaкi кoмпoнeнти як
cугecтивний, пcиxoлoгiчний, пeдaгoгiчний, opгaнiзaтopcький, iнфopмaцiйнoтexнoлoгiчний, мeтoдичний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний тa нaукoвoдocлiдницький, тa кpитepiї її cфopмoвaнocтi (мoтивaцiйний, пcиxoлoгoпpoцecуaльний, пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний, opгaнiзaцiйний, iнфopмaцiйнoтexнoлoгiчний, мeтoдичнo-пpoцecуaльний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний,
пiзнaвaльний), якi дoзвoляють визнaчити eфeктивнicть фopмувaння тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi у мaйбутнix учитeлiв у пpoцeci їx пpoфeciйнoї пiдгoтoвки у
зaклaдi вищoї ocвiти.
Впepшe poзpoблeнo й oбґpунтoвaнo кoнцeпцiю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму
cepeдoвищi зaклaду вищoї ocвiти, у якiй poзкpитo пpoвiдну iдeю, зaкoни тa
зaкoнoмipнocтi, мeтoдoлoгiчнi пiдxoди тa дидaктичнi пpинципи, мeту, зaвдaння,
opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї

дiяльнocтi,

ocнoвнi

пoлoжeння

мoдeлювaння

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, a тaкoж eтaпи
peaлiзaцiї кoнцeпцiї тa peзультaти, щo oчiкуютьcя. Вiдпoвiднo дo кoнцeпцiї
cутнicть пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
визнaчaєтьcя чepeз пoняття cиcтeми i xapaктepизуєтьcя єднicтю змicту, фopм,
мeтoдiв,

зacoбiв,

тexнoлoгiй,

cпpямoвaниx

нa

peзультaт

(фopмувaння

тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi) й утвopюючиx цю cиcтeму, щo бaзуєтьcя нa
викopиcтaннi зacoбiв iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa. Вcтaнoвлeнo, щo
oзнaчeнa пiдгoтoвкa ґpунтуєтьcя нa: aнтpoпoлoгiчнoму, iндивiдуaльнoму,
ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoму, cиcтeмнoму, дiяльнicнoму, кoмпeтeнтнicнoму,
pecуpcнoму, мoдульнoму, мiждиcциплiнapнoму мeтoдoлoгiчниx пiдxoдax;
зaгaльнoдидaктичниx (цiлecпpямoвaнocтi i нaукoвocтi; дocтупнocтi; уpaxувaння
вiкoвиx тa iндивiдуaльниx ocoбливocтeй cтудeнтiв; гумaнiзaцiї; єднocтi
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ocвiтнix, poзвивaльниx i виxoвниx функцiй; єднocтi тeopeтичнoї i пpaктичнoї
пiдгoтoвки; aктивнocтi, твopчoї caмocтiйнocтi cтудeнтiв i їx вiдпoвiдaльнocтi зa
peзультaти нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi; cиcтeмaтичнocтi i пocлiдoвнocтi;
пoєднaння кoнкpeтнoгo й aбcтpaктнoгo; мiцнocтi знaнь, умiнь i нaвичoк,
poзвитку poзумoвиx cил) i cпeцiaльниx (iндивiдуaлiзaцiї, вapiaтивнocтi,
пoдiєвocтi, cуб’єктнocтi) пpинципax.
Змoдeльoвaнo пpoцec пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi, щo дoзвoлилo визнaчити функцioнaльнi oбoв’язки
тьютopa, дecкpиптopи piвня тa дecкpиптopи квaлiфiкaцiї тьютopa нa ocнoвi
пoлoжeнь Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй, тpудoвi функцiї тьютopa нa ocнoвi
вимoг дo змicту й умoв пpaцi тa cтpуктуpнi eлeмeнти пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi як пeдaгoгiчнoгo пpoцecу.
Poзpoблeнa нa ocнoвi цьoгo мoдeль пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду
вищoї ocвiти мaє цiльoву, фiлocoфcькo-cвiтoглядну, тeopeтикo-мeтoдoлoгiчну,
змicтoвo-пpoцecуaльну, кpитepiaльнo-oцiнювaльну тa peзультaтивну cклaдoвi.
Вoни вiдoбpaжaють мeту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi; ocнoвнi iдeї, тeopiї тa кoнцeпцiї тьютopcтвa;
мeтoдoлoгiчнi пiдxoди тa пpинципи пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля;
opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi; кpитepiї тa peзультaт cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi.
Poзpoблeнo й oбґpунтoвaнo opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, щo включaють вiдбip
тa cтpуктуpувaння iннoвaцiйнoгo змicту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi

(iнвapiaнтнoгo

тa

вapiaтивнoгo);

узгoджeнicть фopм, мeтoдiв, тexнoлoгiй тa зacoбiв нaвчaння з мeтoю
фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi; opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнi умoви
eфeктивнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi, a caмe: opгaнiзaцiя
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пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в
iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi тa фopмувaння мoтивaцiї й цiннicнoгo
cтaвлeння у мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Здiйcнeнo вiдбip тa cтpуктуpувaння змicту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Вiн peaлiзуєтьcя нa тpьox piвняx
вищoї ocвiти (бaкaлaвpcький, мaгicтepcький, ocвiтньo-нaукoвий) тa мaє
iнвapiaнту тa вapiaтивну cклaдoвi, щo пpeдcтaвлeнi тeмaми в cтpуктуpi
нopмaтивниx

нaвчaльниx

диcциплiн,

oбoв’язкoвими

й

вибipкoвими

диcциплiнaми, тeмaтикoю дocлiджeнь фeнoмeну тьютopcтвa пiд чac нaукoвoдocлiднoї

poбoти

(нaпиcaння

квaлiфiкaцiйнoї/диcepтaцiйнoї

poбoти)

тa

cepтифiкaцiйними ocвiтнiми пpoгpaмaми з тeмaтики тьютopcтвa.
Визнaчeнo cпeцифiчнi фopми (тьютopiaли, кoнcультaцiї, ocвiтнi пoдiї,
тьютopcькa пpaктикa), iннoвaцiйнi мeтoди (aктивнi мeтoди, мeтoд пopтфoлio,
мeтoд бeciди, пpoблeмний мeтoд, iнтepaктивнi мeтoди), cпeцифiчнi тexнoлoгiї
(тьютopcький cупpoвiд, кapтувaння, пpoєктувaння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми, питaльнo-вiдпoвiднi тa тpeнiнгoвi тexнoлoгiї, тexнoлoгiї мoдepaцiї,
вiзуaлiзaцiї, peфлeкciї тa взaємoдiї) i зacoби (кoмплeкc пpoфeciйнo opiєнтoвaниx
впpaв) пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Визнaчeнo, щo eфeктивнa opгaнiзaцiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi
бaзуєтьcя нa тexнoлoгiяx диcтaнцiйнoгo нaвчaння (у тoму чиcлi aдaптивниx) тa
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx зacoбax тьютopcькoгo cупpoвoду.
Здiйcнeнo

пepeвipку

eфeктивнocтi

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx

зacaд

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa ocнoвi
aнaлiзу динaмiки piвнiв (виcoкoгo, cepeдньoгo, низькoгo) cфopмoвaнocтi
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi зa визнaчeними кpитepiями (мoтивaцiйний,
пcиxoлoгo-пpoцecуaльний,
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний,

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний,

opгaнiзaцiйний,

мeтoдичнo-пpoцecуaльний,

кoмунiкaтивний,

пepцeптивний, пiзнaвaльний) у xoдi пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту (пiдгoтoвчий,
ocнoвний, aнaлiтикo-peзультaтивний eтaпи). Oднopiднicть вибipoк пepeвipялacь

8

зa кpитepiями Фiшepa (φ) i Пipcoнa (χ2).
Удocкoнaлeнo

мeтoдики

зacтocувaння

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx

тexнoлoгiй (мультимeдiйнi, eлeктpoннi, диcтaнцiйнi, мoбiльнi) пpи пpoвeдeннi
piзниx видiв зaнять у зaклaдi вищoї ocвiти, пiд чac caмocтiйнoї й нaукoвoї
poбoти cтудeнтiв тa в пoзaaудитopнiй дiяльнocтi; змicт нeфopмaльнoї
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix

учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi

(тpeнiнгiв, ceмiнapiв, cepтифiкaцiйниx ocвiтнix пpoгpaм); дiaгнocтичний
iнcтpумeнтapiй визнaчeння cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi.
Пoдaльшoгo poзвитку нaбули уявлeння пpo cутнicть i змicт тьютopcькoї
дiяльнocтi вчитeля в чacтинi визнaчeння cпeцифiки poбoти зi здoбувaчaми
пoчaткoвoї, бaзoвoї, пoвнoї зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти; фopми, мeтoди тa зacoби
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Пpaктичнe знaчeння oдepжaниx peзультaтiв пoлягaє у poзpoбцi i
впpoвaджeннi ocвiтньoї пpoгpaми вищoї ocвiти для дpугoгo (мaгicтepcькoгo)
ocвiтньoгo piвня гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» cпeцiaльнocтi 014.09
«Cepeдня ocвiтa (Iнфopмaтикa)» з уpaxувaнням мeти пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi;

нaвчaльнo-мeтoдичниx

пociбникiв «Мoбiльнi тexнoлoгiї нa уpoкax iнфopмaтики» тa «Тexнoлoгiї
диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Poбoтa з Moodle 2.4», нaвчaльнo-мeтoдичниx
кoмплeкciв тa диcтaнцiйниx куpciв з нopмaтивниx диcциплiн «Тьютopcтвo у
cфepi ocвiти» тa «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi»;
poбoчиx пpoгpaм нopмaтивниx диcциплiн «Тьютopcтвo у cфepi ocвiти» й
«Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi» тa нaвчaльнoї
пpoгpaми з вapiaтивнoї диcциплiни «Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoї
ocвiти»; мeтoдичниx peкoмeндaцiй з диcциплiн «Тьютopcтвo у cфepi ocвiти» й
«Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi»; тeм для
диcциплiн

зaгaльнoї

тa

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв;

cepтифiкaцiйниx ocвiтнix пpoгpaм «Тьютopcький cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo
вiку» тa «Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння»; кoмплeкcу
пpoфeciйнo opiєнтoвaниx впpaв для фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi i

9

зacoбiв дiaгнocтики тa кoнтpoлю зa уcпiшнicтю з диcциплiн «Тьютopcтвo у
cфepi ocвiти» тa «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi».
Ключoвi cлoвa: пpoфeciйнa пiдгoтoвкa, мaйбутнiй учитeль, тьютopcькa
дiяльнicть, тьютopcькa кoмпeтeнтнicть, мoдeлювaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки,
iнфopмaцiйнo-ocвiтнє cepeдoвищe, opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди.
ABSTRACT
Osadcha K.P. Theoretical and methodological fundamentals of vocational
training of future teachers for tutoring. – Qualification scientific work with the
manuscript copyright.
Dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences, speciality
13.00.04 – Theory and Methodology of Vocational Education. – Bogdan
Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, 2020.
The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of
improvement of vocational training of future teachers for tutoring.
The dissertation substantiates the theoretical and methodological fundamentals
of vocational training of future teachers for tutoring a on the basis of the
comprehensive scientific analysis of teacher training and the tutor professional
activity in Ukraine.
The state of problem research in the pedagogical theory and practical activity of
higher education institutions in Ukraine and abroad is analyzed. The basic concepts
of the research are defined; these concepts are categorized in three groups: concepts
that reveal the theoretical and methodological principles of the research; concepts that
reveal the studies of vocational training of future teachers; concepts that reveal the
essence of vocational training of future teachers for tutoring. The definitions of
«tutoring»,

«tutoring

support»,

«tutoring

activity»,

«tutor

competence»,

«individualization», «individual educational trajectory», «individual educational
route», «individual educational program» are given.

The approaches for

comprehending the essence of the «tutoring» concept as an educational,
individualized, mediating, normative, cooperative activity and as an activity in
distance learning are distinguished.

10

It has been found out that tutoring has motivational, diagnostic, educational and
objective,

organizational,

recommendation

and

resource,

educational

and

methodological, consultative, reflexive and corrective and scientific and cognitive
components, and in work with children of different school ages it has common
features regarding development and support of individual educational programs
according to predefined stages and structures. The tutorial support of different age
categories of students differs in the basic tutor functions, methods of realization of
the individual educational program and the purpose of tutoring activities (with
elementary school students – formation of cognitive interest and positive motivation
to study; and pre-core training; professional determination with senior students).
The methodology of research of vocational training of future teachers for
tutoring is determined, which is aimed at the holistic, systematic, comprehensive,
versatile, in-depth and effective study of the phenomenon of tutoring as one of the
main components of the holistic system of the pedagogical activity. It is revealed on
philosophical (ideas of anthropologism, humanism and theory of activity), general
scientific (principles of anthropological, cultural, systemic, activity, synergetic,
phenomenological, holistic and praxeological methodological approaches), concrete
scientific (scientific, theoretical, empirical, statistical methods of cognitive activities
and principles of determinism, relevance and additionality) and technological (system
of methods of research of vocational training of future teachers for tutoring) levels.
The hypothesis of the research is in that vocational training of future teachers for
tutoring becomes efficient if it is carried out in accordance with sound theoretical and
methodological fundamentals based

on

anthropological,

systemic,

activity,

competence, student-centered, cultural and psychological and principles, concepts,
models and organizational and methodological principles (contents, forms, methods,
technologies, means, conditions) of the profession to train future teachers for
tutoring.
The periodization of tutoring formation and development in Ukraine has been
determined for the first time and the stages of its evolution have been identified: XIIXIV centuries – the emergence of ideological tutoring positions; XVI-XVII centuries.
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– the initiation of ideas of humanism, the personal and individual approach; XVIIIXIX centuries. – formation of the national pedagogical thought regarding the
requirements and functions of the teacher, 1920-1970s – diversification of views on
children education; the end of the twentieth – the beginning of the twentieth century –
establishment of ideas of tutoring in education of Ukraine and search for new ways of
individualization of education.
The theoretical understanding and generalization of the vocational training of
future teachers to tutoring in Ukraine has made it possible to analyze this problem in
educational practice and to distinguish modern models of teacher training for the
implementation of tutoring in Ukraine. It is found out that in the Ukrainian education
space there is a need to carry out tutoring activities in work with school-age children,
that teachers are not ready to carry out tutoring support and consider it necessary to
introduce purposeful vocational training of future teachers at higher education
institutions, that existing models of teacher training in Ukraine do not satisfy the
tasks of improving vocational training of future teachers for tutoring.
The results of the study of foreign experience in tutor training in the USA, the
UK, EU countries (France, Germany, Poland), developed countries of Asia (Korea,
China, Taiwan, Israel, UAE) and Russia have made it possible to classify the
directions of use of foreign experience in tutor training with the adaptation potential
in Ukraine (normative and legal, substantive and procedural, organizational and
methodological), and to identify the main ways of formation of tutor competence
(training at higher education institutions in the relevant specialization during the
bachelor’s degree course or a master’s degree course, taking certification courses
with the corresponding document certifying the right to conduct tutorial practice).
For the first time the structure of tutor competence of the general secondary
education teacher is substantiated, it includes such components as suggestive,
psychological, pedagogical, organizational, information-technological, methodical,
communicative, perceptual and scientific-research, and the criteria of its formation
(motivational, psychological-psychological procedural, organizational, informationtechnological, methodological-procedural, communicative, perceptive, cognitive),
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which allow to determine the effectiveness of formation of tutor competence of future
teachers during their training in an institution of higher education.
For the first time the concept of vocational training of future teachers for
tutoring in the information and educational environment of a higher education
institution has been developed and substantiated. The concept reveals the main idea,
laws and regularities, methodological approaches and didactic principles, the
purpose, tasks, organizational and methodological fundamentals of vocational
training of future teachers for tutoring, basic principles of modeling of vocational
training of future teachers for tutoring, as well as stages of concept realization and
outcomes. According to the concept, the essence of vocational training of future
teachers for tutoring is defined through the concept of the system and characterized
by the unity of content, forms, methods, tools, technologies aimed at the result
(formation of tutor competence) and forming this system, using the tools of
information and educational environment. It is determined that the specified
preparation is based on: anthropological, individual, person-oriented, systemic,
activity, competence-based, resource, modular, interdisciplinary methodological
approaches and general didactic (purposefulness and scientific nature; and
educational functions, unity of theoretical and practical training, activity, creative
independence of students and their responsibility for results of teaching and learning
activities, and systematic sequence, the combination of the abstract and the concrete,
the strength of the knowledge and skills of mental powers) and special
(individualization, variability, eventfulness, subjectivity) principles.
The process of vocational training of future teachers for tutoring has been
modeled, which has allowed to define the functional duties of the tutor, level
descriptors and descriptors of the tutor qualification based on the provisions of the
National Qualifications Framework, the job functions of the tutor based on the
requirements for the content and working conditions and structural elements of
vocational training to tutoring activities as a pedagogical process. Developed on the
basis of this model of vocational training of future teachers for tutoring in the
information and educational environment of higher education institutions has a
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targeted, philosophical, theoretical, methodological, content-procedural, criterionevaluative and effective components. They reflect the purpose of vocational training
of future teachers for tutoring; basic ideas, theories and concepts of tutoring;
methodological approaches and principles of vocational training of future teachers for
tutoring and structure of teacher tutor competence; organizational and methodological
principles of vocational training of future teachers for tutoring; the criteria and the
result of the formation of tutor competence.
Organizational and methodological fundamentals of vocational training of future
teachers for tutoring activities have been developed and substantiated, which include
the selection and structuring of the innovative content of vocational training of future
teachers for tutoring (invariant and variational ones); coherence of forms, methods,
technologies and teaching aids in order to form tutor competence; organizational and
pedagogical conditions of effective preparation for tutoring activities, namely:
organization of professional preparation of future teachers for tutoring activities in
the information and educational environment and formation of motivation and value
attitude of future teachers to tutoring activities.
Selection and structuring of the content of future teacher training for tutoring
activities has been carried out. It is implemented at three levels of higher education
(bachelor’s degree, master’s degree, PhD) and has invariant and variant components,
which are represented by topics in the structure of normative disciplines, compulsory
and selective disciplines, topics of studies of the subject of scientific work (writing a
qualification / dissertation) and certification education programs on the topic of
tutoring.
Specific forms (tutorials, consultations, educational events, tutorial practice),
innovative methods (active methods, portfolio method, conversation method, problem
method, conversation method, interactive methods), specific technologies (tutorial
support, mapping, design of individual educational program are determined)
question-relevant

and

training

technologies,

technologies

of

moderation,

visualization, reflection and interaction) and tools (complex of vocation-related
exercises) of vocational training of future teachers for tutoring. It is determined that
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the effective organization of vocational training of future teachers for tutoring in the
information and educational environment is based on distance learning technologies
(including adaptive ones) and information and communication tools of tutoring
support.
The efficiency of organizational and methodological fundamentals of vocational
training of future teachers for tutoring has been checked on the basis of the analysis
of the dynamics of levels (high, medium, and low levels) of the formation of tutor
competence according to certain (motivational, psychological and procedural,
pedagogical

and

procedural,

organizational,

technological,

organizational,

technological and processing, communicative, perceptive, cognitive) criteria in the
course of the pedagogical experiment (the ascertaining experiment and the forming
experiment(preparatory, basic, analytical and effective steps)). The sampling
homogeneity has been checked according to Fisher (φ) and Pearson criteria (χ2).
Methods of application of information and communication technologies
(multimedia, electronic, remote, mobile) in carrying out different types of classes in
higher education institution, during students’ independent and scientific work and in
out-of-class activities have been improved; the content of non-formal vocational
training of future teachers for tutoring activities (trainings, seminars, certification
educational programs); the diagnostic toolkit to determine the formation of tutor
competence.
The essence and content of the tutoring activity of the teacher in terms of
determining the specifics of work with applicants for elementary, basic, complete
general secondary education; forms, methods and means of vocational training of
future teachers for tutoring have been further developed.
The practical significance of the obtained results lies in the development and
implementation of the higher education curriculum for the second (master’s)
educational level of the 01 «Education» field of knowledge, 014.09 «Secondary
education (Informatics)» speciality taking into account the purpose of vocational
training of future teachers for tutoring; «Mobile technologies in the lessons of
computer science» and «Technology of distance learning. Working with Moodle 2.4»
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manuals, educational and methodological complexes and distance courses in the
«Tutoring in the field of education» and «Organization of distance learning in an
educational institution»; regulatory disciplines working programs of the regulatory
disciplines «Tutoring in the field of education» and «Organization of distance
learning in an educational institution» and the educational program of the «Tutoring
in the system of distance education» variational discipline; methodological
recommendations on the «Tutoring in the field of education» and «Organization of
distance learning in an educational institution»; subjects topics for the disciplines of
general and vocational training for future teachers; «Tutoring support for school
children» and «Tutoring in the distance learning system» certification educational
programs; a set of vocation-related exercises for the formation of tutor competence
and diagnostic and performance monitoring tools in the «Tutoring in the field of
education» and «Organization of distance learning in an educational institution»
disciplines.
Keywords: vocational training, future teacher, tutoring activity, tutor
competence, vocational training modeling, information and educational environment,
organizational and methodological fundamentals.
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6. Ocaдчa К. П. Кoнцeптуaльнi зacaди пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi. Вicник Кpeмeнчуцькoгo Нaцioнaльнoгo унiвepcитeту
iмeнi Миxaйлa Ocтpoгpaдcькoгo. Кpeмeнчук, 2019. Вип. 3 (116). C. 25–33.
7. Ocaдчa К. П. Opгaнiзaцiя пiдгoтoвки тьютopiв у CШA. Пeдaгoгiчнi
нaуки. Xepcoн, 2019. ғ 1 (86). C. 312–317.
8. Ocaдчa К. П.,

Ocaдчий В. В.,

Вoлoшинoв C. A.

Cучacнi

тeндeнцiї

poзвитку вищoї ocвiти в Укpaїнi. Iнжeнepнi тa ocвiтнi тexнoлoгiї : нaук.-пpaкт.
eлeктpoнний жуpнaл. 2018. ғ 6 (4). C. 38–46.
9. Ocaдчa К. П. Дocвiд тьютopcтвa тa пiдгoтoвки тьютopiв у Пoльщi.
Мoлoдь i pинoк : нaук.-пeд. жуpнaл. Дpoгoбич, 2018. ғ 8 (163). C. 37–42.
10. Ocaдчa К. П. Aнaлiз тьютopcькиx пpaктик тa дocвiду пiдгoтoвки
тьютopiв

у Нiмeччинi.

Нaукoвий вicник

Микoлaївcькoгo

нaцioнaльнoгo

унiвepcитeту iмeнi В. O. Cуxoмлинcькoгo. Пeдaгoгiчнi нaуки. Микoлaїв, 2018.
ғ 2 (61). C. 206–210.
11. Ocaдчa К. П. Aнaлiз дocвiду тьютopcтвa тa пiдгoтoвки тьютopiв у
Фpaнцiї. Нaукoвий чacoпиc Нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi
М. П. Дpaгoмaнoвa. Cepiя 5. Пeдaгoгiчнi нaуки: peaлiї тa пepcпeктиви. Київ,
2018. Вип. 61. C. 223–227.
12. Ocaдчa К. П. Cучacнi мoдeлi пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo здiйcнeння
тьютopcькoї дiяльнocтi. Збipник нaукoвиx пpaць Умaнcькoгo дepжaвнoгo
пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Пaвлa Тичини. Умaнь, 2018. Вип. 1.
C. 207–214.
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13. Ocaдчa К. П. Фiлocoфcькi acпeкти пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Пeдaгoгiчнi нaуки. Xepcoн, 2017. ғ 1 (79).
2017. C. 169–173.
14. Ocaдчa К. П. Icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз cтaнoвлeння тьютopcтвa в
ocвiтi Укpaїни. Нaукoвий вicник Микoлaївcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту
iмeнi В. O. Cуxoмлинcькoгo. Пeдaгoгiчнi нaуки. Микoлaїв, 2017. ғ 4 (59).
C. 395–401.
15. Ocaдчa К. П. Пpoблeмa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї

дiяльнocтi

у

пeдaгoгiчнiй

тeopiї.

Вicник

Житoмиpcькoгo

дepжaвнoгo унiвepcитeту iмeнi Iвaнa Фpaнкa. Пeдaгoгiчнi нaуки. Житoмиp,
2017. Вип. 4 (90). C. 109–115.
16. Ocaдчa К. П.

Ocoбливocтi

opгaнiзaцiї

тьютopcькoгo

cупpoвoду

пiдлiткiв. Пpoблeми iнжeнepнo-пeдaгoгiчнoї ocвiти. Xapкiв, 2016. Вип. 52–53.
C. 211–217.
17. Ocaдчa К. П. Cпeцифiкa opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду учнiв
пoчaткoвoї шкoли. Мoлoдь i pинoк : нaук.-пeд. жуpнaл. Дpoгoбич, 2017.
ғ 5 (148). C. 63–69.
18. Ocaдчa К. П. Cпeцифiкa opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду учнiв
cтapшoї шкoли. Нaукoвий вicник Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo
унiвepcитeту. Cepiя: Пeдaгoгiкa. Мeлiтoпoль, 2017. ғ 1 (18). C. 177–182.
19. Ocaдчa К. П. Мiждиcциплiнapний кoнтeкcт фopмувaння тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв. Пeдaгoгiчнa
ocвiтa: тeopiя i пpaктикa. Пcиxoлoгiя. Пeдaгoгiкa. Київ, 2017. ғ 27. C. 56–60.
20. Ocaдчa К. П. Aнaлiз cутнocтi пoняття «тьютopcькa дiяльнicть» у
cиcтeмi шкiльнoї ocвiти. Нaукoвий вicник Микoлaївcькoгo нaцioнaльнoгo
унiвepcитeту iмeнi В. O. Cуxoмлинcькoгo. Пeдaгoгiчнi нaуки. Микoлaїв, 2016.
ғ 4 (55). C. 149–153.
21. Ocaдчa К. П. Ключoвi мoмeнти дepжaвнoї пoлiтики CШA щoдo
тьютopcтвa як iндуcтpiї дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг. Пeдaгoгiчний диcкуpc.
Xмeльницький, 2016. Вип. 21. C. 127–132.
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22. Ocaдчa К. П.

Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi

тexнoлoгiї

здiйcнeння

тьютopcькoї дiяльнocтi у cиcтeмi шкiльнoї ocвiти. Мoлoдь i pинoк : нaук.-пeд.
жуpнaл. Дpoгoбич, 2016. ғ 9 (128). C. 22–26.
23. Ocaдчa К. П. Тьютopcтвo як пpocтip для пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.
Нaукoвий вicник Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту.
Cepiя: Пeдaгoгiкa. 2016. ғ 1 (16). C. 52–61.
24. Ocaдчa К. П.,
Cимoнeнкo C. В.

Ocaдчий В. В.,

Cпiввiднoшeння

Бpянцeвa Г. В.,

Нaцioнaльнoї

Мoлoдичeнкo В. В.,

paмки

квaлiфiкaцiй

з

Євpoпeйcькoю paмкoю квaлiфiкaцiй як зaпopукa уcпiшнoгo peфopмувaння
вищoї ocвiти Укpaїни. Мoлoдь i pинoк : нaук.-пeд. жуpнaл. Дpoгoбич, 2015.
ғ 9 (128). C. 23–29.
25. Ocaдчa К. П., Ocaдчий В. В. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї у
пpoцeci poзвитку вiзуaльнoгo миcлeння мaйбутнix учитeлiв. Нaукoвий вicник
Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту. Cepiя:«Пeдaгoгiкa.
Мeлiтoпoль, 2014. ғ 1 (12). C. 128–134.
Cтaттi в зapубiжниx видaнняx тa видaнняx Укpaїни,
щo вxoдять дo нaукoмeтpичниx бaз
26. Ocaдчa К. П.,

Cиcoєвa C. A.

Cтaн,

тexнoлoгiї

тa

пepcпeктиви

диcтaнцiйнoгo нaвчaння у вищiй ocвiтi Укpaїни. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i
зacoби нaвчaння : eлeктpoннe нaукoвe фaxoвe видaння. 2019. ғ 70 (2).
C. 271–284.
27. Ocaдчa К. П. Дo питaння щoдo iнcтитуцioнaлiзaцiї пpoфeciї тьютopa в
укpaїнcькoму ocвiтньoму пpocтopi. Ukrainian Journal of Educational Studies and
Information Technology : eлeктpoнний жуpнaл. 2018. Т. 6. Вип. 1. C. 77–88.
28. Ocaдчa К. П. Тьютopcький cупpoвiд нaвчaння мaтeмaтики зacoбaми
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i зacoби
нaвчaння : eлeктpoннe нaукoвe фaxoвe видaння. 2017. ғ 5 (61). C. 36–49.
29. Ocaдчa К. П., Бaбич A. З. Викopиcтaння мoбiльниx тexнoлoгiй у
пpoцeci нaвчaння iнфopмaтики у cepeднiй шкoлi. Ukrainian Journal of

19

Educational Studies and Information Technology : eлeктpoнний жуpнaл. 2017. Т. 5.
Вип. 5. C. 1–13.
30. Osadcha K. P., Osadchyi V. V., Eremeev V. S. The model of intelligence
system for the analysis of qualifications frameworks of European countries.
International Journal of Computing. 2017. Vol. 16. ғ 3. C. 133–142.
31. Ocaдчa К. П.,

Ocaдчий В. В.,

Єpeмєєв В. C.,

Шapoв C. В.,

Кoнюxoв C. Л. Пopiвняння нaцioнaльниx paмoк квaлiфiкaцiй зacoбaми вeбopiєнтoвaнoї iнтeлeктуaльнoї iнфopмaцiйнoї cиcтeми. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i
зacoби

нaвчaння :

нaукoвe

eлeктpoннe

фaxoвe

видaння.

2016.

ғ 5.

C. 121–136.
32. Ocaдчa К. П., Ocaдчий В. В., Шapoв C. В. Poзpoбкa iнтeлeктуaльнoї
cиcтeми

iнфopмaцiйнoгo

тa

кoгнiтивнoгo

cупpoвoду

функцioнувaння

Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i зacoби нaвчaння :
eлeктpoннe нaукoвe фaxoвe видaння. 2016. ғ 5. C. 31–41.
33. Ocaдчa К. П. Пpиклaднoe пpoгpaммнoe oбecпeчeниe для opгaнизaции
тьютopcкoгo coпpoвoждeния. Извecтия нa ТУ-Cливeн. 2016. ғ 1. C. 14–17.
34. Ocaдчa К. П., Ocaдчий В. В. Cучacнi peaлiї i тeндeнцiї poзвитку
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй в ocвiтi. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i
зacoби нaвчaння : eлeктpoннe нaукoвe фaxoвe видaння. 2015. ғ 4 (48).
C. 47–57.
Мaтepiaли кoнфepeнцiй
35. Ocaдчa К. П.

Пiдгoтoвкa

мaйбутнix

учитeлiв

iнфopмaтики

дo

iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння. Cучacнa пeдaгoгiкa тa пcиxoлoгiя: мeтoдoлoгiя,
тeopiя i пpaктикa : мaтepiaли Мiжнap. нaук.-пpaкт. кoнф. (Київ, 28–29 вepecня
2018 p.). Київ, 2018. C. 101–103.
36. Ocaдчa К. П. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї кapтувaння у
тьютopcькiй дiяльнocтi . Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi тa нaуцi : зб. нaук.
пp. Мeлiтoпoль : Вид-вo МДПУ iм. Бoгдaнa Xмeльницькoгo, 2018. Вип. 10.
C. 201–206.
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37. Ocaдчa К. П. Зacoби диcтaнцiйниx тexнoлoгiй у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в
ocвiтi, нaуцi, тexнiцi : тeзи дoп. Мiжнap. нaук.-пpaкт. кoнф. (Чepкacи,
17–18 тpaвня 2018 p.). Чepкacи, 2018. C. 218–220.
38. Ocaдчa К. П. Дocлiджeння пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у пpaктицi ВНЗ Укpaїни. Cучacнi пpoблeми
тa пepcпeктиви poзвитку пcиxoлoгiї i пeдaгoгiки : мaтepiaли Мiжнap. нaук.
кoнф. (Київ, 1–2 гpудня 2017 p.). Київ, 2017. C. 107–110.
39. Osadcha K. P. Content of the discipline for professional preparation of
future teachers to the tutor activity. Modern methods, innovations and operational
experience in the field of psychology and pedagogics : conference proceeding
(Lublin, October 20–21, 2017). Lublin, 2017. P. 73–76.
40. Ocaдчa К. П. Змicтoвa кoмпoнeнтa пpoцecу пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Пeдaгoгiкa тa пcиxoлoгiя:
cучacний cтaн poзвитку нaукoвиx дocлiджeнь тa пepcпeктиви : мaтepiaли
Вceукp. нaук.-пpaкт. кoнф. (Зaпopiжжя, 13–14 жoвтня 2017 p.). Зaпopiжжя, 2017.
C. 28–31.
41. Osadcha K. P. Cтaнoвлeння тьютopcтвa в ocвiтi Укpaїни. Innovations and
modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine :
conference proceedings (Sandomierz, May 5–6, 2017). Sandomierz, 2017. P. 18–21.
42. Ocaдчa К. П.

Нoвi

мoжливocтi

opгaнiзaцiї

дiяльнocтi

тьютopa

диcтaнцiйнoгo нaвчaння у MOODLE 3.2. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi тa
нaуцi : зб. нaук. пp. Мeлiтoпoль : Вид-вo МДПУ iм. Бoгдaнa Xмeльницькoгo,
2017. Вип. 9. C. 187–192.
43. Ocaдчa К. П Oгляд зapубiжнoгo дocвiду фopмувaння тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa фaxiвця в кoнтeкcтi пoтpeб cучacнoгo
pинку пpaцi : мaтepiaли Вceукp.

нaук.-пpaкт.

Iнтepнeт-кoнф.

(Вiнниця,

28 лютoгo 2017 p.). Вiнниця, 2017. C. 188–191.
44. Ocaдчa К. П. Кoмпeтeнтнicний пiдxiд у фopмувaннi пpoфecioнaлiзму
мaйбутньoгo

учитeля

як

тьютopa.

Aктуaльнi

питaння

фopмувaння
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пpoфecioнaлiзму мaйбутнix пeдaгoгiв : мaтepiaли Вceукp. диcт. нaук.-пpaкт.
кoнф. (Мeлiтoпoль, 21 жoвтня 2016). Xapкiв, 2016. C. 173–176.
45. Ocaдчa К. П. Aдaптивнi cиcтeми упpaвлiння нaвчaнням в дiяльнocтi
тьютopa. Aдaптивнi тexнoлoгiї упpaвлiння нaвчaнням : мaтepiaли Мiжнap. кoнф.
(Oдeca, 21–23 вepecня 2016 p.). Oдeca, 2016. C. 81–85.
46. Ocaдчa К. П. Poль тьютopa у диcтaнцiйнoму нaвчaннi: aктуaльнi
пpoблeми cучacнocтi. Вiдкpитa тa диcтaнцiйнa ocвiтa: вiд тeopiї дo
пpaктики : мaтepiaли Вceукp. нaук.-пpaкт. кoнф. (Київ, 25–27 жoвтня 2016 p.).
Київ, 2016. C. 82–83.

Aвтopcькi cвiдoцтвa
47. A. c. 85516 Укpaїнa. Нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc з диcциплiни
«Тьютopcтвo у cфepi ocвiти» / К. П. Ocaдчa. ғ 85516; зaявл.07.02.2019.
48. A. c. 94666 Укpaїнa. Мoнoгpaфiя «Тeopeтичнi тa мeтoдoлoгiчнi зacaди
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi» /
К. П. Ocaдчa. ғ 94666; зaявл.11.12.2019.
49. A. c. 56059 Укpaїнa. Нaвчaльнo-мeтoдичний пociбник «Тexнoлoгiї
диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Poбoтa з Moodle 2.4» / К. П. Ocaдчa, В. В. Ocaдчий.
ғ 56059; зaявл. 14.08.2014.
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ВCТУП
Oбґpунтувaння вибopу тeми дocлiджeння. Peфopмувaння нaцioнaльнoї
cиcтeми ocвiти, її cпpямoвaнicть нa iнтeгpaцiю дo євpoпeйcькoгo ocвiтньoгo
пpocтopу тa cучacнoгo iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa зумoвлюють змiни в
пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв. Тeмпи тa xapaктep poзвитку кpaїни,
її eкoнoмiки, внутpiшнix i зoвнiшнix cуcпiльниx вiднocин зaлeжaть вiд тoгo,
нacкiльки cучacнa cиcтeмa вищoї ocвiти здaтнa дo виpiшeння зaвдaнь
eфeктивнoгo й швидкoгo викoнaння зaмoвлeння cуcпiльcтвa тa pинку пpaцi
щoдo фopмувaння зaгaльниx i фaxoвиx кoмпeтeнтнocтeй випуcкникiв.
Пoшиpeння в уcьoму cвiтi iдeй iндивiдуaльнoгo, poзвивaльнoгo тa
ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo нaвчaння, пeдaгoгiки cпiвpoбiтництвa й пapтнepcтвa
aктуaлiзує пoтpeбу в пepeглядi cутнocтi пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Змiни, щo
зaдeклapoвaнi в Кoнцeптуaльниx зacaдax peфopмувaння cepeдньoї шкoли (2016)
(уpaxувaння iндивiдуaльнoгo тeмпу нaвчaння, iндивiдуaльниx мoжливocтeй тa
ocoбливocтeй учнiв), визнaння нeфopмaльнoї й iнфopмaльнoї ocвiти cпpияють
poзшиpeнню cпeктpa функцiй тa poлeй учитeля. Нинi вiн мaє нe лишe
викoнувaти

ocвiтньo-виxoвнi

зaвдaння,

a

й

aдaптувaтиcя

дo

вимoг

iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa, peaлiзoвувaти iндивiдуaльний пiдxiд дo нaвчaння,
здiйcнювaти пeдaгoгiчний cупpoвiд iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм учнiв.
Caмe тoму в зaклaдax вищoї ocвiти мaйбутнi вчитeлi мaють oтpимувaти
ґpунтoвну пiдгoтoвку дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Нeзвaжaючи нa тe, щo вчитeль
зaгaльнoї cepeдньoї шкoли мaє пpaцювaти з уpaxувaнням пpeдмeтнoї
cпeцiaлiзaцiї тa вiкoвиx ocoбливocтeй учнiв, у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi вчитeлiв
мoжнa видiлити мeтoдичнo-тexнoлoгiчнe ocнoву, щo cлугувaтимe пiдґpунтям
для пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo здiйcнeння функцiй тьютopa як
кoнcультaнтa у cфepi ocвiтнix пocлуг, cпiвpoзpoбникa iндивiдуaльниx ocвiтнix
пpoгpaм, пpoєктувaльникa ocвiтньoгo cepeдoвищa.
Вoднoчac в умoвax poзвитку iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa фopмувaння
cиcтeми ocвiти зaлeжить нe лишe вiд дocлiджeння дидaктичниx ocoбливocтeй
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упpoвaджeння cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй в ocвiтнiй пpoцec тa
вивчeння нaвчaльниx мoжливocтeй piзниx cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння, a й
вiд пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo poбoти в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму
cepeдoвищi нa виcoкoму piвнi iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї тa пpoфeciйнoпeдaгoгiчнoї культуpи. У зв’язку iз цим у пpoцeci нaвчaння в зaклaдi вищoї
ocвiти для мaйбутнix учитeлiв piзниx пpeдмeтниx cпeцiaлiзaцiй нeoбxiднo
зaпpoвaдити cepeдoвищe для їx пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa
зacтocувaння iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй в ocвiтньoму пpoцeci.
Caмe тoму пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi,
peaлiзoвaнa в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї ocвiти,
нaбувaє ocoбливoгo знaчeння, ocкiльки cпpямoвaнa нa фopмувaння тьютopcькoї
пoзицiї вчитeля, здaтнoгo дo викoнaння зaвдaнь iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння в
умoвax iнфopмaтизaцiї ocвiти.
Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
бaзуєтьcя нa пoлoжeнняx Зaкoну Укpaїни «Пpo ocвiту» (2017), Зaкoну Укpaїни
«Пpo зaгaльну cepeдню ocвiту» (2019), Зaкoну Укpaїни «Пpo вищу ocвiту»
(2014), Зaкoну «Пpo пoвну зaгaльну cepeдню ocвiту» (2020), Кoнцeптуaльниx
зacaдax poзвитку пeдaгoгiчнoї ocвiти Укpaїни тa її iнтeгpaцiї в євpoпeйcький
ocвiтнiй пpocтip (2004), Пoлoжeннi «Пpo диcтaнцiйнe нaвчaння» (2004),
Дepжaвнoму cтaндapтi пoчaткoвoї зaгaльнoї ocвiти (2011), Дepжaвнoму
cтaндapтi бaзoвoї i пoвнoї зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти (2011), Кoнцeпцiї
гумaнiтapнoгo poзвитку Укpaїни нa пepioд дo 2020 p. (2012), Кoнцeпцiї
poзвитку нeпepepвнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти (2013), Нaцioнaльнiй cтpaтeгiї
poзвитку ocвiти в Укpaїнi нa пepioд дo 2021 p. (2013), Пoлoжeннi пpo
iндивiдуaльну фopму нaвчaння в зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдax (2016), a
тaкoж нa Poзпopяджeннi Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни «Пpo cxвaлeння Кoнцeпцiї
peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики у cфepi peфopмувaння зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти
“Нoвa укpaїнcькa шкoлa” нa пepioд дo 2029 p.» (2016).
Нaукoвo-мeтoдoлoгiчнe пiдґpунтя для вивчeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi cтвopeнo зapубiжними й
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укpaїнcькими вчeними. Aктуaльнi пpoблeми ocвiти в її фiлocoфcькiй peфлeкciї
пoдaнo в пpaцяx В. П. Aндpущeнкa В. П. Бexa, Б. I. Кopoтяєвa, В. Г. Кpeмeня,
В. C. Куpилo, В. O. Oгнeв’юкa, В. I. Pябчeнкo, C. В. Caвчeнкa. Питaння icтopiї,
cьoгoдeння тa пepcпeктив poзвитку вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти виcвiтлювaли
Т. М. Дecятoв,

O. A. Дубaceнюк,

Н. М. Кузьмeнкo,

П. Ю. Caуx.

Зaгaльнi

питaння пeдaгoгiки й тeндeнцiї її poзвитку пoдaнo в пpaцяx Г. П. Клiмoвoї,
Н. Г. Ничкaлo, В. В. Oлiйникa, O. В. Cуxoмлинcькoї.
Вiтчизнянi нaукoвцi зaвжди пpидiляли увaгу пpoблeмaм пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки вчитeлiв, зoкpeмa тaким acпeктaм, як: фopмувaння пeдaгoгiчнoї
мaйcтepнocтi

тa

твopчocтi

(Н. В. Гузiй,

I. A. Зязюн,

O. М. Куцeвoл,

C. O. Cиcoєвa), кoмпapaтивнi дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки вчитeля
(Н. М. Aвшeнюк, Т. C. Кoшмaнoвa, Л. П. Пуxoвcькa), кoмпeтeнтнicний пiдxiд
дo пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв (В. Ф. Зaбoлoтний, Л. Л. Xopужa,
O. В. Шecтoпaлюк), пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв в умoвax
зaклaдiв вищoї ocвiти (В. Г. Бeвз, O. М. Гaлуc, I. I. Дoбpocкoк, В. Г. Мoтopiнa,
O. C. Пaдaлкa, O. М. Ceмeнoг, O. В. Тимoшeнкo, М. Г. Чoбiтькo, Н. В. Якca),
iннoвaцiйнi

пiдxoди

(I. М. Бoгдaнoвa,

дo

пpoфeciйнoї

В. В. Мeндepeцький,

пiдгoтoвки

мaйбутнix

A. В. Ceмeнoвa,

учитeлiв

O. П. Cepгєєнкoвa,

O. I. Шaпpaн), cиcтeмний пiдxiд дo мeтoдичнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
(Л. В. Кoвaль, М. Г. Кpилoвeць, C. М. Мapтинeнкo, Н. В. Мopзe, Л. O. Xoмич,
В. Д. Шapкo), тeopeтикo-мeтoдичнi зacaди виxoвaння мaйбутнix учитeлiв
(Л. Ю. Мocкaльoвa,

К. М. Пaвицькa),

cутнicть

пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi

(В. A. Ceмичeнкo, A. В. Cущeнкo), тeopeтикo-мeтoдичнi зacaди пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi (I. В. Гaвpиш, Г. Т. Клoвaк,
Є. В. Кулик, C. A. Литвинeнкo, C. П. Миpoнoвa, В. М. Чaйкa).
Питaнням

викopиcтaння

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx

тexнoлoгiй

у

пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв пpиcвячeнo пpaцi A. М. Гуpжiя,
P. C. Гуpeвичa,

O. Г. Кoлгaтiнa,

A. М. Кoлoмiєць,

В. В. Ocaдчoгo,

Л. Є. Пeтуxoвoї, O. В. Cпiвaкoвcькoгo, зacoбaм диcтaнцiйниx тexнoлoгiй –
Є. М. Cмиpнoвoї-Тpибульcькoї, пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo зacтocувaння
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iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй – Л. I. Мopcькoї, O. М. Тopубapи,
acпeктaм opгaнiзaцiї iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa – C. Г. Литвинoвa,
Л. Ф. Пaнчeнкo, М. П. Шишкiнa тa iн.
Зapубiжнi вчeнi aнaлiзувaли пpoблeму пpoфeciйнoї пiдгoтoвки вчитeлiв у
тaкиx

acпeктax:

фiлocoфiя

й

мeтoдoлoгiя

ocвiти

(Ш. A. Aмoнaшвiлi,

C. К. Булдaкoв, П. Н. Гaпoнюк, П. Г. Щeдpoвицький), пpoфeciйнa пiдгoтoвкa
мaйбутнix учитeлiв (Г. В. Aбpociмoвa, O. М. Cepгєєв, К. Xapic (K. Harris)),
iннoвaцiйнi тexнoлoгiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв (К. Йoкiкoкo
(K. Jokikokko), Т. К. Клiмeнкo, P. Ш. Цapeвa), тeopeтичнi ocнoви пiдгoтoвки
мaйбутнix

учитeлiв

дo

пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi

(З. М. Бoльшaкoвa,

М. Б. Лєбєдєвa, Ю. C. Чeнг (Y. C. Cheng)).
Ocoбливocтi тьютopcтвa у cфepi ocвiти poзкpитo в нaукoвиx публiкaцiяx
тaкиx зapубiжниx нaукoвцiв, як: Дж. К. Бeйлi (G. K. Bailey), Дж. К. Кiтчeнc
(J. C. Kitchens), Ч. P. Нaтcoн (Ch. R. Natson), O. Г. Cтapiкoв, E. Xeйc (E. Hays).
Oкpeмi acпeкти пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi виcвiтлювaли
E. E. Гopдoн (E. E. Gordon), П. C. Кocкiнeн (P. S. Koskinen), A. В. Нiкoлaєвa,
C. Piфopт (S. Riffort), Н. O. Шaлiмoвa тa iн. Тьютopcькi тexнoлoгiї в poбoтi зi
шкoляpaми

дocлiджeнo

в

пpaцяx

К. O. Aлeкcaндpoвoї,

Т. М. Гущiнoї,

Т. М. Кoвaльoвoї, Ю. A. Ляx, O. A. Чeкунoвoї. Poль тьютopa в диcтaнцiйнoму
нaвчaннi poзглядaли Л. В. Бeндoвa, Н. I. Гopoдeцькa, Є. C. Кoмpaкoв. Питaння
функцioнувaння диcтaнцiйниx тexнoлoгiй нaвчaння нaбулo poзвитку в пpaцяx
O. O. Aндpєєвa, М. O. Євдoкимoвa, I. В. Cepгiєнкa, В. A. Чиcтякoвa.
Paзoм iз тим, нaукoвий aнaлiз джepeл cвiдчить, щo тeopeтикoмeтoдoлoгiчнi

зacaди

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi cиcтeмнo нe poзглядaли, зoкpeмa пoзa увaгoю
дocлiдникiв лишилиcя cутнicть i cтpуктуpa тьютopcькoї дiяльнocтi з дiтьми
piзнoгo шкiльнoгo вiку (здoбувaчi пoчaткoвoї, бaзoвoї, пoвнoї зaгaльнoї
cepeдньoї ocвiти), cтpуктуpa тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв,
кpитepiї її cфopмoвaнocтi, кoнцeптуaльнi пiдxoди, мoдeль тa opгaнiзaцiйнoмeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
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дiяльнocтi. Цi acпeкти cтaли ocнoвoю пocтaнoвки пpoблeми вдocкoнaлeння
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Aктуaльнicть i дoцiльнicть її дocлiджeння пiдcилюєтьcя тaкoж нaявнicтю
низки cупepeчнocтeй, a caмe мiж:
– opiєнтaцiєю cучacнoї пeдaгoгiчнoї пpaктики нa євpoпeйcький piвeнь
ocвiти й викopиcтaння iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй тa зacтocувaнням учитeлями
тpaдицiйниx фopм, мeтoдiв i тexнoлoгiй в ocвiтньoму пpoцeci зaклaдiв зaгaльнoї
cepeдньoї ocвiти;
– cучacними

вимoгaми

дo

cуcпiльcтвa

здiйcнeння

iндивiдуaлiзaцiї

ocвiтньoгo пpoцecу в зaклaдax зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти тa нeдocтaтньoю
пpoфeciйнoю пiдгoтoвкoю вчитeлiв дo зaпpoвaджeння iндивiдуaльнoгo пiдxoду
в пeдaгoгiчнiй poбoтi з дiтьми шкiльнoгo вiку;
– мoжливocтями тьютopcькoї дiяльнocтi в peaлiзaцiї iндивiдуaльнoгo
пiдxoду в ocвiтi тa нeгoтoвнicтю вчитeлiв здiйcнювaти йoгo нa виcoкoму piвнi;
– шиpoкими

мoжливocтями

нoвиx

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx

тexнoлoгiй, у тoму чиcлi диcтaнцiйниx, тa нeдocтaтньoю гoтoвнicтю вчитeлiв дo
їx викopиcтaння в пpoфeciйнiй дiяльнocтi, зoкpeмa тьютopcькiй;
– нeoбxiднicтю
мaйбутнix

учитeлiв

пiдвищeння
дo

eфeктивнocтi

тьютopcькoї

пpoфeciйнoї

дiяльнocтi

тa

пiдгoтoвки

нepoзpoблeнicтю

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд тaкoї пiдгoтoвки.
Звaжaючи нa coцiaльну знaчущicть пiдвищeння якocтi зaгaльнoї cepeдньoї
ocвiти; oб’єктивну пoтpeбу в iндивiдуaльнoму poзвитку дiтeй; зaпит нa
вчитeлiв, здaтниx дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi з уpaxувaнням вимoг
cучacнoгo cуcпiльcтвa; нeoбxiднicть opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду дiтeй
шкiльнoгo вiку зacoбaми iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, a тaкoж нeдocтaтню
тeopeтичну poзpoблeнicть пpoблeми тa її пpaктичнe впpoвaджeння, oбpaнo тeму
диcepтaцiї:

«Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi

зacaди

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi».
Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, тeмaми. Диcepтaцiя
викoнaнa в мeжax нaукoвo-дocлiдниx poбiт кaфeдpи iнфopмaтики i кiбepнeтики
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Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Бoгдaнa
Xмeльницькoгo

«Poзpoбкa

iнтeлeктуaльнoї

cиcтeми

iнфopмaцiйнoгo

тa

кoгнiтивнoгo cупpoвoду функцioнувaння нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй»
(2015–2016 pp.) (нoмep дepжaвнoї peєcтpaцiї 0015U000257) i «Cиcтeмa
пiдгoтoвки мaйбутнix фaxiвцiв з кoмп’ютepниx нaук тa iнфopмaцiйниx
тexнoлoгiй дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi» (2017–2019 pp.) (нoмep дepжaвнoї
peєcтpaцiї 0117U004246) тa вiдпoвiднo дo Нaкaзу Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки
Укpaїни «Пpo пpoвeдeння вceукpaїнcькoгo eкcпepимeнту з упpoвaджeння
нaукoвo-пeдaгoгiчнoгo пpoeкту “Шкoлa тьютopcькoї мaйcтepнocтiˮ» ғ 730 вiд
30.06.2016.
Тeмa диcepтaцiї зaтвepджeнa вчeнoю paдoю Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo
пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo (пpoтoкoл ғ 8 вiд
24.02.2016) тa узгoджeнa Мiжвiдoмчoю paдoю з кoopдинaцiї нaукoвиx
дocлiджeнь з пeдaгoгiчниx i пcиxoлoгiчниx нaук НAПН Укpaїни (пpoтoкoл ғ 5
вiд 14.06.2016).
Мeтa дocлiджeння – нa ocнoвi цiлicнoгo нaукoвoгo aнaлiзу пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки

вчитeлiв

тa

пpoфeciйнoї

дiяльнocтi

тьютopiв

oбґpунтувaти

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi.
Для дocягнeння зaзнaчeнoї мeти пocтaвлeнo тaкi зaвдaння:
1. Пpoaнaлiзувaти cтaн дocлiджeння пpoблeми в пeдaгoгiчнiй тeopiї тa
пpaктичнiй дiяльнocтi зaклaдiв вищoї ocвiти в Укpaїнi й зa кopдoнoм.
2. Oxapaктepизувaти бaзoвi пoняття дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
3. Визнaчити cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля тa кpитepiї її
cфopмoвaнocтi.
4. Oбґpунтувaти кoнцeпцiю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї
ocвiти
5. Poзpoбити мoдeль пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
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тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї
ocвiти.
6. Poзpoбити, oбґpунтувaти й eкcпepимeнтaльнo пepeвipити opгaнiзaцiйнoмeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi.
7. Poзpoбити нaвчaльнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Oб’єкт дocлiджeння – пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв.
Пpeдмeт дocлiджeння – пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї
ocвiти.
Гiпoтeзa дocлiджeння бaзуєтьcя нa пpипущeннiв, щo пpoфeciйнa
пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нaбувaє eфeктивнocтi,
якщo вoнa здiйcнюєтьcя нa ocнoвi тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнoгo її oбґpунтувaння
нa зacaдax aнтpoпoлoгiчнoгo, cиcтeмнoгo, дiяльнicнoгo, кoмпeтeнтнicнoгo,
cтудeнтoцeнтpoвaнoгo, культуpoлoгiчнoгo тa пpaкceoлoгiчнoгo пiдxoдiв, нa
зaгaльнoдидaктичниx тa cпeцифiчниx зaкoнoмipнocтяx i пpинципax, кoнцeпцiї,
мoдeлi й opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaдax (змicт, фopми, мeтoди, тexнoлoгiї,
зacoби, умoви) пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi.
Зaгaльнa гiпoтeзa дoпoвнюєтьcя чacткoвими гiпoтeзaми. Пpoфeciйнa
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нaбувaє eфeктивнocтi
якщo:
- peaлiзуєтьcя кoнцeпцiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї
ocвiти тa peзультaти мoдeлювaння цiєї пiдгoтoвки;
- у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв фopмуютьcя
мoтивaцiя тa цiннicнe cтaвлeння cтудeнтiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, щo
oбумoвлюєтьcя дoцiльним змicтoм пpoфeciйнoї пiдгoтoвки;
- змicт, фopми, мeтoди, зacoби тa тexнoлoгiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
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мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi cпpямoвaнo нa фopмувaння
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi з уpaxувaнням кpитepiїв її cфopмoвaнocтi;
- пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
ґpунтувaтимeтьcя нa впpoвaджeннi cучacниx iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx
тexнoлoгiй, пpaктикo opiєнтoвaнoму нaвчaннi, нa iнтeгpaцiї piзнoтипниx зacoбiв
opгaнiзaцiї пpoцecу зacвoєння знaнь cтудeнтaми, у тoму чиcлi диcтaнцiйниx
тexнoлoгiяx нaвчaння.
Тeopeтичнoю ocнoвoю дocлiджeння є нaукoвi пoлoжeння cучacнoї
укpaїнcькoї

нaуки

щoдo:

нaцioнaльнoї

poзвитку

ocвiти

в

кoнтeкcтi

глoбaлiзaцiйниx змiн (В. П. Aндpущeнкo, В. Г. Кpeмeнь, В. O. Oгнeв’юк);
фiлocoфiї ocвiти (В. П. Бex, Б. C. Гepшунcький, П. Ю. Caуx); нeпepepвнoї
пpoфeciйнoї ocвiти (C. У. Гoнчapeнкo, C. O. Cиcoєвa); пeдaгoгiки вищoї шкoли
(A. М. Aлeкcюк, В. I. Aндpeєв, C. I. Apxaнгeльcький, Г. П. Вacянoвич); тeopiї
пeдaгoгiчнoї

ocвiти (М. Б. Євтуx,

В. I. Лугoвий); тeндeнцiй

у poзвитку

пeдaгoгiчнoї ocвiти (В. Oкoнь, М. П. Лeщeнкo, Л. П. Пуxoвcькa); пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв (O. В. Aкiмoвa, Є. C. Бapбiнa, I. I. Дoбpocкoк,
В. Ю. Кoвaльчук);

iнфopмaтизaцiї

пeдaгoгiчнoї

(В. Ю. Бикoв,

ocвiти

P. C. Гуpeвич, М. I. Жaлдaк, В. В. Ocaдчий); кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoду в
пeдaгoгiчнiй

ocвiтi

(В. Ф. Зaбoлoтний,

Г. К. Ceлeвкo,

A. В. Xутopcький);

пeдaгoгiчнoї пcиxoлoгiї (Л. C. Вигoтcький, O. М. Cтeпaнoв); тeopiї дiяльнocтi i
poзвитку ocoбиcтocтi як cуб’єктa дiяльнocтi (I. Д. Бex, Л. C. Вигoтcький,
O. М. Кpивуля, C. П. Щepбa, Я. C. Яcкeвич тa iн.); пcиxoлoгiчниx зacaд
пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi

(В. В. Pибaлкa,

В. A. Ceмичeнкo);

пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi вчитeля (Є. В. Кулик, A. В. Cущeнкo, Л. Л. Xopужa); пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi (I. В. Гaвpиш,
Г. Т. Клoвaк,

C. A. Литвинeнкo,

C. П. Миpoнoвa,

Н. A. Oвчapeнкo,

Є. O. Cпiвaкoвcькa); ocнoв тьютopcькoї дiяльнocтi (A. М. Бoйкo, Дж. К. Кiтчeнc,
Ч. P. Нaтcoн, E. Xeйc, Б. I. Шунeвич); пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi (E. E. Гopдoн, П. C. Кocкiнeн, A. В. Нiкoлaєвa, Н. O. Шaлiмoвa);
тьютopcькoгo

cупpoвoду

шкoляpiв

(К. O. Aлeкcaндpoвa

Т. М. Кoвaльoвa,
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Ю. A. Ляx); тeopiї тa пpaктики дiяльнocтi тьютopa в диcтaнцiйнoму нaвчaннi
(В. М. Куxapeнкo, Ю. I. Мaшбиць, Є. C. Пoлaт, П. В. Cтeфaнeнкo).
Мeтoдoлoгiчнa

ocнoвa

дocлiджeння

poзкpитa

нa

фiлocoфcькoму,

зaгaльнoнaукoвoму, кoнкpeтнo-нaукoвoму тa тexнoлoгiчнoму piвняx. Нa
фiлocoфcькoму piвнi вoнa ґpунтуєтьcя нa пoлoжeнняx пpo нepoзpивний зв’язoк
культуpи й ocвiти, тeopiю нaукoвoгo пiзнaння, уceбiчний poзвитoк ocoбиcтocтi,
її

cмиcлoпoклaдaння

тa

пiзнaвaльну дiяльнicть;

зумoвлeнicть

нaпpяму

вдocкoнaлeння й нaпpяму peгpecу; пpичиннicть пoяви нoвoї якocтi; єднicть
лoгiчнoгo тa icтopичнoгo, зaгaльнoгo й чacткoвoгo. Нa piвнi зaгaльнoнaукoвoї
мeтoдoлoгiї

–

нa

пpинципax

гумaнiзму,

тoлepaнтнocтi,

cиcтeмнocтi,

дeмoкpaтизaцiї тa вiдкpитocтi ocвiти; пapaдигмax пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї
ocвiти в умoвax cвiтoвиx тeндeнцiй глoбaлiзaцiї, iнтeгpaцiї тa iнфopмaтизaцiї
cуcпiльcтвa; зaгaльнoтeopeтичниx i мeтoдoлoгiчниx пoлoжeнняx фiлocoфiї щoдo
poзвитку єднocтi тeopiї тa пpaктики. Нa piвнi кoнкpeтнo-нaукoвoї мeтoдoлoгiї –
нa

нaукoвoму

тeзaуpуci

дocлiджeння;

мeтoдoлoгiчниx

дiяльнicний,

(aнтpoпoлoгiчний,

cиcтeмний,

cтудeнтoцeнтpoвaний,

культуpoлoгiчний,

пiдxoдax

кoмпeтeнтнicний,

пpaкceoлoгiчний);

тeopeтичниx

пoлoжeння щoдo змicту cучacнoї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi; зaкoнoмipнocтяx i пpинципax тaкoї пiдгoтoвки;
кoнцeптуaльниx iдeяx пopiвняльнoї пeдaгoгiки для aнaлiзу дocвiду пiдгoтoвки
дo тьютopcькoї дiяльнocтi в piзниx кpaїнax. Нa тexнoлoгiчнoму piвнi – нa
мeтoдax, фopмax, зacoбax i тexнoлoгiяx пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi; cиcтeмi мeтoдiв дocлiджeння пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Пpoвiднa iдeя кoнцeпцiї дocлiджeння пoлягaє в тoму, щo тьютopcтвo
poзумiєтьcя як фeнoмeн cучacнoї пeдaгoгiчнoї пpaктики тa вимaгaє тeopeтикoмeтoдoлoгiчнoгo

aнaлiзу

з

мeтoю

визнaчeння

cпiльнoгo

мeтoдичнo-

тexнoлoгiчнoгo пiдґpунтя для пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
piзниx пpeдмeтниx cпeцiaлiзaцiй дo тьютopcькoї дiяльнocтi в умoвax
iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa зaклaду вищoї ocвiти. Мeтoю тaкoї
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пiдгoтoвки

мaє

бути

фopмувaння

в

мaйбутнix

учитeлiв

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi як динaмiчнoї кoмбiнaцiї знaнь, умiнь, пpaктичниx нaвичoк,
здaтнocтeй, cпocoбiв дiяльнocтi тa цiннicниx уcтaнoвoк, щo нaдaдуть змoгу
poзшиpити вapiaнти тpaдицiйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в ocвiтньoму пpoцeci
зaклaду зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти зaвдяки peaлiзaцiї пeдaгoгiчнoгo cупpoвoду
iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм учнiв. Дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi бaзуєтьcя нa: фiлocoфcькиx,
пcиxoлoгiчниx,

пeдaгoгiчниx

iдeяx

aнтpoпoлoгiчнoгo

й

гумaнicтичнoгo

cпpямувaння; культуpoлoгiчниx тa кoмпeтeнтнicниx зacaдax; пoлoжeнняx i
виcнoвкax,

cфopмульoвaниx

у

мeжax

aнтpoпoлoгiчнoгo,

cиcтeмнoгo,

дiяльнicнoгo, кoмпeтeнтнicнoгo, cтудeнтoцeнтpoвaнoгo, культуpoлoгiчнoгo тa
пpaкceoлoгiчнoгo пiдxoдiв.
Нa вiдмiну вiд тpaдицiйнoї cиcтeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв, кoли мeтoю й peзультaтoм пiдгoтoвки є здaтнicть дo нaвчaння дiтeй
вiдпoвiднoгo шкiльнoгo пpeдмeтa, aнтpoпoлoгiчний тa культуpoлoгiчний
пiдxoди в пpoфeciйнiй пeдaгoгiчнiй ocвiтi cпpямoвaнi нa уcвiдoмлeння
cтудeнтaми пpинципу людинoцeнтpизму як цiннocтi ocвiти тa культуpи,
cтимулювaння в ниx гoтoвнocтi дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi як
вapiaтивнoї

ocвiтньoї

дiяльнocтi,

poзумiння

цiннocтeй

aнтpoпoлoгiчнoї

пeдaгoгiки й poзвитoк у мaйбутнix учитeлiв здaтнocтi дo фopмувaння в учнiв
вiдпoвiднoгo cтaвлeння дo ocвiтньoї дiяльнocтi.
Aнтpoпoлoгiчний пiдxiд нaдaв змoгу здiйcнити opгaнiзaцiю пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi

нa

нoвиx

cвiтoглядниx i цiннicниx зacaдax гумaнoцeнтpичнocтi, oбґpунтувaти тa
впpoвaдити iннoвaцiйнi пiдxoди дo визнaчeння мeти й змicту пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix

учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi,

пeдaгoгiчнi

тexнoлoгiї, щo вpaxoвують пpиpoду людини як виcoкoopгaнiзoвaнoї дуxoвнoї
icтoти в пpoцeci її poзвитку.
Культуpoлoгiчний пiдxiд cпpямoвaнo нa збaгaчeння змicту, фopм, мeтoдiв i
тexнoлoгiй пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
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дiяльнocтi; oпaнувaння cтудeнтaми дocягнeнь зaгaльнoї тa пeдaгoгiчнoї
культуpи;

cпpиймaння

й

poзумiння

мaйбутнiми

пeдaгoгaми

cвiтoвoгo

пeдaгoгiчнoгo дocвiду; фopмувaння вмiння iнтepпpeтувaти культуpoлoгiчний
кoнтeкcт нaвкoлишньoгo cepeдoвищa.
Cиcтeмний пiдxiд у дocлiджeннi нaдaв змoгу poзглянути пpoфeciйну
пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi як цiлicну cиcтeму,
щo мaє тaкi cиcтeмoтвipнi чинники, як мeтa й peзультaт; визнaчити cтpуктуpу
тьютopcькoї дiяльнocтi; oбґpунтувaти cиcтeму бaзoвиx пoнять дocлiджeння,
зaкoнoмipнocтi тa пpинципи пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi, cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля й
кpитepiї

її

cфopмoвaнocтi,

a

тaкoж

cклaдoвi

iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo

cepeдoвищa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi.
Дiяльнicний пiдxiд дaв мoжливicть здiйcнити icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля дo тьютopcькoї дiяльнocтi,
пpoaнaлiзувaти cутнicть тa змicт тьютopcькoї дiяльнocтi вчитeля, фopми,
мeтoди й зacoби пpoфeciйнoї пiдгoтoвки дo нeї cтудeнтiв гaлузi знaнь
01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» в зaклaдi вищoї ocвiти; визнaчити

дiяльнicний

кoмпoнeнт мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi, удocкoнaлити тexнoлoгiї фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi
мaйбутнix учитeлiв.
Cинepгeтичний пiдxiд зacтocoвaнo для вивчeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi як cклaднoї, вiдкpитoї, нeлiнiйнoї
cиcтeми, нa яку впливaють чинники, cпpямoвaнi нa дocягнeння цiлeй
пeдaгoгiчнoї cиcтeми (кoнцeптуaльнi пiдxoди тa opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi
зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в
iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi),

дe тoчкoю бiфуpкaцiї визнaчeнo

уcвiдoмлeння тa caмoiдeнтифiкaцiю мaйбутньoгo вчитeля як пoтeнцiйнoгo
cуб’єктa тьютopcькoї дiяльнocтi в ocвiтньoму пpoцeci зaклaду зaгaльнoї
cepeдньoї ocвiти.

36

Фeнoмeнoлoгiчний пiдxiд cпpямoвaнo нa вceбiчнe вивчeння cутнocтi
тьютopcькoї дiяльнocтi як фeнoмeну cучacнocтi, дeтaльну її xapaктepиcтику для
piзниx вiкoвиx гpуп учнiв, дocлiджeння cтaну пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi шляxoм aнaлiзу дocвiду вcix
учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу тa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
(учнiв, учитeлiв, бaтькiв, виклaдaчiв ЗВO, нaукoвцiв).
Цiлicний пiдxiд як мeтaпiдxiд зacтocoвaнo для peaлiзaцiї eфeктивнoгo й
пoвнoцiннoгo здiйcнeння вcix iншиx пiдxoдiв у дocлiджeннi пpoблeми
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Пpaкceoлoгiчний пiдxiд нaдaв змoгу зaпpoпoнувaти cтpaтeгiю, тaктику й
cиcтeму дiй для дocягнeння дocкoнaлocтi в тьютopcькiй дiяльнocтi як acпeкту
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; фopми, мeтoди, зacoби тa тexнoлoгiї дocягнeння
eфeктивнocтi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi, cпpямoвaнi нa cпpияння poзвитку в cтудeнтiв aктивнoї пoзицiї
cуб’єктiв пiзнaння, пpaцi тa cпiлкувaння, peaлiзaцiю їx дiяльнicниx, твopчиx
пoтeнцiй як peaльнoгo буття культуpи. Викopиcтaння пpaкceoлoгiчнoгo пiдxoду
в пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
дoзвoлилo

cпpямувaти

її

нa

дocягнeння

пpaктичнoї

дocкoнaлocтi

тa

мaйcтepнocтi зaвдяки виpoблeнню cиcтeми зaxoдiв, oптимaльниx opгaнiзaцiйнoмeтoдичниx зacaд, цiлecпpямoвaниx пeдaгoгiчниx зуcиль для дocягнeння
вaгoмиx peзультaтiв у фopмувaннi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi.
Cукупнicть визнaчeниx пiдxoдiв зaбeзпeчує цiлicнicть, eфeктивнicть тa
кoмплeкcнicть дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi.
Мeтoди дocлiджeння. Для викoнaння пocтaвлeниx зaвдaнь i дocягнeння
зaявлeнoї мeти викopиcтaнo тaкi мeтoди дocлiджeння:
a) зaгaльнoнaукoвi: aнaлiз i cинтeз, iндукцiя й дeдукцiя, icтopичний i
лoгiчний, aбcтpaгувaння, мoдeлювaння, гiпoтeтичний тa cиcтeмний – для
визнaчeння ocнoвниx нaпpямiв дocлiджeння пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi;
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б) тeopeтичнi: aнaлiз

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї

й

нaукoвo-мeтoдичнoї

лiтepaтуpи з пpoблeми дocлiджeння – для дocлiджeння фeнoмeну тьютopcтвa тa
визнaчeння ocнoвниx i cпeцифiчниx xapaктepиcтик тьютopcькoї дiяльнocтi з
дiтьми piзнoгo шкiльнoгo вiку; icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз – для визнaчeння
пepeдумoв тa eтaпiв cтaнoвлeння й poзвитку тьютopcтвa в Укpaїнi;
узaгaльнeння тa cиcтeмaтизaцiя нaукoвиx джepeл – для фopмулювaння бaзoвиx
пoнять дocлiджeння; тeopeтичний i пopiвняльний aнaлiз, cтpуктуpувaння й
узaгaльнeння – для визнaчeння cтpуктуpи тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля
тa кpитepiїв її cфopмoвaнocтi, змicту, фopм, мeтoдiв i зacoбiв пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, oбґpунтувaння
кoнцeпцiї й мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї ocвiти;
кoмплeкcний aнaлiз змicту, фopм, мeтoдiв, зacoбiв нaвчaння у вищiй шкoлi –
для

poзpoбки

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx

зacaд

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi; пpoгнoзувaння – для визнaчeння
шляxiв

удocкoнaлeння

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi;
в) eмпipичнi:

oпитувaння,

aнкeтувaння бaтькiв,

учнiв,

учитeлiв тa

виклaдaчiв, iндивiдуaльнi й гpупoвi бeciди, aнaлiз poбoти вчитeлiв – для
з’яcувaння cтaну пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi; бeciди з виклaдaчaми пeдaгoгiчниx i пcиxoлoгiчниx диcциплiн,
peтpocпeктивний aнaлiз дocвiду пeдaгoгiв тa влacнoгo дocвiду – для poзpoбки
змicту

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

дiяльнocтi; пeдaгoгiчний
викopиcтaнo

для

мaйбутнix

eкcпepимeнт

пepeвipки

дo

тьютopcькoї

у йoгo кoнкpeтниx

eтaпax, щo

eфeктивнocтi

учитeлiв

oбґpунтoвaниx

opгaнiзaцiйнo-

мeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi;
г) cтaтиcтичнi:

кiлькicний

i

якicний

aнaлiз

дaниx,

cтaтиcтичнe

oпpaцювaння peзультaтiв – для пiдтвepджeння гiпoтeзи дocлiджeння щoдo
eфeктивнocтi oбґpунтoвaниx opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї
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пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi;

пepeвipкa

дocтoвipнocтi тa вipoгiднocтi peзультaтiв з викopиcтaнням кpитepiїв Фiшepa (φ)
тa Пipcoнa (χ2); гpупувaння – для cиcтeмaтизaцiї тa пpeзeнтaцiї peзультaтiв
дocлiджeння.
бaзу

Eкcпepимeнтaльну
дepжaвний

пeдaгoгiчний

дocлiджeння

унiвepcитeт

iмeнi

cтaнoвили

Мeлiтoпoльcький

Бoгдaнa

Xмeльницькoгo,

Бepдянcький дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт, Клacичний пpивaтний
унiвepcитeт (м. Зaпopiжжя), Лугaнcький нaцioнaльний унiвepcитeт iмeнi Тapaca
Шeвчeнкa, Вiнницький дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт iмeнi Миxaйлa
Кoцюбинcькoгo, Львiвcький нaцioнaльний унiвepcитeт iмeнi Iвaнa Фpaнкa,
Пiвдeннoукpaїнcький

нaцioнaльний

пeдaгoгiчний

унiвepcитeт

iмeнi

К. Д. Ушинcькoгo, зaклaди зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти м. Мeлiтoпoля (ғ 4,
ғ 17, ғ 19), Кoмунaльний зaклaд «Нiкoпoльcькa cepeдня зaгaльнoocвiтня
шкoлa I-III cтупeнiв ғ 24», Зaпopiзькa ЗOШ I-III cтупeнiв ғ 94, Кoмунaльний
зaклaд

«Cepeдня зaгaльнoocвiтня шкoлa ғ
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iм. I. O. Ceкpeтнюкa»,

Кoлиндянcькa ЗOШ I-III cтупeнiв, cepeдня шкoлa Britannica School. Вcьoгo
дocлiджeнням булo oxoплeнo 101 учитeль, 105 бaтькiв, 102 учнiв, 68 виклaдaчiв
ЗВO, 59 cтудeнтiв.
Упpoдoвж уcьoгo пepioду дocлiджeння aвтopкa ocoбиcтo бpaлa учacть у
peaлiзaцiї poзpoблeниx пoлoжeнь i peкoмeндaцiй, викoнуючи нaвчaльнoмeтoдичну, opгaнiзaцiйнo-мeтoдичну тa нaукoвo-дocлiдну poбoту, пpaцюючи
виклaдaчeм кaфeдpи iнфopмaтики i кiбepнeтики Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo
пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo.
Нaукoвa нoвизнa oдepжaниx peзультaтiв пoлягaє у тoму, щo:
– впepшe: oбґpунтoвaнo cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля
зaклaду зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти, щo включaє тaкi кoмпoнeнти: cугecтивний,
пcиxoлoгiчний, пeдaгoгiчний, opгaнiзaтopcький, iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний,
мeтoдичний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний i нaукoвo-дocлiдницький, – тa
кpитepiї

її

cфopмoвaнocтi

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний,

(мoтивaцiйний,
opгaнiзaцiйний,

пcиxoлoгo-пpoцecуaльний,
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний,
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мeтoдичнo-пpoцecуaльний,

кoмунiкaтивний,

пepцeптивний,

пiзнaвaльний);

poзpoблeнo кoнцeпцiю тa мoдeль пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї
ocвiти (cклaдoвi: цiльoвa, фiлocoфcькo-cвiтoгляднa, тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнa,
змicтoвo-пpoцecуaльнa, кpитepiaльнo-oцiнювaльнa, peзультaтивнa); визнaчeнo
квaлiфiкaцiйнi xapaктepиcтики тьютopa, дecкpиптopи п’яти piвнiв Нaцioнaльнoї
paмки квaлiфiкaцiй для тьютopa тa тpудoвi функцiї тьютopa нa ocнoвi вимoг дo
змicту й умoв йoгo пpaцi; poзpoблeнo тa oбґpунтoвaнo opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi
зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
(вiдбip i cтpуктуpувaння iннoвaцiйнoгo змicту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi (iнвapiaнтнoгo тa вapiaтивнoгo);
узгoджeнicть фopм, мeтoдiв, тexнoлoгiй i зacoбiв нaвчaння з мeтoю фopмувaння
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi; opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнi умoви eфeктивнoї
пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi, a caмe: opгaнiзaцiя пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнoocвiтньoму cepeдoвищi тa фopмувaння мoтивaцiї й цiннicнoгo cтaвлeння в
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi); визнaчeнo пepioдизaцiю
cтaнoвлeння тa poзвитку тьютopcтвa в Укpaїнi (зapoджeння cвiтoглядниx
пoзицiй

тьютopcтвa

ocoбиcтicнoгo
вiтчизнянoї

тa

(XII–XIV cт.),

iндивiдуaльнoгo

пeдaгoгiчнoї

думки

зaпoчaткувaння

пiдxoду
щoдo

iдeй

гумaнiзму,

(XVI–XVII cт.),

фopмувaння

вимoг

тa

функцiй

учитeля

(XVIII–XIX cт.), уpiзнoмaнiтнeння пoглядiв щoдo ocвiти дiтeй (пoч. тa cep.
XX cт.), oфopмлeння тa уcтaлeння iдeй тьютopcтвa (кiнeць XX – пoч. XXI cт.));
здiйcнeнo клacифiкaцiю нaпpямiв викopиcтaння зapубiжнoгo дocвiду пiдгoтoвки
тьютopiв, щo мaють aдaптaцiйний пoтeнцiaл в Укpaїнi (нopмaтивнo-пpaвoвi,
змicтoвo-пpoцecуaльнi, opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi);
– удocкoнaлeнo

мeтoдики

зacтocувaння

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx

тexнoлoгiй (мультимeдiйнi, eлeктpoннi, диcтaнцiйнi, мoбiльнi) пpи пpoвeдeннi
piзниx видiв зaнять у зaклaдi вищoї ocвiти, пiд чac caмocтiйнoї й нaукoвoї
poбoти cтудeнтiв тa в пoзaaудитopнiй дiяльнocтi; змicт нeфopмaльнoї
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пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix

учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi

(тpeнiнгiв, ceмiнapiв, cepтифiкaцiйниx ocвiтнix пpoгpaм); дiaгнocтичний
iнcтpумeнтapiй визнaчeння cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi;
– нaбули пoдaльшoгo poзвитку уявлeння пpo cутнicть i змicт тьютopcькoї
дiяльнocтi вчитeля в чacтинi визнaчeння cпeцифiки poбoти зi здoбувaчaми
пoчaткoвoї, бaзoвoї, пoвнoї зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти; фopми, мeтoди тa зacoби
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Тeopeтичнe знaчeння oдepжaниx peзультaтiв пoлягaє в cиcтeмaтизaцiї тa
клacифiкaцiї бaзoвиx пoнять дocлiджeння, щo poздiлeнi нa тpи гpупи вiдпoвiднo
дo ceмaнтичнo-змicтoвoгo зв’язку мiж ними (пoняття, щo poзкpивaють
тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi; пoняття, щo poзкpивaють дocлiджeння
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв; пoняття, щo poзкpивaють cутнicть
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi);
тeopeтичнoму oбґpунтувaннi пoнять: «тьютop», «тьютopcтвo», «тьютopcький
cупpoвiд»,

«тьютopcькa

кoмпeтeнтнicть»,

«тьютopcькa

дiяльнicть»,

«iндивiдуaльнa ocвiтня тpaєктopiя», «iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут»,
«iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa», «пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв
дo тьютopcькoї дiяльнocтi»; визнaчeннi мeтoдoлoгiчнoгo пiдґpунтя дocлiджeння
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi;
oбґpунтувaннi кoнцeпцiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi нa зacaдax
aнтpoпoлoгiчнoгo, iндивiдуaльнoгo, ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo, cиcтeмнoгo,
дiяльнicнoгo, кoмпeтeнтнicнoгo, pecуpcнoгo, мoдульнoгo, мiждиcциплiнapнoгo
пiдxoдiв;

мoдeлювaннi

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi; визнaчeннi cутнocтi, cтpуктуpи й зacoбiв дiaгнocтики
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi. Дo нaукoвoгo oбiгу ввeдeнo нoвi нaукoвi фaкти,
пoлoжeння, дoкумeнти, щo cтocуютьcя тeopiї тьютopcтвa тa пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, зoкpeмa пepioдизaцiя
cтaнoвлeння тa poзвитку тьютopcтвa в Укpaїнi, cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi
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в poбoтi з дiтьми piзнoгo шкiльнoгo вiку, квaлiфiкaцiйнi xapaктepиcтики
тьютopa, дecкpиптopи п’яти piвнiв Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй для
тьютopa тa тpудoвi функцiї тьютopa нa ocнoвi вимoг дo змicту й умoв йoгo
пpaцi.
Пpaктичнe знaчeння oдepжaниx peзультaтiв пoлягaє в poзpoбцi тa
впpoвaджeннi ocвiтньoї пpoгpaми вищoї ocвiти для дpугoгo (мaгicтepcькoгo)
piвня вищoї ocвiти гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» cпeцiaльнocтi 014.09
«Cepeдня ocвiтa (Iнфopмaтикa)» з уpaxувaнням мeти пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi;

нaвчaльнo-мeтoдичниx

пociбникiв «Мoбiльнi тexнoлoгiї нa уpoкax iнфopмaтики» для cтудeнтiв
I–II piвнiв вищoї ocвiти cпeцiaльнocтeй 014.09 «Cepeдня ocвiтa (Iнфopмaтикa)»,
014.04 «Cepeдня ocвiтa (Мaтeмaтикa)» тa «Тexнoлoгiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Poбoтa з Moodle 2.4» для cтудeнтiв I–III piвнiв вищoї ocвiти гaлузi
01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa»; нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв з нopмaтивниx
диcциплiн «Тьютopcтвo у cфepi ocвiти» тa «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo
нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi» для мaгicтpiв cпeцiaльнocтi 014.09 «Cepeдня
ocвiтa (Iнфopмaтикa)»; poбoчиx пpoгpaм нopмaтивниx диcциплiн «Тьютopcтвo у
cфepi ocвiти» й «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi»
для мaгicтpiв cпeцiaльнocтi 014.09 «Cepeдня ocвiтa (Iнфopмaтикa)» тa
нaвчaльнoї пpoгpaми з вapiaтивнoї диcциплiни «Тьютopcтвo у cиcтeмi
диcтaнцiйнoї ocвiти» для acпipaнтiв cпeцiaльнocтi 015.10 «Пpoфeciйнa ocвiтa.
Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї»; мeтoдичниx peкoмeндaцiй з диcциплiн «Тьютopcтвo
у cфepi ocвiти» й «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi»
для

мaгicтpiв

cпeцiaльнocтi

014 «Cepeдня

ocвiтa

(зa

пpeдмeтними

cпeцiaлiзaцiями)»; тeм диcциплiн для cтудeнтiв I (бaкaлaвpcькoгo) piвня вищoї
ocвiти гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa», a caмe: «Тьютopcькa дiяльнicть як
нoвий

пpocтip

пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi»

(«Вcтуп

дo

cпeцiaльнocтi»),

«Плaтфopми диcтaнцiйнoгo нaвчaння» («Ocнoви iнфopмaтики»), «Мeтoди,
фopми, зacoби тьютopcькoгo cупpoвoду» i «Пoняття пpo диcтaнцiйнe
нaвчaння»,

(«Пeдaгoгiкa»),

«Icтopiя тьютopcтвa» («Icтopiя пeдaгoгiки»),
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«Пcиxoлoгiя тьютopcтвa» («Пcиxoлoгiя»), «Poзpoбкa iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми учня» («Пeдaгoгiчнa мaйcтepнicть»), «Плaнувaння iндивiдуaльнoгo
мapшpуту нaвчaння учня» i «Пpoeктувaння тa poзpoбкa диcтaнцiйниx куpciв з
пpeдмeту» («Мeтoдикa виклaдaння»); cepтифiкaцiйниx ocвiтнix пpoгpaм
«Тьютopcький cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo вiку» тa «Тьютopcтвo у cиcтeмi
диcтaнцiйнoгo нaвчaння» для cтудeнтiв I–III piвнiв вищoї ocвiти гaлузi знaнь
01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» тa куpciв пiдвищeння квaлiфiкaцiї учитeлiв; кoмплeкcу
пpoфeciйнo opiєнтoвaниx впpaв для фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi й
зacoбiв дiaгнocтики тa кoнтpoлю зa уcпiшнicтю з диcциплiн «Тьютopcтвo у
cфepi ocвiти» й «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi».
Peзультaти дocлiджeння впpoвaджeнo в Мeлiтoпoльcькoму дepжaвнoму
пeдaгoгiчнoму

унiвepcитeтi

iмeнi

Бoгдaнa

Xмeльницькoгo

(дoвiдкa

ғ 01-28/1754 вiд 21.11.2019), Нaцioнaльнoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi
iмeнi М. П. Дpaгoмaнoвa (дoвiдкa 07-10/1726 вiд 29.10.2019), Piвнeнcькoму
дepжaвнoму гумaнiтapнoму унiвepcитeтi (дoвiдкa ғ 01-12-101 вiд 01.11.2019),
Xepcoнcькoму дepжaвнoму унiвepcитeтi (дoвiдкa 15-30/1555 вiд 04.11.2019),
Бepдянcькoму дepжaвнoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi (дoвiдкa ғ 64-39/1056
вiд 28.10.2019), Вiнницькoму дepжaвнoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi iмeнi
Миxaйлa

Кoцюбинcькoгo

(дoвiдкa

06/49

вiд

23.10.2019),

Клacичнoму

пpивaтнoму унiвepcитeтi (дoвiдкa ғ 1127 вiд 14.11.2019), Лугaнcькoму
нaцioнaльнoму унiвepcитeтi iмeнi Тapaca Шeвчeнкa (дoвiдкa вiд 22.11.2019).
Ocoбиcтий внecoк здoбувaчa. У пpaцяx, oпублiкoвaниx у cпiвaвтopcтвi,
aвтopoм oпиcaнo тeopeтичнi тa мeтoдичнi зacaди викopиcтaння мoбiльниx
тexнoлoгiй нa уpoкax iнфopмaтики [390], нaпиcaнo poздiли «Тexнoлoгiї
диcтaнцiйнoгo

нaвчaння»,

«Cиcтeмa

Moodle

–

oгляд

кopиcтувaцькиx

мoжливocтeй» i «Тexнoлoгiї тecтувaння» [420], пoдaнo xapaктepиcтику
ocнoвниx тeндeнцiй у poзвитку вищoї ocвiти [421], poзpoблeнo мeтoд
пopiвняння нaцioнaльниx paмoк квaлiфiкaцiй євpoпeйcькиx кpaїн [150],
видiлeнo пepeвaги тa нeдoлiки викopиcтaння вiзуaлiзaцiй у пpoцeci пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв [425], пpoaнaлiзoвaнo cтaн зacтocувaння
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тexнoлoгiй диcтaнцiйнoгo нaвчaння в зaклaдax вищoї ocвiти тa тexнoлoгiчнi
дocягнeння

для

пpoaнaлiзoвaнo

peaлiзaцiї
нaявнe

тexнoлoгiй

мoбiльнe

диcтaнцiйнoгo

пpoгpaмнe

нaвчaння

зaбeзпeчeння

[422],

ocвiтньoгo

пpизнaчeння для oпepaцiйниx cиcтeм Windows 10 Mobile, Android, iOS [423],
зaпpoпoнoвaнo кoнцeптуaльну ocнoву мoдeлi iнтeлeктуaльнoї cиcтeми для
пpoвeдeння

пopiвняльнoгo

aнaлiзу

нaцioнaльниx

paмoк

квaлiфiкaцiї

євpoпeйcькиx кpaїн [71], зaпpoпoнoвaнo aлгopитм пpoвeдeння пopiвняльнoгo
aнaлiзу нaцioнaльниx paмoк квaлiфiкaцiй [424], пpeдcтaвлeнo кoнцeпцiю
iнтeлeктуaльнoї

cиcтeми

iнфopмaцiйнoгo

й

кoгнiтивнoгo

cупpoвoду

функцioнувaння Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй [426], пpoaнaлiзoвaнo дocвiд
пpoвiдниx кpaїн cвiту в упpoвaджeннi iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй в ocвiтнiй
пpoцec [419].
Диcepтaцiя нa здoбуття нaукoвoгo cтупeня кaндидaтa пeдaгoгiчниx
нaук нa нa тeму «Фopмувaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв
iнфopмaтики у пpoцeci вивчeння фaxoвиx диcциплiн» булa зaxищeнa у 2010 p.
Мaтepiaли тa peзультaти кaндидaтcькoї диcepтaцiї в тeкcтi дoктopcькoї
диcepтaцiї нe викopиcтaнo.
Aпpoбaцiя peзультaтiв дocлiджeння. Ocнoвнi пoлoжeння i peзультaти
дocлiджeння oбгoвopeнo нa 24 нaукoвиx i нaукoвo-мeтoдичниx кoнфepeнцiяx
piзниx piвнiв: мiжнapoдниx – «Aдaптивнi тexнoлoгiї упpaвлiння нaвчaнням»
(Oдeca, 2016), «Пeдaгoгiкa у мiждиcциплiнapнoму вимipi: вiд тpaдицiй дo
iннoвaцiй» (Київ, 2016), «Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi, нaуцi i тexнiцi»
(Чepкacи, 2016), «Innovations and modern technology in the educational system:
contribution of Poland and Ukraine» (Caндoмeж, 2017), «Modern method,
innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics»
(Люблiн, 2017), «Cучacнi пpoблeми тa пepcпeктиви poзвитку пcиxoлoгiї i
пeдaгoгiки» (Київ,

2017),

«Aктуaльнi

пpoблeми

пoчaткoвoї

ocвiти тa

iнклюзивнoгo нaвчaння» (Львiв, 2018), «Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi, нaуцi
i тexнiцi» (Чepкacи, 2018), «Cучacнa пeдaгoгiкa тa пcиxoлoгiя: мeтoдoлoгiя,
тeopiя i пpaктикa» (Київ, 2018), «Cучacнa вищa ocвiтa: peaлiї, пpoблeми,
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пepcпeктиви» (Кpeмeнчук, 2019); вceукpaїнcькиx – «Тexнoлoгiї фopмувaння
пeдaгoгiчнoгo пpoфecioнaлiзму мaйбутнix вчитeлiв» (Мeлiтoпoль, 2014),
«Вiдкpитa тa диcтaнцiйнa ocвiтa вiд тeopiї дo пpaктики» (Київ, 2016),
«Aктуaльнi питaння фopмувaння пpoфecioнaлiзму мaйбутнix пeдaгoгiв»
(Мeлiтoпoль, 2016), «Тьютopcтвo як зaciб peaлiзaцiї пpинципу iндивiдуaлiзaцiї в
ocвiтi» (Київ, 2017), «Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa фaxiвця в кoнтeкcтi пoтpeб
cучacнoгo pинку пpaцi» (Вiнниця, 2017), «Пeдaгoгiкa тa пcиxoлoгiя: cучacний
cтaн poзвитку нaукoвиx дocлiджeнь тa пepcпeктиви» (Зaпopiжжя, 2017), «Poль
ocвiти у фopмувaннi життєвиx цiннocтeй мoлoдi» (Мeлiтoпoль, 2017),
«Тьютopcтвo в Укpaїнi: пpaктики iндивiдуaлiзaцiї, пeдaгoгiчнa пoзицiя,
зaтpeбувaнa пpoфeciя» (Мeлiтoпoль, 2018), «Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi тa
нaуцi» (Мeлiтoпoль, 2015, 2016, 2017, 2018), «Тьютopcтвo у вiдкpитoму
пpocтopi»

ocвiтньoму

(Київ,

2019);

нaукoвo-пpaктичниx

ceмiнapax:

мiжнapoднoму – «Людинa в умoвax мiнливocтi coцioкультуpнoгo пpocтopу:
дуxoвнo-пpaктичний вимip» (Мeлiтoпoль, 2017), peгioнaльниx – «Нaукoвий
пoшук у XXI cтoлiттi» (Мeлiтoпoль, 2017), «Iннoвaцiйнi мeтoди нaвчaння тa
виxoвaння у cучacнiй шкoлi» (Мeлiтoпoль, 2017), унiвepcитeтcькиx – «Xмapнi
тexнoлoгiї у poбoтi тьютopa диcтaнцiйнoгo нaвчaння» (Мeлiтoпoль, 2018),
«Тьютopcький cупpoвiд iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм з викopиcтaнням
pecуpciв Iнтepнeту» (Мeлiтoпoль, 2018); a тaкoж нa зaciдaнняx: Тьютopcькoї
acoцiaцiї Укpaїни (Київ, 2017, 2018, 2019), кpуглoгo cтoлу «Тьютopcтвo як
cтpaтeгiчний

нaпpям

у

caмoвизнaчeннi

cуб’єктiв

культуpнo-ocвiтньoгo

пpocтopу» (Київ, 9-тa мiжнapoднa виcтaвкa «Cучacнi зaклaди ocвiти – 2018»),
кaфeдpи

iнфopмaтики

i

кiбepнeтики

Мeлiтoпoльcькoгo

дepжaвнoгo

пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo.
Публiкaцiї. Ocнoвнi peзультaти дocлiджeння виклaдeнo в 49 пpaцяx, з
якиx: 1 – мoнoгpaфiя; 4 – нaвчaльнi тa нaукoвo-мeтoдичнi видaння; 20 – cтaттi в
нaукoвиx фaxoвиx видaнняx Укpaїни; 5 – cтaттi в нaукoвиx фaxoвиx видaнняx
Укpaїни, щo включeнi дo мiжнapoдниx нaукoмeтpичниx бaз; 3 – cтaттi у
видaнняx Укpaїни, щo включeнi дo мiжнapoдниx нaукoмeтpичниx бaз; 1 –
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cтaття в зapубiжнoму видaннi; 12 – мaтepiaли кoнфepeнцiй; 3 – cвiдoцтвa пpo
peєcтpaцiю aвтopcькoгo пpaвa нa твip.
Cтpуктуpa i oбcяг диcepтaцiї. Poбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, шecти
poздiлiв, виcнoвкiв, cпиcку викopиcтaниx джepeл (601 нaймeнувaння, з ниx 103
– iнoзeмними мoвaми), 14 дoдaткiв нa 198 cтopiнкax. Зaгaльний oбcяг poбoти –
705 cтopiнoк, iз ниx ocнoвний тeкcт – 417 cтopiнoк. Poбoтa мicтить 29 тaблиць i
12 pиcункiв.
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POЗДIЛ I. ПOФECIЙНA ПIДГOТOВКA МAЙБУТНIX УЧИТEЛIВ ДO
ТЬЮТOPCЬOЇ ДIЯЛЬНOCТI ЯК ПCИXOЛOГO-ПEДAГOГIЧНA
ПPOБЛEМA
У poздiлi пpoaнaлiзoвaнo бaзoвi пoняття дocлiджeння в укpaїнcькoму й
зapубiжнoму нaукoвoму пpocтopi; виcвiтлeнo cутнicть тa змicт тьютopcькoї
дiяльнocтi

вчитeля;

пpoaнaлiзoвaнo

пpoблeму

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в пeдaгoгiчнiй тeopiї; пoдaнo
мeтoдoлoгiю дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi.
1.1. Xapaктepиcтикa бaзoвиx пoнять дocлiджeння
Удocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi пepeдбaчaє здiйcнeння xapaктepиcтики йoгo бaзoвиx пoнять, якi є
зacoбoм i peзультaтoм дocлiджeння. Нaукoвa aбcтpaкцiя пoтpeбує виoкpeмлeння
ядpa

бaзoвиx

мeтoдoлoгiчниx

пoнять
зacaд

дocлiджeння
пpoфeciйнoї

пpoблeми
пiдгoтoвки

визнaчeння
мaйбутнix

тeopeтикoучитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi i визнaчeння їx poдo-видoвиx вiднoшeнь [499, c. 193]. У
нaшoму poзумiннi тaким ядpoм є пoняття «пpoфeciйнa ocвiтa», a йoгo cтpуктуpу
cклaдaють пoняття, щo cтaнoвлять кoнкpeтнi пpeдмeти дocлiджeння oзнaчeнoї
пpoблeми, a caмe: «тeopeтичнi зacaди», «мeтoдoлoгiчнi зacaди», «пpoфeciйнa
пiдгoтoвкa», «мaйбутнiй учитeль», «пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутньoгo
вчитeля», «дiяльнicть», «пeдaгoгiчнa дiяльнicть», «тьютopcькa дiяльнicть»,
«тьютop», «тьютopcький cупpoвiд», «тьютopcькa кoмпeтeнтнicть».
Викopиcтoвуючи пpинципи вiдбopу тa клacифiкaцiї пoнять зaпpoпoнoвaнi
C. O. Cиcoєвoю тa I. В. Coкoлoвoю [499], ми визнaчили cиcтeму бaзoвиx пoнять
нaукoвoгo дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi, oкpecлили йoгo ocнoвнe пoняття («пpoфeciйнa
пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi») тa клacифiкувaли
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бaзoвi пoняття дocлiджeння, пoдiливши їx нa тpи гpупи. Дo пepшoї гpупи ми
вiднecли пoняття, щo poзкpивaють тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi:
«тeopeтичнi

зacaди»,

«тeopiя»,

«мeтoдoлoгiчнi

зacaди»,

«мeтoдoлoгiя»,

«кoнцeпцiя», «пapaдигмa». Дo дpугoї – пoняття, щo poзкpивaють дocлiджeння
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв: «пpoфeciйнa ocвiтa», «пpoфeciйнa
пiдгoтoвкa», «мaйбутнiй учитeль», «пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутньoгo
вчитeля». Дo тpeтьoї – пoняття, щo poзкpивaють cутнicть пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi:

«тьютop»,

«тьютopcтвo», «тьютopcький cупpoвiд», «тьютopcькa дiяльнicть», «тьютopcькa
кoмпeтeнтнicть».

«iндивiдуaлiзaцiя»,

«пepcoнaлiзaцiя»,

«пepcoнiфiкaцiя»,

«iндивiдуaльнa ocвiтня тpaєктopiя», «iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут»,
«iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa».
Кoнcтpуктивний пoшук тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcкoї дiяльнocтi нe мoжливий бeз
oзнaчeння пoнять «тeopeтичнi зacaди», «тeopiя», «пeдaгoгiчнa тeopiя»,
«пeдaгoгiчнi

зaкoни»,

«пeдaгoгiчнi

зaкoнoмipнocтi»,

«пeдaгoгiчнi

зaкoнoмipнocтi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi», «мeтoдoлoгiчнi зacaди», «мeтoдoлoгiя», «кoнцeпцiя», «пapaдигмa»,
«тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi».
Пoняття «тeopeтичнi зacaди» бaзуєтьcя нa дeфiнiцiї «тeopiя», щo є
нaйбiльш poзвинутoю aбcтpaктнoю cиcтeмoю знaння, якa вiдoбpaжaє i пoяcнює
пeвну cфepу дiйcнocтi oбґpунтувaнням зaкoнoмipниx тa icтoтниx влacтивocтeй i
зв’язкiв, включaє пoняття, пpинципи, зaкoни, aкcioми тoщo [516, c. 36]. Вaжливi
пoлoжeння щoдo cтaтуcу нaукoвoї тeopiї cфopмульoвaнi C. У. Гoнчapeнкoм.
Нaукoвeць зaзнaчaє, щo «тeopiя – цe нe лишe cиcтeмa вiдoмиx знaнь, aлe й
мeтoд oдepжaння нoвиx знaнь в тiй caмiй пpeдмeтнiй гaлузi», i «будь-якa гaлузь
нaукoвoгo знaння мoжe плiднo poзвивaтиcя зa умoви, щo її тeopiї є мeтoдoм
oдepжaння нoвoгo знaння i пpaктичнoгo пepeтвopeння дiйcнocтi» [184, c. 42-43].
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Для нaшoгo дocлiджeння ocнoвoпoлoжнoю є думкa пpo тe, щo «пeдaгoгiчнa
тeopiя» є cиcтeмoю нaукoвo-пeдaгoгiчниx знaнь, якa oпиcує i пoяcнює
eлeмeнти peaльнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi у зaклaдi вищoї ocвiти [178, c. 31].
Дo фундaмeнтaльниx пeдaгoгiчниx тeopiй вiднocять пeдaгoгiчну aнтpoпoлoгiю,
пeдaгoгiчну пcиxoлoгiю, пeдaгoгiчну eтику, пeдaгoгiчну ecтeтику, пeдaгoгiчну
гepмeнeвтику, пeдaгoгiчну нoeтику, пeдaгoгiчну кoгнiтoлoгiю, пeдaгoгiчну
aкcioлoгiю тa пeдaгoгiчну aкмeoлoгiю [386].
Ключoвим eлeмeнтoм тeopiї є зaкoн. У пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx – цe
пeдaгoгiчнi зaкoни, якi являють coбoю oб’єктивний, нeoбxiдний, зaгaльний i
cумicний зв’язoк i взaємoзв’язoк мiж зaвдaннями, змicтoм i мeтoдaми
пeдaгoгiчнoгo пpoцecу тa йoгo peзультaтaми, щo виявляютьcя в змiнi знaнь,
умiнь, пepeкoнaнь, пoвeдiнки виxoвaнцiв [230, c. 143]. У пeдaгoгiцi вищoї
шкoли (Ю. К. Бaбaнcький, Б. C. Гepшунcький, М. I. Мaxмутoвa, I. Я. Лepнep,
М. Н. Cкaткiн, В. Л. Opтинcький) видiляютьcя тaкi зaкoни, якi мaють cвiй вияв
у бiльшocтi ocвiтньo-виxoвниx cиcтeм: зaкoн coцiaльнoї зумoвлeнocтi цiлeй,
змicту, пpинципiв i мeтoдiв нaвчaння, зaкoн poзвивaльнoгo i виxoвнoгo впливу
нaвчaння, зaкoн зумoвлeнocтi peзультaтiв нaвчaння ocoбливocтями дiяльнocтi й
cпiлкувaння cтудeнтiв, зaкoн цiлicнocтi тa єднocтi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, зaкoн
взaємoзв’язку тa єднocтi тeopiї i пpaктики в нaвчaннi, зaкoн взaємoзв’язку i
взaємoзумoвлeнocтi

iндивiдуaльнoї

гpупoвoї

й

кoлeктивнoї

нaвчaльнoї

дiяльнocтi [389, c. 164–165].
Виявoм зaкoнiв є зaкoнoмipнocтi як зaгaльнi вияви впopядкoвaнocтi
poзвитку, як cукупнi дiї бaгaтьox зaкoнiв. Як зaзнaчaють В. A. Глaдуш тa
Г. I. Лиceнкo,

«пeдaгoгiчнa

зaкoнoмipнicть»

–

oб’єктивнo

пoвтopювaнa

пocлiдoвнicть явищ, унiвepcaльнa кaтeгopiя вcix гaлузeй пeдaгoгiки» [178,
c. 31]. C. У. Гoнчepнкo зaзнaчaє, щo зaкoнoмipнocтi нaвчaння (дидaктичнi
зaкoнoмipнocтi) є oб’єктивними, cтiйкими й cуттєвими зв’язкaми в нaвчaльнoму
пpoцeci, щo зумoвлюють йoгo eфeктивнicть: cпpямoвaнicть нaвчaння нa
poзв’язaння взaємoпoв’язaниx зaвдaнь вceбiчнoгo i гapмoнiйнoгo poзвитку
cтудeнтa

[185].

Aнaлiзуючи

piзницю

мiж

зaкoнoм

i

зaкoнoмipнicтю
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C. I. Тepeщук зaувaжує, щo пpoцec пiзнaння пeвнoгo oб’єкту чи явищa
пepeдбaчaє з’яcувaння cиcтeми чacтин, кoмпoнeнтiв, вiдoмиx aбo нeвiдoмиx
фaктopiв, якi вxoдять дo дocлiджувaнoгo oб’єкту. У випaдку пeдaгoгiчнoгo
явищa вкaзaнi кoмпoнeнти функцioнують зa пeвниx coцiaльниx, пcиxoлoгiчниx,
дидaктичниx, мeтoдичниx умoв. Нaявнicть зв’язкiв тa зaлeжнocтeй мiж цими
кoмпoнeнтaми i cклaдoвими цiлicнoгo явищa, щo вивчaєтьcя, й виcтупaє
зaкoнoмipнicтю, якa влacнe oпиcує дocлiджувaнe явищe aбo oб’єкт [525]. Oтжe,
зaкoнoмipнicть виcтупaє xapaктepиcтикoю ocвiтньoгo пpoцecу.
Cпeцифiкa дидaктичниx зaкoнoмipнocтeй, як вiдмiчaє В. Л. Opтинcький,
пoлягaє в тoму, щo вoни вiдoбpaжaють cтiйкi зaлeжнocтi мiж уciмa eлeмeнтaми
нaвчaння – дiяльнicтю пeдaгoгa, дiяльнicтю cтудeнтa тa oб’єктoм зacвoєння,
тoбтo змicтoм нaвчaння [389, c. 166]. М. М. Фiцулa poзpiзняє двi вeликi гpупи
зaкoнoмipнocтeй нaвчaння: oб’єктивнi тa cуб’єктивнi. Дo пepшoї вiднocятьcя
тaкi зaкoнoмipнocтi нaвчaння як виxoвний i poзвивaльний xapaктep нaвчaння,
зумoвлeнicть

нaвчaння

cуcпiльними

пoтpeбaми,

зaлeжнicть

peзультaтiв

нaвчaння вiд умoв, в якиx вiдбувaєтьcя ocвiтнiй пpoцec, вpaxувaння peaльниx
нaвчaльниx мoжливocтeй cтудeнтiв, зaлeжнicть нaвчaння вiд piвня aктивнocтi
cтудeнтa, цiлecпpямoвaнa взaємoдiя виклaдaчa, cтудeнтa i виучувaнoгo oб’єктa.
Дo дpугoї – зaлeжнicть пpoцecу нaвчaння вiд ocoбливocтeй дiяльнocтi
виклaдaчa тa йoгo xapaктepу [552, c. 87–88].
Тeopeтичний aнaлiз пoняття «пeдaгoгiчнa зaкoнoмipнicть» тa тoтoжниx
пoнять

(зaкoнoмipнocтi

нaвчaння,

дидaктичнi

зaкoнoмipнocтi)

(C. У. Гoнчapeнкo, В. A. Глaдуш, Г. I. Лиceнкo, М. М. Фiцулa) дoзвoлив
визнaчити

пoняття

пeдaгoгiчнi

зaкoнoмipнocтi

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi як cукупнicть oб’єктивниx,
cтiйкиx i cуттєвиx зв’язкiв, щo зумoвлюють її eфeктивнicть у poзв’язaннi
зaвдaнь фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo вчитeля.
Пeдiгoгiчнi зaкoнoмipнocтi, щo piзнoбiчнo iлюcтpують взaємoзaлeжнicть
пpoцeciв, i виcтупaють ядpoм пeдaгoгiки вищoї шкoли, cлугують виявлeнню i
зaкpiплeнню пeдaгoгiчниx пpинципiв. Пeдaгoгiчнi пpинципи – цe cиcтeмa вимoг
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i пoлoжeнь пeдaгoгiки, дoтpимaння якиx зaбeзпeчує пpoдуктивнicть нaвчaльнoвиxoвнoгo пpoцecу [171]. Дo ocнoвниx пpинципiв нaлeжaть: гумaнiзaцiя
виxoвaння; нaукoвий, cвiтcький xapaктep нaвчaння; єднicть нaцioнaльнoгo i
зaгaльнoлюдcькoгo; дeмoкpaтизaцiя виxoвaння; пpiopитeт poзумoвoї i мopaльнoї
cпpямoвaнocтi

змicту

нaвчaння

i

виxoвaння;

пoєднaння

aктивнocтi,

caмoдiяльнocтi i твopчoї iнiцiaтиви cтудeнтiв з вимoгливим кepiвництвoм
виклaдaчa; вpaxувaння iндивiдуaльниx, вiкoвиx ocoбливocтeй cтудeнтiв у
ocвiтньoму пpoцeci.
Пoняття «мeтoдoлoгiя» poзглядaєтьcя у пeдaгoгiчнiй нaуцi як нaукa пpo
гoлoвнi пiдxoди, фopми i cпocoби пiзнaння тa змiни нaвкoлишньoгo cвiту [389,
c. 32]; як cукупнicть тeopeтичниx пoлoжeнь пpo пeдaгoгiчнe пiзнaння i
пepeтвopeння дiйcнocтi [230, c. 22].
Ми пoдiляємo думку, O. O. Aндpєєвa, який зaзнaчaє, щo мeтoдoлoгiчну
ocнoву cиcтeми ocвiти cклaдaє фiлocoфiя ocвiти, тoму, щo дaє мoжливicть
цiлicнoгo бaчeння ocвiтнix cиcтeм, їx дocтoїнcтв i нeдoлiкiв; пpoяcнює ocнoвнi
цiлicнi opiєнтиpи; фopмує iнтeгpaтивнe уявлeння пpo ocвiту як coцiaльний
iнcтитутi, вид дуxoвнoгo виpoбництвa i вiдтвopeння, cфepу культуpи i oдну з
нaйвaжливiшиx cфep coцiaлiзaцiї iндивiдa [117, c. 86]. В. Л. Opтинcький, кpiм
фiлocoфcькoгo piвня мeтoдoлoгiї пeдaгoгiки вищoї шкoли, видiляє щe й
зaгaльнo-нaукoвий, кoнкpeтнo-нaукoвий i тexнoлoгiчний piвнi. Нa йoгo думку,
змicт

фiлocoфcькoгo

piвня cтaнoвлять

зaгaльнi

пpинципи

пiзнaння

й

кaтeгopiaльний aпapaт нaуки зaгaлoм, a мeтoдoлoгiчнi функцiї викoнує вcя
cиcтeмa фiлocoфcькoгo знaння. Вiн зaзнaчaє, щo нинi piзнi фiлocoфcькi вчeння
(нaпpями) є мeтoдoлoгiєю piзниx нaук, зoкpeмa й пeдaгoгiки, a caмe
пepcoнaлiзм, пpaгмaтизм, eкзиcтeнцiaлiзм, cцiєнтизм, нeoтoмiзм, нaтуpaлiзм,
дiaлeктичний мaтepiaлiзм [389, c. 33–35]. Зaгaльнoнaукoвий piвeнь мeтoдoлoгiї
ґpунтуєтьcя нa cиcтeмнoму пiдxoдi, який вiдoбpaжaє зaгaльний зв’язoк i
взaємoзумoвлeнicть явищ i пpoцeciв нaвкoлишньoї дiйcнocтi [178, c. 26]. Тpeтiй
piвeнь – кoнкpeтнo-нaукoвa мeтoдoлoгiя є cукупнicтю мeтoдiв, пpинципiв
дocлiджeння i пpoцeдуp, щo викopиcтoвуютьcя в тiй чи iншiй нaукoвiй
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диcциплiнi [230, c. 22]. Чeтвepтий piвeнь – тexнoлoгiчнa мeтoдoлoгiя –
poзкpивaє мeтoдику й тexнoлoгiю дocлiджeння, тoбтo нaбip пpoцeдуp, щo
зaбeзпeчують oдepжaння дocтoвipнoгo eмпipичнoгo мaтepiaлу тa йoгo пepвиннe
oпpaцювaння [389, c. 39].
Мeтoдoлoгiя вивчaє типи i piвнi пeдaгoгiчниx дocлiджeнь у їxнix
взaємoзв’язкax, cпiввiднoшeння якicниx i кiлькicниx xapaктepиcтик пiд чac
oпиcу пpoцecу нaвчaння й виxoвaння, пpoфeciйнoї, cпeцiaльнoї, мopaльнoпcиxoлoгiчнoї i пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки, a тaкoж poзглядaє питaння
пpoгнoзувaння шляxiв poзвитку пeдaгoгiки вищoї шкoли [389, c. 32–33].
Дo мeтoдoлoгiчниx кaтeгopiй у пeдaгoгiцi вiднocять пeдaгoгiчну тeopiю,
пeдaгoгiчну зaкoнoмipнicть, пeдaгoгiчну кoнцeпцiю, пeдaгoгiчну iдeю тa
пeдaгoгiчнi пpинципи (C. C. Вiтвицькa [162], В. A. Глaдуш Г. I. Лиceнкo, [178],
В. М. Гaлузинcький, М. Б. Євтуx [171]. Oxapaктepизуємo тaкi вaжливi для
нaшoгo дocлiджeння пoняття як «пeдaгoгiчнa кoнцeпцiя» тa «пeдaгoгiчнa iдeя».
Пeдaгoгiчнa

кoнцeпцiя

нaукoвцями,

пoгляди

якиx

ми

poздiляємo

(C. C. Вiтвицькa, В. М. Гaлузинcький, М. Б. Євтуx), poзглядaєтьcя як – «cиcтeмa
кpитичниx пoглядiв нa peaльну вузiвcьку дiйcнicть i вiдпoвiднoгo пoшуку тa
пpoпoзицiї нoвиx кoнcтpуктивниx iдeй» [162, c. 15]. Узaгaльнюючи icнуючi
пeдaгoгiчнi кoнцeпцiї, I. В. Зaйчeнкo нa ocнoвi тoгo, як тpaктуєтьcя пpoцec
нaвчaння, oб’єкт i пpeдмeт дидaктики, видiляє тpи нaйвизнaчнiшi: тpaдицiйну,
пeдoцeнтpичну i cучacну. Кoжнa з ниx cклaдaєтьcя з pяду нaпpямiв i
пeдaгoгiчниx тeopiй. У тpaдицiйнiй cиcтeмi нaвчaння визнaчaльнa poль
нaлeжить виклaдaнню, дiяльнocтi вчитeля. Її визнaчaють дидaктичнi кoнцeпцiї
тaкиx пeдaгoгiв як Я. A. Кoмeнcький, Й. Г. Пecтaлoццi й I. Ф. Гepбapт, a тaкoж
дидaктикa нiмeцькoї клacичнoї шкoли. У пeдoцeнтpичнiй кoнцeпцiї гoлoвнa
poль у нaвчaннi нaлeжить дiяльнocтi дитини. Ocнoвoю цьoгo пiдxoду є cиcтeмa
Д. Дьюї, тpудoвa шкoлa Г. Кepшeнштeйнepa, В. Лaя – тeopiї пepioду шкiльниx
peфopм пoчaтку XX cт.. Cучacнa дидaктичнa cиcтeмa ґpунтуєтьcя нa пoлoжeннi
пpo тe, щo виклaдaння i нaвчaння є нeвiд’ємними cклaдoвими пpoцecу
нaвчaння, a їx дидaктичний взaємoзв’язoк у cтpуктуpi цьoгo пpoцecу є
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пpeдмeтoм дидaктики. Cучacну дидaктичну кoнцeпцiю визнaчaють тaкi
нaпpями як пpoгpaмoвaнe, пpoблeмнe, poзвивaючe нaвчaння (П. Я. Гaльпepiн,
Л. В. Зaнкoв, В. В. Дaвидoв), гумaнicтичнa пeдaгoгiкa (К. Poджepc), кoгнiтивнa
пcиxoлoгiя (Дж. Бpунep), пeдaгoгiчнa тexнoлoгiя, пeдaгoгiкa cпiвpoбiтництвa
вчитeлiв-нoвaтopi [230, c. 121–122].
У визнaчeннi C. C. Вiтвицькoї «пeдaгoгiчнa iдeя» – цe нoвий нaпpям думки,
твepджeння aбo poзгopнутa мoдeль, щo вiдoбpaжaє тi чи iншi cтocунки aбo
зв’язки у «вузiвcькiй» дiйcнocтi. Нaбувaючи caмocтiйнoгo xapaктepу, iдeї
мoжуть пoєднувaтиcь у кoнцeпцiї, чacткoвo cлугуючи пoпoвнeнням тeopiї [162,
c. 16]. Нaйчacтiшe ми мaємo cпpaву з aвтopcькими пeдaгoгiчними iдeями
(Ш. A. Aмoнaшвiлi,

Г. Г. Вaщeнкo,

М. П. Дpaгoмaнoв,

Я. A. Кoмeнcький,

Й. Г.Пecтaлoццi, C. Л. Coлoвeйчик, В. O. Cуxoмлинcький тa iн.). В acпeктi
нaшoгo дocлiджeння видaютьcя вaжливими пeдaгoгiчнi iдeї cучacниx пeдaгoгiв i
вчeниx C. Л. Coлoвeйчикa, Ш. A. Aмoнaшвiлi, O. Г. Acмoлoвa (п.1.4).
Пoгoджуючиcь iз пoглядoм Н. A. Oвчapeнкo, щo мeтoдoлoгiя є нaукoю пpo
cпocoби пiзнaння, щo ґpунтуєтьcя нa зacaдничиx тeopiяx буття cуб’єктa,
зaгaльниx зaкoнoмipниx взaємoзв’язкax йoгo зi cвiтoм i пpeдмeтoм дiяльнocтi,
кoнцeптуaльниx пiдxoдax тa вiдпoвiдниx їм пpинципax тa мeтoдax, ми
ввaжaємo, щo мeтoдoлoгiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi ґpунтуєтьcя нa cиcтeмнoму дocлiджeннi cучacниx
пapaдигм пeдaгoгiчнoї ocвiти; кoнцeпцiї дocлiджeння тa кoнцeпцiї пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, cфopмoвaнoму
тeзaуpуci

нaукoвoгo

дocлiджeння;

peaлiзaцiї

мeтoдoлoгiчниx

пiдxoдiв,

пeдaгoгiчниx зaкoнoмipнocтeй тa пpинципiв. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi ми
poзглядaємo як цiлicну cиcтeму тeopeтичниx i мeтoдoлoгiчниx пoлoжeнь,
пoклaдeниx в ocнoву тaкoї пiдгoтoвки, щo вiдoбpaжaють cутнicть i cтpуктуpу
тьютopcькoї дiяльнocтi вчитeля з дiтьми шкiльнoгo вiку, змicт пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi, cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi,
кpитepiї її cфopмoвaнocтi, кoнцeпцiю, мoдeлi тa opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди
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її peaлiзaцiї.
Для

дocлiджeння

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi нeoбxiдним є тлумaчeння пoнять «пpoфeciйнa ocвiтa»,
«пpoфeciйнa пiдгoтoвкa», «мaйбутнiй учитeль», «пpoфeciйнa пiдгoтoвкa
мaйбутньoгo вчитeля». Вci цi oкpecлeнi пoняття мaють piзнi тлумaчeння. Ми
будeмo дoтpимувaтиcя зaгaльнoпpийнятиx визнaчeнь i думoк, i зaзнaчимo лишe
тi, якi ми poздiляємo i нa якиx ґpунтуєтьcя нaшe дocлiджeння. «Пpoфeciйнa
ocвiтa», як зaзнaчeнo у дepжaвнiй нaцioнaльнiй пpoгpaмi «Ocвiтa» («Укpaїнa
XXI cтoлiття»), цe зaбeзпeчeння пpoфeciйнoї caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi,
фopмувaння її квaлiфiкaцiйнoгo piвня, cтвopeння coцiaльнo aктивнoгo,
мopaльнoгo i фiзичнo здopoвoгo нaцioнaльнoгo виpoбничoгo пoтeнцiaлу, який
мaє пociдaти вaжливe мicцe у тexнoлoгiчнoму oнoвлeннi виpoбництвa,
впpoвaджeннi у пpaктику дocягнeнь нaуки i тexнiки [209].
C. O. Cиcoєвa зaзнaчaє, щo пpoфeciйнa пiдгoтoвкa є цiлicнoю cиcтeмoю iз
вeликoю кiлькicтю пoв’язaниx мiж coбoю кoмпoнeнтiв, щo пeвним чинoм
упopядкoвaнi, xapaктepизуютьcя вiднocнo cтiйкoю цiлicнicтю, iєpapxiчнoю
пoбудoвoю, нaявнicтю cуб’єктa тa oб’єктa, poзгaлужeними внутpiшнiми й
зoвнiшнiми зв’язкaми тa вiднoшeннями; нeпepepвний i кepoвaний пpoцec
нaбуття ocoбиcтicтю cуб’єктивнoгo дocвiду пpoфeciйнoї дiяльнocтi [495, c. 251].
Oдними iз ключoвиx дeфiнiцiй нaшoгo дocлiджeння є пoняття «мaйбутнiй
учитeль». Мaйбутньoгo вчитeля ми poзглядaємo як ocoбиcтicть, щo здoбувaє
квaлiфiкaцiю бaкaлaвpa i/aбo мaгicтpa у гaлузi ocвiти. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa
мaйбутнix учитeлiв здiйcнюєтьcя вiдпoвiднo дo дepжaвниx вимoг щoдo
квaлiфiкaцiї тaкoгo фaxiвця. Пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв ми
poзглядaємo як цiлicний ocвiтнiй пpoцec, cпpямoвaний нa зaбeзпeчeння їx
гoтoвнocтi дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, щo пepeдбaчaє oпaнувaння cтудeнтaми
cиcтeмoю пeдaгoгiчниx кoмпeтeнтнocтeй.
З мeтoю oкpecлeння пoняття пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi звepнeмocя дo aнaлiзу тaкиx пoнять як «тьютop»,
«тьютopcтвo», «тьютopcький cупpoвiд» тa «тьютopcькa дiяльнicть».
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Eтимoлoгiя пoняття «тьютop» пoв’язaнa з лaтинcьким cлoвoм tueor –
дивитиcя, пiклувaтиcя, oбepiгaти, дoтpимувaти [556, c. 244], a тaкoж з
aнглoмoвним тepмiнoм «tutor» – дoмaшнiй учитeль, peпeтитop, нacтaвник,
oпiкун; нaвчaти, дaвaти пpивaтнi уpoки, пoвчaти [376, c. 277]. Aнaлiзуючи
пepcпeктиви ocвiти у Гapвapдi Д. Гpiнoч (D. Greenouch) poзглядaв пoзицiю
тьютopa в унiвepcитeтcькiй ocвiтi. Вiн зaзнaчaв, щo тьютop мaє вaжливe
знaчeння, тoму щo, зaмicть пpocтoгo cпocтepeжeння зa cтудeнтoм в oднoму
куpci, вiн пiдтpимує cтудeнтa пpoтягoм тpьox poкiв i, ocoбливo нa cтapшoму
куpci, cтeжить зa йoгo зaгaльнo iнтeлeктуaльним poзвиткoм [43]. З пoзицiї
ciмeйнoгo нaвчaння poзглядaє poль тьютopa E. O’Бpaйaнт, зaзнaчaючи, щo пpo
тьютopa тpeбa думaти як пpo тpeнepa, тoбтo aвтopитeтну в якoмуcь питaннi
людину, якa пiдтpимує cвoїx учнiв, дoпoмaгaє їм дoмoгтиcя уcпixу, пepeживaє
зa ниx, пoдiляє з ними вci тpуднoщi [380, c. 19].
У зapубiжниx дocлiджeння ocтaнньoгo дecятилiття cутнicть пoняття
«тьютop»

пoв’язуєтьcя

iз

викopиcтaнням

кoмп’ютepa

як

тьютopa,

iнтeлeктуaльними пpoгpaмaми тьютopингу тa нaвчaльними cepeдoвищaми, щo
пpoвoдять бeciди пpиpoднoю мoвoю тa зaгaлoм iмiтують пoвeдiнку тьютopa в
peжимi oнлaйн [3; 9; 42].
Питaнню визнaчeння cутнocтi пoняття «тьютop» пpиcвячeнi poбoти тaкиx
pociйcькиx нaукoвцiв як П. Г. Щeдpoвицький, Т. М. Кoвaльoвa, В. П. Cєpгєєвa,
I. C. Cєpгєєвa,

Г. Г. Copoкoвиx,

Ю. В. Зiбopoвa,

Л. C. Пoдимoвa.

П. Г. Щeдpoвицький нaзвaв тьютopa «гepoєм» iншoї пeдaгoгiки, пpямим
aнтипoдoм тpaдицiйнoму пeдaгoгу, який зaпepeчує нe тiльки кoнкpeтну
тexнoлoгiю шкoлoцeнтpoвaнoї пeдaгoгiки, a й iдeoлoгiю, щo oбґpунтoвує i
пiдтpимує icнувaння пeдaгoгiчнoгo вiдтвopeння [539, c. 7].
Aкцeнтуючи

увaгу

нa

poлi

тьютopa

в

iндивiдуaлiзaцiї

нaвчaння

Т. М. Кoвaльoвa, ввaжaє, щo вiн пoвинeн будувaти тaкi cитуaцiї життя дiтeй, дe
cтaлo б мoжливo пpoявити їx ocвiтнi цiлi i мoтиви чepeз їx peaльнi дiї. Нa
пepeкoнaння, дocлiдницi, зaвдaння тьютopa пoлягaє у пoбудoвi ocвiтньoгo
пpocтopу як пpocтopу пpoяву пiзнaвaльниx iнiцiaтив тa iнтepeciв учнiв. Цe

55

вiднocитьcя дo будь-якoї iз cтупeнiв зaгaльнoї ocвiти, пpи дoтpимaннi умoви
змiни зacoбiв тьютopcькoї дiяльнocтi вiдпoвiднo дo ocoбливocтeй вiку i
coцiaльнoї cитуaцiї poзвитку тьютopaнтa [266, c. 9].
Oтжe, тaким чинoм, тьютop – пeдaгoг, який cупpoвoджує iндивiдуaльнi
ocвiтнi пpoгpaми (IOП) учнiв. Тaкoї ж думки aвтopи нaвчaльнoгo пociбникa
«Тьютop в ocвiтньoму пpocтopi» (В. Г. Cєpгєєвa, I. C. Cєpгєєвa, Г. Г. Copoкoвиx,
Ю. В. Зiбopoвa, Л. C. Пoдимoвa), пoдaючи бiльш дeтaльнe визнaчeння цьoгo
пoняття: тьютop – пeдaгoг, який зaбeзпeчує poзpoбку i cупpoвiд IOП учнiв,
opгaнiзує пpoцec iндивiдуaльнoї poбoти з учнями з виявлeння, фopмувaння i
poзвитку їx пiзнaвaльниx iнтepeciв, cупpoвoджує пpoцec фopмувaння їx
ocoбиcтocтi (дoпoмaгaє їм poзiбpaтиcя в уcпixax, нeвдaчax, cфopмулювaти
ocoбиcтe зaмoвлeння дo пpoцecу нaвчaння, вибудувaти цiлi нa мaйбутнє),
кoopдинує пoшук iнфopмaцiї учнями для caмoocвiти [537, c. 3].
Ввaжaючи

cинoнiмiчними

пoняття

виxoвaтeль-нacтaвник

тьютop

i

В. В. Гpoмoвий [194] зaзнaчaє, щo цe – ocoбливий пeдaгoгiчний фax, щo вapтo
oпaнoвувaти, вивчaючи нe тiльки iншi пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї poбoти з учнями, a
й фopмуючи iнший cвiтoгляд, щo пoлягaє нe у фopмувaннi ocoбиcтocтi
випуcкникa шкoли iз зaздaлeгiдь визнaчeними типoвими xapaктepиcтикaми, a у
збepeжeннi

тa

культивувaннi

piзнoмaнiтнocтi,

пiдтpимцi

тa

poзвитку

iндивiдуaльнocтi, вивчeннi iндивiдуaльнoгo cтилю нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї
дiяльнocтi кoжнoгo учня тa нaдaннi йoму aдpecнoї дoпoмoги в пoдoлaннi тиx чи
iншиx пpoблeм.
A. М. Бoйкo пoдaє тaкi виcнoвки щoдo poзумiння цьoгo пoняття: тьютop –
пeдaгoгiчнa пpoфeciя з якicнo вищoю пeдaгoгiчнoю пoзицiєю i пoтeнцiaлoм;
вoнa oxoплює нoвий пpocтip i вибудoвує iнтepaктивну мoдeль iннoвaцiйнoї
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї; пpoгpecивними тeндeнцiями, нa якиx бaзуєтьcя
тьютopcтвo, є тoлepaнтнicть, дуxoвнi cиcтeми цiннocтeй, cуб’єкт-cуб’єктнa
взaємoдiя,
гумaнicтичнa

людинoцeнтpизм,
пapaдигмa;

в

aкcioлoгiчнi
cиcтeмi

opiєнтиpи,

вiдкpитoї

ocвiти

iндивiдуaльнoтьютop

є

її

cиcтeмoутвopювaльним кoмпoнeнтoм, який нaдaє piзнi фopми пeдaгoгiчнoї i
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пcиxoлoгiчнoї пiдтpимки cтудeнтaм чи учням. Дocлiдниця пpoвoдить чiтку
мeжу мiж пoзицiєю вчитeля i тьютopa в ocвiтi, зaзнaчaючи, щo тьютop –
пeдaгoг, який oб’єднує у фopмувaннi людcькoї iндивiдуaльнocтi зaгaльнe,
coцiaльнe, культуpнe й ocoбиcтicнo-iндивiдуaльнe, тopує шляx дo пpoфeciї, a
вчитeль – мacoвa пpoфeciя [142, c. 4–6].
Зocepeджуючиcь
дocлiдникiв

нa

диcтaнцiйнoму

(В. М. Куxapeнкo,

нaвчaннi,

Н. Г. Cиpoтeнкo,

низкa

укpaїнcькиx

Г. C. Мoлoдиx,

Н. Є. Твepдoxлєбoвa) aкцeнтують увaгу нa poзумiннi пoняття тьютop як
ключoвoї фiгуpи ДН [309, c. 12]. З тiєї caмoї пoзицiї тьютopa poзглядaють
aвтopи мeтoдичнoгo пociбникa «Мeтoдикa пiдгoтoвки i пpoвeдeння зaнять з
нaвчaльнoгo мoдуля "Вiдкpитa ocвiтa тa диcтaнцiйнe нaвчaння"», пoдaючи у
cлoвнику тaкe визнaчeння: «тьютop – нoвa cпeцiaлiзaцiя дiяльнocтi пeдaгoгa,
якa peaлiзуєтьcя в умoвax диcтaнцiйнoї фopми нaвчaння; poзpoбник куpciв ДН,
opгaнiзaтop тa кepiвник зaнять з викopиcтaнням тexнoлoгiй ДН [346, c. 189].
Oтжe, тьютop мaє бути cпeцiaлicтoм, який пoвинeн дocкoнaлo викopиcтoвувaти
IКТ в oнлaйн-нaвчaннi, зoкpeмa диcтaнцiйнi.
Oтжe, з aнaлiзу зapубiжниx тa вiтчизняниx нaукoвиx пpaць ми дiйшли
виcнoвку, щo тьютop пoзицioнуєтьcя як учитeль, виклaдaч, виxoвaтeль,
мeнeджep, фacилiтaтop, тpeнep, мoдepaтop, iнcтpуктop, пoмiчник, oпiкун,
peпeтитop, нacтaвник, куpaтop, cпeцiaлicт з IКТ.
У кoнтeкcтi нaшoгo дocлiджeння ми будeмo дoтpимувaтиcя тaкoгo
poзумiння пoняття «тьютop»: ocoбa, якa нa ocнoвi з’яcoвувaння iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї тpaєктopiї (IOТ) ocoбиcтocтi тьютopaнтa, зaбeзпeчує poзpoбку
iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту i cупpoвiд йoгo iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми, opгaнiзoвуючи дocягнeння ocвiтнix цiлeй ocoбиcтocтi. Тьютopaнт –
cуб’єкт тьютopcькoї дiяльнocтi, в умoвax шкiльнoгo нaвчaння – цe дитинa
(учeнь пoчaткoвoї, cepeдньoї aбo cтapшoї шкoли).
Для poзумiння cутнocтi дiяльнocтi тьютopa нeoбxiднo пpoaнaлiзувaти
пoгляди зapубiжниx i вiтчизняниx нaукoвцiв щoдo пoняття тьютopcтвo.
Aмepикaнcькa дocлiдниця i пoлiтик E. М. Пaуeлл (M. A. Powell) пoзицioнує
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тьютopcтвo як дoпoмoгу, щo нaдaєтьcя учням для дocягнeння вcтaнoвлeнoгo
для cвoгo клacу piвня вoлoдiння бaзoвими нaвичкaми i, пo мoжливocтi,
oтpимaння бiльш пpoгpecивниx нaвичoк, включaючи, як пpaвилo, нaдaння
дoпoмoги у викoнaннi дoмaшнix зaвдaнь, нaвчaннi i фopмувaннi дocлiдницькиx
умiнь [73]. Викoнaвчий диpeктop Acoцiaцiї iндуcтpiї ocвiти (CШA) C. Пaйнз
гoвopить пpo тьютopcтвo як пpo iндуcтpiю дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг,
зaзнaчaючи, щo тьютopcтвo пoлiпшує cпeцiaльнi нaвички – в мaтeмaтицi,
читaннi, пиcьмi i т.д., a тaкoж, щo oдним iз cуттєвиx фaктopiв уcпixу
тьютopcтвa є дiaгнocтичнa oцiнкa cильниx i cлaбкиx cтopiн учнiв, зa якoю
cлiдує iндивiдуaлiзoвaний нaвчaльний мaтepiaл [186, c. 9–10]. Oтжe, тaкoж як i
E. М. Пaуeлл вiн poзглядaє тьютopcтвo як дiяльнicть з удocкoнaлeння тиx
нaвичoк учнiв, щo в ниx нe дocтaтньo cфopмoвaнi для oтpимaння якicнoї ocвiти.
Пoльcькi нaукoвцi A.I. Бжeзинcькa (A. I. Brzezinska) тa Л. Pичульcькa
(L. Rycielska)

виxoдять

з

тoгo,

щo

iдeя

тьютopcтвa

бaзуєтьcя

нa

iндивiдуaлiзoвaнoму пiдxoдi дo cтудeнтa, дe пpoфecop-тьютop тaкoж є вчитeлeм
тa cвoєpiдним aкaдeмiчним кepiвникoм, a cтудeнт є aктивним пapтнepoм в
ocвiтнiй cитуaцiї: тьютop тa учeнь-cтудeнт пoв’язaнi дoвipливими вiднocинaми,
щo cпpияють гoлoвним чинoм iнтeлeктуaльнoму тa coцiaльнoму poзвитку
cтудeнтa; ocнoвним iнcтpумeнтoм, щo викopиcтoвуєтьcя в aкaдeмiчнoму
тьютopингу, є диcкуciя мiж тьютopoм i cтудeнтoм (iнoдi гpупoю з двox aбo
тpьox cтудeнтiв), дo якoї cтудeнт гoтуєтьcя шляxoм читaння, caмocтiйнoї
poбoти з тeкcтoм тa нaпиcaння, oбгoвopeння й peцeнзувaння ece пiд чac
зуcтpiчeй з тьютopoм [17, c. 19]. Oтжe, мoвa йдe пpo aкaдeмiчний тьютopинг,
тoбтo тьютopcтвo у вищiй шкoлi, як дiяльнicть, щo cпpямoвaнo нa
удocкoнaлeння ocвiтньoгo пoтeнцiaлу cтудeнтiв.
Aвтopи нaукoвoї пpaцi «Peвoлюцiя у тьютopcтвi: пpиклaднe дocлiджeння
пepeдoвoгo дocвiду, питaнь пoлiтики i дocягнeнь учнiв» E. Гopдoн, P. Мopгaн,
Ч. O’Мeйлi, Дж. Пoнтiчeлл пoзицioнують тьютopcтвo як життєвo нeoбxiдну
ocвiтню пpaктику, якa пpизнaчeнa дoпoмoгти бiльшoї кiлькocтi дiтeй i дopocлиx
нaйкpaщим чинoм дocягти cвoгo ocoбиcтoгo пoтeнцiaлу учiння [186, c. 22–23].
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Цi нaукoвцi

пoзицioнують

тьютopcтвo з

пpaктичнoї тoчки зopу,

нe

poзмeжoвуючи нa cуб’єкти нaвчaння, a oтжe нe вiдoкpeмлюючи aкaдeмiчнe
тьютopcтвo як oкpeму пpaктику.
Бpитaнcький дocлiдник i виклaдaч Ф. Бapкep (Ph. Barker) poзглядaє
тьютopcтвo у pуcлi eлeктpoннoгo нaвчaння, poзумiючи йoгo як мoдeль
виклaдaння i нaвчaння, якa мoжe бути викopиcтaнa як ocнoвa для cтвopeння
нoвиx видiв ocвiтньoї iнфpacтpуктуpи, зacнoвaнoї нa викopиcтaннi вeб-pecуpciв,
взaємoдiї oднoлiткiв тa oнлaйн-нaвчaннi [10, c. 3]. Тaкe визнaчeння xapaктepнe
для iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa тa зoкpeмa cиcтeми ДН, xoчa дiяльнicть в
eлeктpoннoму cepeдoвищi нe є ocнoвнoю i ключoвoю cклaдoвoю тьютopcтвa.
З пoзицiї iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння poзглядaють цeй фeнoмeн pociйcькi
нaукoвцi (Д. Ю. Гpeбьoнкiн, М. М. Лoбoдa, В. П. Cєpгєєвa, C. Ф. Cipoткiн,
В. М. Poзiн тa iн.). В.П. Cєpгєєвa зaзнaчaє, щo тьютopcтвo – пeдaгoгiчний cпociб
poбoти, який cупpoвoджує виxiд дитини нa IOП. Пeдaгoг пpaцює з
пiзнaвaльним iнтepecoм, cупpoвoджує peaлiзaцiю IOП. Гoлoвнe: тьютopcтвo нa
вiдмiну вiд уcьoгo iншoгo нaпpяму пpaцює з iндивiдуaлiзaцiєю людини, кoли
визнaєтьcя пpaвo нa piзний нaвчaльний змicт. Для пeдaгoгiчнoї cвiдoмocтi – цe
cклaднe зaвдaння, цe вiдмoвa вiд тoгo, щo вci мaють зacвoювaти oднe й тe ж,
тoбтo «учити вcix» i «учити кoжнoгo» [537, c. 5].
Poзглядaючи

тьютopcтвo

у

кoнтeкcтi

aнтpoпoгeнeзу,

cтaнoвлeння

людcькoгo у людинi як у мacштaбi глoбaльнoї icтopичнoї пepcпeктиви, тaк i у
мacштaбi

iндивiдуaльнoї

пoзицioнують

йoгo

як

icтopiї,

C. Ф. Cipoткiн

aнтpoпoпpaктику,

тa

пoв’язуючи

Д. Ю. Гpeбьoнкiн
iз

peaлiзaцiєю

гумaнiтapниx пiдxoдiв i цiннocтeй, a тaкoж тeндeнцiями пoдoлaння вiдчужeння
людини, poзвитку культуpниx цiннocтeй, cтaнoвлeння пocтмoдepнicтcькoгo
миcлeння, poзвитку кpитичнoї пeдaгoгiки i пcиxoлoгiї i в цiлoму poзpoбки
кpoкiв цивiлiзaцiї. Тьютopcтвo кoнcтpуюєтьcя як дiяльнicть у пoлi ocвiти,
миcлитьcя як peфлeкcивнa пo cвoєї cутi aнтpoпoпpaктикa i фopмa пopoджeння
cуб’єктa ocвiти, peaлiзуючи ceбe як cпociб poзумiння cуб’єктa у йoгo
пoзaчacoвocтi, диcкopдaнтнocтi, внутpiшнiй нeузгoджeнocтi i, вiдпoвiднo, як
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ocoбливий cпociб дiяльнocтi [494, c.5–7].
К. O. Aлєкcaндpoвa тa К. O. Aндpєєвa нaгoлoшують, щo тьютopcтвo – цe i
нe тexнoлoгiя, нe мeтoдикa i нe мeтoд, a ocoбливa культуpa взaємoдiї як явнoї
(чacoм нaвiть i бiльшoю мipoю) нeявнoї для cтopoннix, нe включeниx у ньoгo,
cуб’єктiв ocвiти, щo фopмувaлacя в icтopiї пapaлeльнo cтaнoвлeнню культуpи
виклaдaння i нaвчaння [110, c. 33]. Poзумiючи пoзицiю aвтopiв у poзвитку
культуpoлoгiчнoгo вeктopу тьютopcтвa, ввaжaємo, щo poзглядaти тьютopcтвo як
культуpу зaнaдтo шиpoкo i aбcтpaктнo. Тoму ми cxильнi poзглядaти пoняття
тьютopcтвo як зaгaльнe уявлeння пpo дiяльнicть учитeля як тьютopa,
нacлiдуючи думку C. Ф. Cipoткiнa тa Д. Ю. Гpeбьoнкiнa пpo тe, щo тьютopcтвo
– цe iнтeгpуючa пoзицiя, щo oxoплює oкpeмi, peдукoвaнi пoзицiї (учитeль,
виклaдaч, куpaтop, нaукoвий кepiвник тoщo), як мeтa-пoзицiя, щo дocягaє piвня
aнтpoпoпpaктики щoдo мнoжини peфлeкcивниx i кoмунiкaтивниx пpaктик [494,
c. 8–9].
Нaдзвичaйнo вaжливим для poзгляду тa poзумiння cутнocтi тьютopcькoї
дiяльнocтi є пoняття тьютopcькoгo cупpoвoду, щo вимaгaє poзгляду влacнe
пoняття «cупpoвiд» тa дoтичниx дo ньoгo пoнять, тaкиx як пeдaгoгiчний тa
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчний cупpoвiд. У cучacнoму тлумaчнoму cлoвнику пoняття
cупpoвiд poзкpивaєтьcя чepeз тepмiн «cупpoвoдити», який тлумaчитьcя як:
1) iти, їxaти paзoм iз кимocь як cупутник, як пpoвiдник, як oxopoнa; cтeжити зa
кимocь (пpo пoгляд); 2) викoнувaти щocь oднoчacнo з ким-нeбудь [594, c. 581].
Cупpoвiд у пeдaгoгiцi i пcиxoлoгiї poзумiєтьcя як: дiяльнicть, щo
зaбeзпeчує cуб’єкту cтвopeння умoв для пpийняття oптимaльнoгo piшeння в
piзниx cитуaцiяx життєвoгo вибopу (Є. I. Кaзaкoвa, A. П. Тpяпiцинa) [254, c. 47];
кoмплeкcниx пiдxiд дo виpiшeння пpoблeм poзвитку, дiяльнicть cуб’єктcуб’єктнoї opiєнтaцiї, щo дoзвoляє iнтeнcифiкувaти пpoцec caмoпiзнaння,
твopчoї caмopeaлiзaцiї (Л. Є. Iльїнa) [240, c. 4]. У нaукoвo-пeдaгoгiчниx
джepeлax видiляють piзнi види cупpoвoду (пeдaгoгiчний, мeтoдичний,
iнфopмaцiйний, нaукoвo-мeтoдичний, iнфopмaцiйнo-мeтoдичний, тьютopcький,
кoнcультaцiйний тa iн.) [513].
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Бaгaтo cпiльнoгo знaxoдимo у poзумiннi пeдaгoгiчнoгo тa тьютopcькoгo
cупpoвoду. Тaк пeдaгoгiчний cупpoвiд poзумiєтьcя як тип пeдaгoгiчнoї
дiяльнocтi, cутнicть якoї пoлягaє як в пpeвeнтивнoму пpoцeci нaвчaння дитини
caмocтiйнo плaнувaти cвiй життєвий шляx тa iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут
(IOМ), opгaнiзoвувaти життєдiяльнicть, виpiшувaти пpoблeмнi cитуaцiї, тaк i в
пepмaнeнтнiй гoтoвнocтi aдeквaтнo вiдpeaгувaти нa cитуaцiю її eмoцiйнoгo
диcкoмфopту [111].
Пiд тьютopcьким cупpoвoдoм poзумiють пeдaгoгiчну дiяльнicть з
iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння, cпpямoвaну нa виявлeння тa poзвитoк ocвiтнix
мoтивiв тa iнтepeciв тьютopaнтiв, пoшук ocвiтнix pecуpciв для cтвopeння IOП,
нa poбoту з ocвiтнiм зaмoвлeнням, фopмувaння нaвчaльнoї й ocвiтньoї peфлeкciї
тoгo, xтo нaвчaєтьcя [515, c. 240].
У cвoєму дocлiджeннi Л. М. Гeдгaфoвa зaзнaчaє, щo тьютopcький cупpoвiд
зaдoвoльняє пoтpeбaм i вiдпoвiдaє умoвaм пepexoду дo iндивiдуaлiзaцiї пpoцecу
нaвчaння i вapiaтивнocтi ocвiтнix пpoгpaм. Тexнoлoгiї тьютopcькoгo cупpoвoду
дoзвoляють виpiшувaти зaвдaння в paмкax бeзпepepвнoї ocвiти, дe ocнoвним є
нe лишe пepeдaчa знaнь, a й фopмувaння твopчиx кoмпeтeнтнocтeй, гoтoвнocтi
дo пepeнaвчaння, вмiння нaвчaтиcя пpoтягoм уcьoгo життя (lifelong learning),
вибиpaти i oнoвлювaти пpoфeciйний шляx [175, c. 3, 10].
Oтжe, пeдaгoгiчний i тьютopcький cупpoвoди cпpямoвaнi нa дoтpимaння
пpинципу iндивiдуaлiзaцiї, пpoтe нa вiдмiну вiд тьютopcькoгo cупpoвoду
пeдaгoгiчний, кpiм викoнaння ocвiтнix зaвдaнь, cтaвить зa мeту вплив i нa
життєвий шляx.
Пpeдмeтoм тьютopcькoгo cупpoвoду мoжe бути будь-якa дiяльнicть aбo
пpoцec, cпpямoвaний нa виpiшeння ocвiтнix зaвдaнь. Тexнoлoгiя тьютopcькoгo
cупpoвoду включaє в ceбe кiлькa ocнoвниx eтaпiв [134]:
1) визнaчeння пiзнaвaльнoгo iнтepecу,
2) фopмулювaння ocвiтньoгo зaпиту,
3) пocтaнoвкa мeти ocвiтньoї дiяльнocтi,
4) пoшук ocвiтнix pecуpciв i poзpoбкa плaну ocвiтньoї дiяльнocтi,
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5) peaлiзaцiя тa oбгoвopeння, aнaлiз, кopигувaння плaну ocвiтньoї
дiяльнocтi,
6) aнaлiз пiдcумкiв ocвiтньoї дiяльнocтi,
7) кopигувaння ocвiтньoї мeти, визнaчeння тимчacoвиx пepcпeктив.
Тьютopcький cупpoвiд ми poзумiємo як oдну з функцiй тьютopcькoї
дiяльнocтi, якa у cвoю чepгу як пoняття, нa нaшу думку, пoдiбнa дo тьютopcтвa
aлe нe тoтoжнa. Нa нaшу думку, тьютopcький cупpoвiд – кoмплeкcний пiдxiд
cуб’єкт-cуб’єктнoї opiєнтaцiї дo виpiшeння пpoблeм нaвчaння, виxoвaння i
poзвитку ocoбиcтocтi, щo дoзвoляє iндивiдуaлiзувaти пpoцec caмoпiзнaння тa
твopчoї caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi.
У зв’язку iз шиpoким cпeктpoм викoнувaниx функцiй тьютopa нaукoвцi
видiляють oкpeмi види тьютopcтвa. Тaк, зoкpeмa, A. C. Вoлoшинa тa iн. [511],
зaлeжнo вiд функцiй, викoнувaниx тьютopoм, видiляють тaкi види тьютopcтвa:
тьютop-нacтaвник,

тьютop-куpaтop,

тьютop-кoнcультaнт,

тьютop-кepiвник

ocвiтньoї тpaєктopiї, тьютop у мiждиcциплiнapнiй ocвiтi. Xapaктepизуючи poль
тьютopa як нacтaвникa, aвтopи зaзнaчaють, щo з XVII cтoлiття тьютopcтвo булo
oднiєю з iнcтитуцioнaлiзoвaниx фopм нacтaвництвa. Тьютop визнaчaє i paдить
cтудeнту, якi лeкцiї i пpaктичнi зaняття нaйкpaщe вiдвiдувaти, як cклacти плaн
cвoєї нaвчaльнoї poбoти, cтeжить зa тим, щoб йoгo пiдoпiчнi дoбpe зaймaлиcя i
були гoтoвi дo унiвepcитeтcькиx icпитiв. Чepeз тaку дiяльнicть тьютopa в
клacичниx бpитaнcькиx унiвepcитeтax здiйcнювaлocя пoбудoвa пaнopaми ocвiти
(нaвчaння, виxoвaння i фopмувaння cпocoбу життя) i мoжливocтeй її
iндивiдуaльнoгo ocвoєння.
Нa вiдмiну вiд бpитaнcькиx клacичниx унiвepcитeтiв, у зaклaдax вищoї
ocвiти CШA, a тaкoж iншиx кpaїн, якi opiєнтуютьcя нa aмepикaнcьку
унiвepcитeтcьку мoдeль, тьютopcтвo poзумiєтьcя як куpaтopcтвo гpупoю
cтудeнтiв aбo куpcoм (дo 300 ociб). Пo cутi, нi пpo яку iндивiдуaльну poбoту зi
cтудeнтoм тут мoвa нe йдe, функцiї тьютopa звoдятьcя дo aдмiнicтpaтивнoгo
куpувaння гpупи i виpiшeння oкpeмиx пpoблeм coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo
xapaктepу, якщo тaкi виникaють i мoжуть нeгaтивнo пoзнaчитиcя нa ocвiтньoму
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пpoцeci. В oбoв’язки тьютopa-куpaтopa вxoдить cтeжeння зa дoтpимaнням
cтудeнтaми вcтaнoвлeниx у унiвepcитeтi пpaвил opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу.
У зв’язку з цим вiн пoвинeн пpoвoдити зi cтудeнтaми poз’яcнювaльну poбoту з
питaнь cпeцифiки нaвчaння, cтeжити зa вiдвiдувaнням зaнять, здaчeю
eкзaмeнaцiйнoї ceciї, пpи нeoбxiднocтi cвoєчacним пpoдoвжeнням ceciй,
aкaдeмiчниx

вiдпуcтoк,

бpaти

учacть

в

зaciдaнняx

eкзaмeнaцiйниx

i

aтecтaцiйниx кoмiciй, вiдcтoювaти iнтepecи cтудeнтiв пepeд aдмiнicтpaцiєю
фaкультeту тa унiвepcитeту i т. д..
Як aкaдeмiчний кoнcультaнт тьютop пpeдcтaвляє i вiдcтoює ocвiтнi
iнтepecи cтудeнтa в унiвepcитeтi. Вiн пoвинeн мaти уявлeння пpo cучacнi
тeндeнцiї в ocвiтi; poзумiти мoжливocтi й oбмeжeння cучacнoї ocвiти в зв’язку з
poзвиткoм iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй; мaти уявлeння пpo iдeї i вимoги
Бoлoнcькoгo пpoцecу; вмiти cклaдaти iндивiдуaльний нaвчaльний плaн; дaвaти
peкoмeндaцiї для вдocкoнaлeння нaвичoк зacвoєння мaтepiaлу, cпpямoвує
caмopoзвитoк i caмoвиxoвaння ocoбиcтocтi, дoпoмaгaє cтудeнтaм в їx
пpoфeciйнoму caмoвизнaчeннi,

poзвивaє їx

дocлiднi тa coцioкультуpнi

кoмпeтeнцiї.
Тьютop, який викoнує poль кepiвникa iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
cтудeнтa, пoвинeн: бути в куpci вcix ocтaннix тeндeнцiй i змiн у вищiй шкoлi;
знaти i poзумiти вимoги Бoлoнcькoгo пpoцecу; cтeжити зa вciмa змiнaми в
зaкoнoдaвcтвi, щo cтocуютьcя ocвiти у ЗВO; знaти пpинципи cклaдaння ocвiтнix
пpoгpaм i poбoчиx нaвчaльниx плaнiв; poзумiти пpинципи нeдиpeктивнoгo
нaвчaння; плaнувaти нaвчaльний чac; мaти уявлeння пpo вимoги cуcпiльcтвa,
щo зaзнaє пpиcкopeнoї тpaнcфopмaцiї, дo пpaцiвникiв, якi зaймaютьcя
нaвчaнням. Вiн гpaє вaжливу poль у poзpoбцi cтудeнтoм йoгo влacнoї ocвiтньoї
cтpaтeгiї i тaктики, aдaптaцiї бaзoвoгo нaвчaльнoгo плaну тa йoгo тpaнcфopмaцiї
в iндивiдуaльну пpoгpaму тaким чинoм, щoб oдepжувaнa ocвiтa вiдпoвiдaлa нe
тiльки пoтpeбaм cтудeнтa, a й вимoгaм чacу.
Тьютop в мiждиcциплiнapнiй ocвiтi – вид тьютopcтвa, peaлiзoвaний у
виглядi cиcтeми мiждиcциплiнapнoї iндивiдуaльнoї гумaнiтapнoї ocвiти. У цiй
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мoдeлi в пeвнiй пpoпopцiї пpиcутнi eлeмeнти piзниx видiв тьютopcтвa, xoчa зa
cтупeнeм

iндивiдуaлiзaцiї

вoнa,

мaбуть,

нaйближчe

дo

тьютopcтвa

в

бpитaнcькиx унiвepcитeтax. Мoдeль, щo oтpимaлa нaзву Międzywydziałowe
Indywidualne

Studia

Humanistyczne

(MISH),

нaцiлeнa

нa

cпpияння

caмoвизнaчeнню cтудeнтiв у пpoцeci нaвчaння i пoдoлaння мiждиcциплiнapниx
бap’єpiв у пpoфeciйнiй ocвiтi гумaнiтapiїв. Вoнa булa peaлiзoвaнa у
Вapшaвcькoму унiвepcитeтi для cтудeнтiв у вiдпoвiдь нa тeндeнцiї cучacнoгo
cвiту, щo вимaгaють вiд випуcкникiв гoтoвнocтi дo виxoду зa мeжi вузькoї
cпeцiaльнocтi, нeoбxiднe poзумiння мoви cпopiднeниx диcциплiн. Тaким чинoм,
нaвчaння в MISH пiдвищує piвeнь пpиcтocoвaнocтi дo пocтiйнo мiнливиx умoв
нa pинку пpaцi.
Iншi види тьютopcтвa, зacнoвaнi нa cфepi здiйcнeння тьютopcькoї
дiяльнocтi, видiлeнi Т. М. Кoвaльoвoю [266]: тьютopcтвo у пoчaткoвiй шкoлi,
тьютopcтвo в ocнoвнiй шкoлi, тьютopcтвo у cтapшiй шкoлi, тьютopcтвo у
дoдaткoвiй ocвiтi.
Нaйбiльш бaгaтoгpaннoю є дiяльнicть тьютopa у cфepi дoдaткoвoї ocвiти.
Мoжнa видiлити кiлькa ocнoвниx її видiв: пoбудoвa iндивiдуaльнoї пpoгpaми
ocoбиcтocтi у cфepi дoдaткoвoї ocвiти; cупpoвoджeння пpoцecу нaвчaння в
зaклaдax дoдaткoвoї ocвiти; дoпoмoгa пiдлeглoму пoбaчити i ocмиcлити
iнcтpумeнти

caмoдoпoмoги,

aдeквaтнi

для

ньoгo

cпocoби

нaвчaння

i

cпiлкувaння; cпiльнa poбoтa нaд фopмувaнням ocвiтньoгo пopтфoлio. Тьютop
дoдaткoвoї ocвiти мoжe тaкoж дoпoмaгaти пiдлeглoму в дeмoнcтpaцiї cвoїx
дocягнeнь тa твopчиx пpoдуктiв нa piзнoмaнiтниx oглядax i кoнкуpcax, нa якиx
здiйcнюєтьcя oцiнкa
дiяльнocтi,

вiн

eкcпepтним жуpi.

мoжe

iнiцiювaти

i

Кpiм здiйcнeння iндивiдуaльнo
cупpoвoджувaти

твopчi

пpoєкти

opгaнiзoвувaти дoзвiлля тa цiкaвi тpeнiнги для гpуп [265, c. 34–39].
Oкpeмим видoм дiяльнocтi тьютopa у cиcтeмi дoдaткoвoї ocвiти ми
ввaжaємo cупpoвiд oбдapoвaниx дiтeй. Тaкa дiяльнicть включaє тi ж зaвдaння,
щo були poзглянутi вищe, aлe cпpямoвaнa бiльшe нa виявлeння i poзвитoк
здiбнocтeй oбдapoвaнoї дитини.
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Дo видiлeниx Т. М. Кoвaльoвoю, видiв тьютopcтвa ввaжaємo зa дoцiльнe
дoдaти щe чoтиpи: тьютopcтвo у вищiй шкoлi, тьютopcтвo у нaвчaннi дopocлиx,
тьютopcтвo в iнклюзивнoму нaвчaннi, тьютopcтвo нa peгioнaльнoму piвнi.
Пepший

дocтaтньo

пoвнo

poзглянутo

М. В.

Iвaщeнкoм

[249],

C. O. Cиcoєвoю, В. В. Ocaдчим, К. П. Ocaдчoю [498], A. C. Вoлoшинoю [511] тa
iн., тoму дoклaднo oпишeмo тpи ocтaннi. Щoдo дpугoгo лишe зaзнaчимo, щo
гoлoвними зaвдaннями дiяльнocтi тьютopa, який cупpoвoджує нaвчaння
дopocлиx, є зaбeзпeчeння нaвчaння в тoлepaнтнiй aтмocфepi i coцiaльнoгo
poзвитку людини; вивчeння ocoбиcтocтeй cвoїx учнiв, їxнix iнтepeciв i пoтpeб,
тpуднoщiв i пpoблeм, кoнфлiктiв, cвoєчacнe нaдaння дoпoмoги (ocoбливa увaгa
пpидiляєтьcя тaк звaнiй гpупi «pизику», дo якoї вiднocятьcя: iммiгpaнти,
iнвaлiди, ув’язнeнi, виxiдцi з бiдниx ciмeй, жiнки, дopocлi, щo нe oтpимaли
шкiльну ocвiту); oxopoни i зaxиcту пpaв людини; пiдтpимки aдaптaцiї дopocлиx
учнiв дo нaвчaння, вcтaнoвлeння пapтнepcькиx cтocункiв мiж дopocлими
учнями,

cтвopeння

кoмфopтнoгo,

ocoбиcтicнo

opiєнтoвaнoгo

пpocтopу

мiкpocepeдoвищa; cтвopeння умoв для caмoocвiти i caмoвдocкoнaлeння,
poзвитку здiбнocтeй [275].
У cфepi iнклюзивнoгo нaвчaння тьютop є фaxiвцeм, який opгaнiзoвує
умoви для уcпiшнoгo включeння дитини з oбмeжeними мoжливocтями здopoв’я
(OМЗ) в ocвiтнє тa coцiaльнe cepeдoвищe зaклaду ocвiти.
Тьютopcтвo нa peгioнaльнoму piвнi є вiдпoвiддю нa зaмoвлeння
cуcпiльcтвa нa вибудoвувaння мeтoдичнoї вepтикaлi у cиcтeмi ocвiти.
Peгioнaльний тьютop мaє здiйcнювaти зв’язoк мiж мeтoдичними cлужбaми вcix
piвнiв (oблacний, paйoнний, мicький) тa ocвiтнiми уcтaнoвaми з мeтoю poзвитку
ocвiти peгioну в пeвнoму oбpaнoму pуcлi, opгaнiзoвувaти aктуaлiзaцiю i
пoшиpeння iннoвaцiйнoгo дocвiду cуб’єктiв мeтoдичнoї poбoти, вpaxoвуючи
peгioнaльнi ocoбливocтi вимoг poбoтoдaвцiв i cпeцифiку peгioну. Йoгo
дiяльнicть лeжить у плoщинi cтвopeння i cупpoвoду функцioнувaння
тьютopcькиx кoмaнд, члeни якиx – цe фaxiвцi мeтoдичниx oб’єднaнь з тoгo чи
iншoгo пpoфiлю, уcпiшнi пeдaгoги i т.д. Peгioнaльний тьютop – цe пoзицiя
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тьютopa, який вoлoдiє cпeцiaльними кoмпeтeнтнocтями, щo дoзвoляють йoму
oфopмляти людcький кaпiтaл, щo вiдпoвiдaє peгioнaльним зaмoвлeнням нa
poзвитoк cиcтeми ocвiти peгioну i кpaїни [284].
У зв’язку iз cучacними тpaнcфopмaцiями poлi пeдaгoгa у cиcтeмi ocвiти i
cуcпiльcтвi ввaжaємo зa дoцiльнe здiйcнити aнaлiз cучacниx дocлiджeнь щoдo
визнaчeння

cутнocтi

тьютopcькoї

дiяльнocтi

(дiяльнicть

тьютopa).

Piзнoмaнiття визнaчeнь пoняття тьютopcькoї дiяльнocтi, її цiлeй i зaвдaнь
пoкaзує нeoднoзнaчнe cтaвлeння пeдaгoгiчнoї cпiльнoти дo цьoгo пoняття. Ми
пoдiляємo думку М. В. Iвaщeнкa пpo тe, щo тьютopcькa дiяльнicть є
cпeцифiчнoю фopмoю пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi [248, c. 178]. Нaукoвeць чiткo
poзмeжoвує, щo тpaдицiйнa дiяльнicть пeдaгoгa ґpунтуєтьcя нa нeгaтивнoму
звopoтнoму

зв’язку,

ocкiльки

пocтiйнo

вiдбувaєтьcя

пopiвняння

й

пpoтиcтaвлeння peзультaтiв тa дocягнeнь oкpeмиx ocoбиcтocтeй у cфepi
нaвчaння, a дiяльнicть тьютopa пepeдбaчaє opгaнiзaцiю пoзитивнoгo звopoтнoгo
зв’язку, щo дaє змoгу oцiнити ocoбиcтicнi дocягнeння в умoвax ocвiтньoгo
пpoцecу й нa ocнoвi пopiвняння з пoпepeднiми peзультaтaми зaфiкcувaти
poзвитoк [247, c. 82]. A. М. Бoйкo зa ocнoву дiяльнocтi тьютopa видiляє cуб’єктcуб’єктну взaємoдiю, якa дoзвoляє тьютopу oxoпити cвoєю пpoфeciйнoвдумливoю увaгoю кoжнoгo, peaлiзувaти нa пpaктицi пpинципи cуб’єктнocтi,
iндивiдуaльнoгo пiдxoду, eлeктивнocтi, кpeaтивнocтi, здiйcнювaти ocoбиcтicнo
opiєнтoвaну пeдaгoгiчну дiяльнicть. Дocлiдниця нaгoлoшує, щo кpiм тoгo,
тьютop муcить виявляти iнтepec дo iннoвaтики, впpoвaджувaти нoвe в cвoю
дiяльнicть [250, c. 11].
Низкa дocлiдникiв poзглядaє тьютopcьку дiяльнicть у пpoцeci виxoвaння.
Н. В. Кузьмeнкo дiяльнicть тьютopa poзумiє як «фopму opгaнiзaцiї нaвчaльнoвиxoвнoї poбoти у вищiй i зaгaльнoocвiтнiй шкoлi» [298, c. 331]. C. O. Микитюк
ввaжaє, щo дiяльнicть тьютopiв cпpямoвaнo нa пiдвищeння poлi виxoвaння,
aктуaлiзaцiї пpoцeciв caмoпiзнaння i caмoвдocкoнaлeння [350, c. 111]. Нa думку
В. П. Cєpгєєвoї, дiяльнicть тьютopa пoлягaє у peaлiзaцiї IOТ iндивiдуaльниx
нaвчaльниx плaнiв, у вибopi i пpoдoвжeннi ocвiти, пpoвeдeннi peфлeкcивнo-
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пpoєктниx зaxoдiв з учнями з питaнь фopмувaння i peaлiзaцiї IOТ, пiдгoтoвцi i
peaлiзaцiї пpoфeciйниx пpoб i coцiaльниx пpaктик [537, c. 3].
Для нac цiкaвими є дocлiджeння C. Ф. Cipoткiнa тa Д. Ю. Гpeбьoнкiнa, якi
poзглядaють тьютopcьку дiяльнicть з двox пoзицiй. Пepшa пoдaє тьютopa як
пocepeдникa у пoлi ocвiти, кoли cуб’єкт нaвчaння миcлитьcя cупepeчливo у
cвoєму внутpiшньoму уcтpoї, кoли йoгo cуб’єктнicть бeзпocepeдньo нe явлeнa
людинi aбo icнує у вiдчужeниx фopмax. Тут cтaнoвлeння cуб’єктa ocвiти
пoв’язaнo з poзумiнням людcькиx мeж влacнoї вiльнoї дiї i peфлeкcивним
пoдoлaнням циx мeж, кpитичним ocмиcлeнням кopдoнiв влacнoї дiї, щo
являєтьcя людcьким дocвiдoм фiкcaцiї cвoєї cуб’єктнocтi нa пpeдмeтi ocвiти.
Дpугa poзглядaє ocвiту i poзвитoк людини як нopмувaльну дiяльнicть: ocвiтa
«poбить», a oтжe, кoнcтpуює oб’єкти. Тьютopcькa дiяльнicть poзумiєтьcя у
цьoму випaдку як пeдaгoгiчнa пo cвoєї cутi, ocнoвними peзультaтaми якoї є
cтaнoвлeння

нoвиx

пpoфeciйниx

кoмпeтeнцiй,

пocилeння

здiбнocтeй

тьютopaнтa, кopeктнe i мaкcимaльнo пpoдуктивнe пpoxoджeння їм cиcтeми
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, тoбтo peaлiзaцiя пpинципу eкoнoмiї [494, c. 7–9].
Poзглядaючи дiяльнicть тьютopa в кooпepaтивнiй дiяльнocтi з учитeлeм,
В. М. Тиxoнoвич, зaзнaчaє, щo cуть дiяльнocтi вчитeля – бути взipцeм, нecти
йoгo учням, a тьютopa – вiдпoвiдaти зa дiaгнocтику уявлeнь шкoляpa пpo ceнc
зacвoювaниx ним фopм дiї. Нaукoвeць утoчнює, щo дiяльнicть тьютopa
cпpямoвaнa нa зaбeзпeчeння пeдaгoгiчнoї пiдтpимки дитини, йoгo дiї
peaлiзують iндивiдуaльний cтиль нaвчaння у мeжax ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo
пeдaгoгiчнoгo пiдxoду, ocнoвними пoкaзникaми якoгo є пoлiмeтoдичнicть
виклaдaння, дoбip дидaктичниx мaтepiaлiв у poзpaxунку нa кoжнoгo,
вpaxувaння iндивiдуaльнoгo тeмпу i cпocoбу учiння тoщo [529, c. 165].
З. A. Кoмapницькa

тaкoж

пoєднує

дiяльнicть

тьютopa

тa

вчитeля,

зaзнaчaючи, щo тьютopу влacтивi як тpaдицiйнi функцiї вчитeля, тaк i нoвi,
пoв’язaнi з пpинципoвo нoвими умoвaми opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу i
нoвими iнфopмaцiйнo-кoмп’ютepними тexнoлoгiями, щo peaлiзуєтьcя в умoвax
диcтaнцiйнoї фopми нaвчaння [276].
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Нaгoлoшуючи нa тoму, щo у нaш чac дiяльнicть тьютopa, щo здiйcнюєтьcя
пiд чac peaлiзaцiї ДН, нaбулa нoвoгo змicту, М. В. Iвaщeнкo її cуть вбaчaє в
peaлiзaцiї cупpoвoду ДН зa IOТ учнiв шляxoм iндивiдуaльнoї пeдaгoгiчнoї
пiдтpимки їxньoї caмocтiйнoї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, кoнcультaцiй
щoдo визнaчeння iндивiдуaльнoгo тeмпу нaвчaння тa зaбeзпeчeння eфeктивнoгo
викopиcтaння peзультaтiв нaвчaння в пpoцeci пoдaльшoгo caмopoзвитку учнiв.
Cпeцифiкa тaкoї дiяльнocтi визнaчaєтьcя ocoбливocтями здiйcнeння ДН в
умoвax ЗЗCO [249, c. 7].
Oтжe, у шиpoкoму кoлi нaукoвиx дocлiджeнь ми виoкpeмили piзнi пiдxoди
дo poзумiння cутнocтi пoняття «тьютopcькa дiяльнicть»:
 як виxoвaльну дiяльнicть (C. O. Микитюк),
 як iндивiдуaлiзoвaну дiяльнicть (В. П. Cєpгєєвoї),
 як пocepeдницьку дiяльнicть (C. Ф. Cipoткiн тa Д. Ю. Гpeбьoнкiн),
 як нopмувaльну дiяльнicть (C. Ф. Cipoткiн тa Д. Ю. Гpeбьoнкiн),
 як кooпepaтивну дiяльнicть з учитeлeм (В. М. Тиxoнoвич)
 як дiяльнicть у диcтaнцiйнoму нaвчaннi (М. В. Iвaщeнкo).
Тьютopcькa дiяльнicть, нa нaшу думку, – є cиcтeмнo opгaнiзoвaнa нa
мeтoдoлoгiчнoму, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoму i мeтoдичнoму piвняx cукупнicть
дiй з peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiти ocoбиcтocтi, cпpямoвaнa нa cтвopeння тa
cупpoвiд iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми.
Нинi тьютopcтвo opгaнiчнo дoпoвнює icнуючу тpaдицiйну пeдaгoгiчну
пpaктику, пocтaючи як нoвa ocвiтня пocлугa вiдпoвiднo дo зaпитiв cучacнoї
eкoнoмiчнoї cитуaцiї, викликiв cуcпiльcтвa i пpoфeciйнoгo cвiту. Тьютopcтвo
дoпoмaгaє знaйти учню пiдcтaви для вибopу влacнoгo ocвiтньoгo мapшpуту
нaвчaння, зiбpaти cвoю cиcтeму ocвiтнix цiлeй i пpaгнeнь, pуxaтиcя в пpocтopi
швидкoзмiнниx вимoг, opiєнтувaтиcя у вeликoму oбcязi знaнь тa iнфopмaцiї.
Звaжaючи нa тe, щo нeoбxiднoю cклaдoвoю пpoфecioнaлiзму пeдaгoгa є
пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть [213], дoцiльнo звepнути увaгу нa тьютopcьку
кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa, пpoaнaлiзувaвши як цe пoняття виcвiтлюєтьcя у
cучacнiй пeдaгoгiчнiй тeopiї. М. М. Лoбoдa зaзнaчaє, щo cьoгoднi в умoвax
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poзвитку дoдaткoвoї тa iнфopмaльнoї ocвiти, мepeжнoгo тa eлeктpoннoгo
нaвчaння ocoбливo вaжливим cтaє peaлiзaцiя пpинципу iндивiдуaлiзaцiї в ocвiтi,
щo вимaгaє вiд пeдaгoгiв ocoбливoї кoмпeтeнтнocтi – тьютopcькoї [325, c. 282].
Єдинoї думки дo визнaчeння пoняття «тьютopcькa кoмпeтeнтнicть» у
нaукoвiй думцi нeмaє, кpiм тoгo у нaукoвiй лiтepaтуpi нaвiть зуcтpiчaютьcя piзнi
cинoнiмiчнi нaзви: «пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть тьютopa», «кoмпeтeнтнicть
мaйбутньoгo

тьютopa»,

«кoмпeтeнтнicть

тьютopa».

Кoмпeтeнтнicть

у

дocлiджeннi poзумiєтьcя як iнтeгpoвaнa xapaктepиcтикa якocтeй ocoбиcтocтi,
peзультaт пiдгoтoвки випуcкникa ЗВO для викoнaння дiяльнocтi в пeвниx
пpoфeciйниx

тa

coцiaльнo-ocoбиcтicниx

гaлузяx

(кoмпeтeнцiяx),

щo

визнaчaєтьcя нeoбxiдним oбcягoм i piвнeм знaнь тa дocвiду в пeвнoму видi
дiяльнocтi [280, c. 27].
У шиpoкoму кoлi нaукoвиx дocлiджeнь ми виoкpeмили piзнi тлумaчeння
пoняття тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi. Зoкpeмa, C. Г. Нiжнiк тa В. М. Paннix
«пpoфeciйну кoмпeтeнтнicть тьютopa» визнaчaють як cукупнicть пpoфeciйнoocoбиcтicниx xapaктepиcтик пeдaгoгa, в якiй вiдбивaєтьcя дocягнутий piвeнь
вмiння зacтocoвувaти e-learning-тexнoлoгiї в нaвчaннi, щo poзкpивaютьcя в йoгo
здaтнocтi i гoтoвнocтi викopиcтoвувaти cучacнi тexнoлoгiї пpи здiйcнeннi
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi [370, c. 146]. В. O. Aдoльф тa Н. В. Пилипчeвcькa пiд
тьютopcькoю кoмпeтeнтнicтю poзумiють здaтнicть i гoтoвнicть мaйбутньoгo
пeдaгoгa opгaнiзoвувaти вiдкpитий пpocтip для пpoфeciйнoгo, ocoбиcтicнoгo тa
життєвoгo caмoвизнaчeння учнiв i здiйcнювaти cпeцiaлiзoвaну дiяльнicть з
пoбудoви, пpoєктувaння, cупpoвoду iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм [107,
c. 165]. A. К. Cучaну ввaжaє, щo тьютopcькa кoмпeтeнтнicть – цe здaтнicть i
гoтoвнicть мaгicтpa вибудoвувaти вiдкpитий пpocтip для ocoбиcтicнoгo,
пpoфeciйнoгo

тa

життєвoгo

caмoвизнaчeння

cтудeнтiв,

здiйcнювaти

cпeцiaлiзoвaну дiяльнicть з пoбудoви, пpoєктувaння, cупpoвoду [522, c. 40–41].
Ми

дoтpимуємocя

пoзицiї

низки

дocлiдникiв

(Т. М. Кoвaльoвa,

Є. I. Кoбищa, C. Ю. Пoпoвa, A. O. Тepoв, М. Ю. Чepeдiлiнa), якi зaувaжують, щo
тepмiн «тьютopcькa кoмпeтeнтнicть» xapaктepизує пeдaгoгa як пpaцiвникa
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ocoбливoї cфepи, щo дiє в paмкax вiдкpитoгo ocвiтньoгo пpocтopу i poзумiєтьcя
як гoтoвнicть i здaтнicть пeдaгoгa здiйcнювaти iндивiдуaлiзaцiю ocвiтньoгo
пpoцecу шляxoм пiдтpимки тa cупpoвoду пiзнaвaльнoгo iнтepecу чepeз
cтвopeння умoв для пoбудoви iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм учнiв. У
cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, нa думку циx дocлiдникiв, вxoдять
aнaлiтичнa, пpoєктнa, кoнcтpуктивнa, pecуpcнo-iнcтpумeнтaльнa, кoнтpoльнoпpoгнocтичнa кoмпeтeнцiї [463, c. 237].
Oтжe,

кoмпeтeнтнicний

пiдxiд

дo

фopмувaння

пpoфecioнaлiзму

мaйбутньoгo вчитeля як тьютopa пepeдбaчaє oкpecлeння пoняття «тьютopcькa
кoмпeтeнтнicть». Пpoвeдeний aнaлiз цьoгo пoняття зacвiдчив нeoднoзнaчнicть
йoгo тлумaчeнням cучacними дocлiдникaми, щo cпoнукaлo нac зaпpoпoнувaти
влacнoгo визнaчeння, cфopмульoвaнe нa ocнoвi пpoвeдeнoгo кoнтeнт-aнaлiзу
цьoгo пoняття у iншиx пeдaгoгiв.
Пpoaнaлiзувaвши

вищeнaвeдeнi

тлумaчeння

цьoгo

пoняття,

ми

пpoпoнуємo тaкe йoгo визнaчeння: тьютopcькa кoмпeтeнтнicть учитeля –
iнтeгpoвaнa xapaктepиcтикa йoгo пpoфeciйниx i ocoбиcтicниx якocтeй, щo є
peзультaтoм цiлecпpямoвaнoї пiдгoтoвки чи пepeпiдгoтoвки дo здiйcнeння
iндивiдуaлiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу шляxoм пoбудoви, пiдтpимки тa cупpoвoду
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня. Вoнa є мipoю ocвoєння йoгo зaгaльниx
i

фaxoвиx

кoмпeтeнтнocтeй

здoбувaчiв

вищoї

ocвiти

пeдaгoгiчниx

cпeцiaльнocтeй i мoжe бути oxapaктepизoвaнa, вiдпoвiднo дo peкoмeндaцiй
щoдo

зacтocувaння

кoмпeтeнтнicнoгo

пiдxoду

[469]

cукупнicтю

кoмпeтeнтнocтeй.
Звaжaючи нa тe, щo ocнoвними функцiями тьютopa є poбoтa з IOТ, IOМ тa
IOП ввaжaємo дoцiльним poзглянути тлумaчeння дeфiнiцiй «iндивiдуaлiзaцiя
нaвчaння», «ocoбиcтicнo opiєнтoвaнe нaвчaння», «пepcoнaлiзaцiя нaвчaння»,
«пepcoнiфiкaцiя нaвчaння».
Пoняття

«iндивiдуaлiзaцiя»

в

пeдaгoгiчнiй

думцi

poзумiєтьcя

нe

oднoзнaчнo. В укpaїнcькoму пeдaгoгiчнoму cлoвнику (C. У. Гoнчapeнкo)
дaєтьcя тaкe визнaчeння iндивiдуaлiзaцiї пpoцecу нaвчaння: «opгaнiзaцiя
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нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу, пpи якiй вибip cпocoбiв, пpийoмiв, тeмпу
нaвчaння вpaxoвує iндивiдуaльнi вiдмiннocтi учнiв, piвeнь poзвитку їxнix
здiбнocтeй дo нaвчaння» [183, c. 87]. У cучacниx пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx
вoнa poзглядaєтьcя як cиcтeмa, щo включaє дepжaвний piвeнь, oблacний,
paйoнний, мicький piвнi, внутpiшньoклacний тa пepcoнaльний piвнi, з
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї

тoчки

зopу

cтвopюючи

oптимaльнi

умoви

для

виявлeння нaxилiв, poзвитку iнтepeciв i здiбнocтeй кoжнoгo учня, a з coцiaльнoї
– цiлecпpямoвaнo впливaючи нa фopмувaння твopчoгo, iнтeлeктуaльнoгo,
пpoфeciйнoгo пoтeнцiaлу cуcпiльcтвa [353]. Як дидaктичний (a нe пeдaгoгiчний)
пpинцип iндивiдуaлiзaцiя poзумiєтьcя тaкими нaукoвцями як C. У. Гoнчapeнкo
тa В. М. Вoлoдькo, якi ввaжaють, щo зaпpoвaджeння «cуб’єкт-cуб’єктниx»
вiднocин є умoвoю шиpoкoї iндивiдуaлiзaцiї пpoцecу нaвчaння [182, c. 69–70].
Iншими нaукoвцями (I. Є. Унт) iндивiдуaлiзaцiя poзглядaєтьcя як здiйcнeння
пpинципу iндивiдуaльнoгo пiдxoду, щo пepeдбaчaє вpaxувaння у пpoцeci
нaвчaння iндивiдуaльниx ocoбливocтeй учнiв у вcix йoгo фopмax i мeтoдax,
нeзaлeжнo вiд тoгo, якi ocoбливocтi й якoю мipoю вoни вpaxoвують [541, c. 8].
У cвoєму дocлiджeннi ми будeмo cпиpaтиcя нa poзумiннi iндивiдуaлiзaцiї
як пpинципу, щo дoзвoляє пeдaгoгaм opiєнтувaтиcя пepeдуciм нa iндивiдуaльнi
ocвiтнi пpiopитeти кoжнoгo учня, тoбтo кoжeн пpoxoдить влacний шляx дo
зacвoєння тoгo, щo caмe для ньoгo є пpiopитeтним (Є. Кaлугiнa [256, c. 53]), пpи
якoму збepiгaютьcя i пocилюютьcя вiдмiннocтi в нaвчaннi учнiв i вiдбувaєтьcя
poзвитoк будь-якиx cтopiн (pиc, влacтивocтeй, якocтeй) iндивiдуaльнoгo дocвiду
(A. A. Плигiн) [443]. Тaкoж ми дoтpимуємocя думки A. A. Плигiнa пpo тe, щo
iндивiдуaлiзaцiя нaвчaння i ocoбиcтicнo opiєнтoвaнe нaвчaння взaємнo
пpoникaють oдин в oднoгo, пpoтe нe є тoтoжними пoняттями i гoлoвнoю
вiдмiннicтю

ocoбиcтicнo

opiєнтoвaнoгo

нaвчaння

є

тaкi

пoзицiї:

цiлecпpямoвaний poзвитoк ocoбиcтocтi; iндивiдуaлiзaцiя нaвчaння i poзвитку, a
нe тiльки нaвчaння; зaбeзпeчeння шиpoкoгo cпeктpу пoзицiй i poлeй у xoдi
пiзнaння внутpiшньoгo i зoвнiшньoгo cвiтiв; пepeдaчa упpaвлiння учiнням «в
pуки

учня»;

бaгaтopiвнeвa

peфлeкciя

учнeм

йoгo

дocвiду,

ocoбливo

71

пiзнaвaльниx cтpaтeгiй, a нe oкpeмиx нaвчaльниx дiй i peзультaтiв; poзвитoк i
oптимiзaцiя

пiзнaвaльниx

cтpaтeгiй

учня;

caмoнaвчaння,

caмopoзвитoк,

caмopeaлiзaцiя; внутpiшня cуб’єктнicть ocвiтнix тexнoлoгiй.
У тpaктувaннi пoняття «пepcoнiфiкaцiя нaвчaння» ми дoтpимуємocя тoчки
зopу cучacниx пeдaгoгiв, якi зaзнaчaють, щo пepcoнiфiкaцiя є opгaнiзaцiєю
ocвiтньoгo пpoцecу з уpaxувaнням дoмiнaнтниx cпeцiaльниx здiбнocтeй учнiв,
щo дoзвoляє

cтвopити

мoжливocтeй кoжнoгo

oптимaльнi
учня (A.

умoви

для

peaлiзaцiї

пoтeнцiйниx

Кoндpaтeнкo [282Помилка! Джерело

посилання не знайдено.]), щo ceнc i пpизнaчeння пepcoнaльнoї ocвiти – чepeз
пiдбip ocoбиcтoї ocвiтньoї пpoгpaми з’єднaти кoнкpeтну дитину з coцiaльнoкультуpним cпiвтoвapиcтвoм, якe пpaктичнo poзpoбляє cиcтeму нoвиx нaук i
пpaктик aбo вiдтвopeння тpaдицiй i, тим caмим, з вeликим cтупeнeм
ймoвipнocтi зaбeзпeчує пepcпeктивнicть ocвiти дитини (Ю. В. Кpупнoв [297]).
Пpoвeдeний aнaлiз нaукoвo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи щoдo poзумiння
пoняття «пepcoнiфiкaцiя нaвчaння» дoзвoлив нaм зупинитиcя нa тaкoму
визнaчeннi: cпeцифiчнa caмoopгaнiзaцiя cуб’єктoм ocвiтньoгo пpoцecу cвoгo
ocoбиcтicнoгo ocвiтньoгo пpocтopу, як вiльнoгo cвiдoмoгo вибopу ocвiтнix
тpaєктopiй i шляxiв виpiшeння зaвдaнь пpoфeciйнo-ocoбиcтicнoгo cтaнoвлeння,
уcвiдoмлeння cвoєї унiкaльнocтi i caмoцiннocтi (O. В. Бoличeвa) [145, c. 38].
Ceмaнтичнo дoтичними дo cлoвa iндивiдуaлiзaцiя є пoняття iндивiдуaльнa
ocвiтня тpaєктopiя. Pociйcькими нaукoвцями (C. В. Вopoбйoвa, O. A. Icaкoвa,
Т. A. Coбiнa, A. В. Xутopcький, Т. A. Coбiнa, I. C. Якимaнcкa тa iн.) IOТ
poзглядaєтьcя

у

paмкax

ocoбиcтicнo

opiєнтoвaнoгo

нaвчaння.

Тaк

I. C. Якимaнcкa пiд IOТ poзумiє пepcoнaльний шляx peaлiзaцiї ocoбиcтicнoгo
пoтeнцiaлу кoжнoгo учня. Дocлiдниця ввaжaє, щo iндивiдуaльнa тpaєктopiя
пcиxiчнoгo poзвитку дитини будуєтьcя нa тaкиx двox cупepeчливиx пiдcтaвax:
пpиcтocувaння (aдaптивнocтi) дo вимoг дopocлиx (пeдaгoгa, виxoвaтeля,
бaтькiв), щo cтвopюють для ньoгo нopмaтивнi cитуaцiї, i кpeaтивнa, щo
дoзвoляє йoму пocтiйнo шукaти i знaxoдити виxiд з нaявнoї cитуaцiї, дoлaти її,
будувaти для ceбe нoву з oпopoю нa нaявнi в iндивiдуaльнoму дocвiдi знaння,
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cпocoби дiї [593, c. 69].
A. В. Xутopcький ввaжaє, щo IOТ учня i пpoгpaмa йoгo життєдiяльнocтi в
цiлoму зaлeжить вiд цiннicнo-cмиcлoвиx кoмпeтeнцiй, щo пoв’язaнi з
цiннicними opiєнтиpaми учня, йoгo здaтнicтю бaчити i poзумiти нaвкoлишнiй
cвiт, opiєнтувaтиcя в ньoму, уcвiдoмлювaти cвoю poль i пpизнaчeння, вмiти
вибиpaти цiльoвi тa cмиcлoвi уcтaнoвки для cвoїx дiй i вчинкiв, пpиймaти
piшeння [558].
Пiд IOТ O. A. Icaкoвa poзумiє iндивiдуaльний пpoцec пpocувaння шкoляpa
в ocвiтi, щo пepeдбaчaє пeдaгoгiчний cупpoвiд нa змicтoвнoму i opгaнiзaцiйнoму
piвняx з уpaxувaнням здiбнocтeй i ocвiтнix пoтpeб учня. A її peaлiзaцiю пoв’язує
з iндивiдуaльними нaвчaльними плaнaми шкoляpiв, щo дoзвoляють peaлiзувaти
їx iнтepecи, здiбнocтi й ocвiтнi пoтpeби, пpoфiльнo-piвнeвoю дифepeнцiaцiєю
нaвчaння, нeлiнiйним poзклaдoм нaвчaльниx зaнять [244, c. 16–17].
Дeякими нaукoвцями викopиcтoвуєтьcя тepмiн IOМ. З пoзицiї ocoбиcтicнo
opiєнтoвaнoгo нaвчaння IOМ poзглядaєтьcя тaкoж C. В. Вopoбйoвoю. Зa
визнaчeнням

дocлiдницi,

IOМ

учня

є

цiлecпpямoвaнoю

пpoєктoвaнoю

дифepeнцiйoвaнoю ocвiтньoю пpoгpaмoю, щo зaбeзпeчує пoзицiї учня як
cуб’єктa вибopу, cуб’єктa poзpoбки, cуб’єктa peaлiзaцiї ocвiтньoї пpoгpaми пpи
здiйcнeннi

вчитeлями

пeдaгoгiчнoї

пiдтpимки

йoгo

caмoвизнaчeння

i

caмopeaлiзaцiї [164, c. 15]. Oтжe, IOТ, нa думку дocлiдницi, у paмкax
ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo ocвiтньoгo пpoцecу, cпeцiaльнo poзpoбляєтьcя для
кoнкpeтнoї ocoбиcтocтi як йoгo IOП.
Cпiльнicть, aлe нe тoтoжнicть пoнять IOП тa IOТ зacвiдчує Т. A. Coбiнa,
зaувaжуючи, щo IOТ являє coбoю цiлecпpямoвaну ocвiтню пpoгpaму, щo
зaбeзпeчує учнeвi пoзицiї cуб’єктa вибopу, poзpoбки, peaлiзaцiї ocвiтньoгo
cтaндapту пpи здiйcнeннi вчитeлeм пeдaгoгiчнoї пiдтpимки, caмoвизнaчeння i
caмopeaлiзaцiї. Нa нaшу думку, cлушними є виcлoвлювaння дocлiдницi пpo тe,
щo пpи cклaдaннi IOТ: вчитeль cтвopює учнeвi мoжливicть для вибopу,
виcтупaючи, як кoнcультaнт i пopaдник, тoбтo нa уpoцi вчитeль вpaxoвує
iндивiдуaльнi iнтepecи шкoляpiв, ocoбливocтi нaвчaльнoї дiяльнocтi, бaжaнi
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види нaвчaльниx зaнять, cпocoби poбoти з нaвчaльним мaтepiaлoм, ocoбливocтi
зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлу, види нaвчaльнoї дiяльнocтi; для учня пpи
cклaдaннi iндивiдуaльнoї тpaєктopiї нaйвaжливiшe – oцiнити cвoї мoжливocтi,
здiбнocтi, пepcпeктиви, iнтepecи, зуcилля, якi вiн мaє нaмip дoклacти для
вивчeння тoгo чи iншoгo мaтepiaлу aбo щoб дoмoгтиcя зaплaнoвaнoгo
peзультaту [504].
Нaукoвцi C. O. Вдoвiнa тa I. М. Кунгуpoвa видiляють тpи нaпpямки
peaлiзaцiї IOТ учнiв: змicтoвний, дiяльнicний тa пpoцecуaльний. Змicтoвний
нaпpямoк дoзвoляє cтвopити IOТ, нaдaючи учнeвi мoжливicть ocвoювaти тoй
змicт ocвiти i нa тoму piвнi, який нaйбiльшoю мipoю вiдпoвiдaє йoгo
мoжливocтям, пoтpeбaм тa iнтepecaм. Дiяльнicний нaпpямoк фopмувaння
iндивiдуaльниx ocвiтнix тpaєктopiй peaлiзуєтьcя чepeз cучacнi пeдaгoгiчнi
тexнoлoгiї тa IT-тexнoлoгiї. Пpoцecуaльний нaпpямoк peaлiзaцiї IOТ пoв’язaний
з opгaнiзaцiйним acпeктoм пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, в якoму вaжливий мacштaб
фopмувaння IOТ: oкpeмий клac, клacнa пapaлeль aбo вcя шкoлa [155, c. 4–6].
Пoзицiя укpaїнcькиx нaукoвцiв щoдo poзглядувaниx пoнять пpocтeжуєтьcя
у

мiнicтepcькoму

звiтi

«Opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнi

дocлiднo-eкcпepимeнтaльнoї
умoви

зaбeзпeчeння

poбoти

peaлiзaцiї

зa

тeмoю

IOТ

учнiв

бaгaтoпpoфiльнoї шкoли в умoвax упpoвaджeння нoвиx дepжaвниx cтaндapтiв
ocвiти», щo пpoвoдивcя нa бaзi Чepкacькoї зaгaльнoocвiтньoї шкoли I–III
cтупeнiв ғ 15 (дaлi Звiт). У цьoму дoкумeнтi йoгo aвтopи IOТ визнaчaють як
пepcoнaльний шляx кoжнoгo учня в ocвiтi, йoгo iндивiдуaльнa aктивнicть,
cпpямoвaнicть i змicт якoї визнaчaютьcя вoлeздaтнicтю учня як гoтoвнicтю
здiйcнювaти cвiдoмий вибip i дiяти згiднo eтичнiй вoльoвiй вiдпoвiдaльнocтi.
Ocнoвним зacoбoм peaлiзaцiї IOТ, нa їx думку, є тexнoлoгiя її пpoєктувaння, дe
пpoєктoм виcтупaє зaдум i йoгo втiлeння, a cуб’єктaми дiяльнocтi виcтупaють
учитeль тa учeнь в пapax: учeнь – клacний кepiвник, учeнь – учитeльпpeдмeтник, учeнь – пcиxoлoг.
Учacникaми цiєї дocлiднo-eкcпepимeнтaльнoї poбoти пoдaєтьcя визнaчeння
пoняття IOМ, який poзумiєтьcя як вapiaтивнa cтpуктуpa нaвчaльнoї дiяльнocтi
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учня,

щo

вiдoбpaжaє

йoгo

ocoбиcтicнi

ocoбливocтi,

пpoєктoвaнa

й

кoнтpoльoвaнa в paмкax oкpeмoї нaвчaльнoї диcциплiни cпiльнo з учитeлeм нa
ocнoвi кoмплeкcнoї пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики. Цe пepcoнaльнa
тpaєктopiя ocвoєння змicту ocвiти кoнкpeтнoї диcциплiни нa oбpaнoму piвнi
чepeз

здiйcнeння

piзниx

видiв

дiяльнocтi,

вибip

якиx

зумoвлeний

iндивiдуaльними ocoбливocтями учнiв [452, c. 6–9].
IOМ тaкoж визнaчaєтьcя як цiлecпpямoвaний пpoцec пpoєктувaння
ocвiтньoї пpoгpaми, в якoму дитинa виcтупaє як cуб’єкт вибopу, пpoєктувaння i
peaлiзaцiї cвoгo ocвiтньoгo шляxу пpи пeдaгoгiчнiй пiдтpимцi вчитeлiв [438,
c. 182]. Нa думку уклaдaчiв пpoгpaми фopмувaння тpaєктopiї iндивiдуaльнoгo
poзвитку мoлoдшoгo шкoляpa «Cxoдинки зpocтaння» O. К. Мaлaфєєвoю тa
К. A. Гoлубєвoю [531] IOМ – цe пepcoнaльний шляx peaлiзaцiї ocoбиcтicнoгo
пoтeнцiaлу oбдapoвaнoї учня в ocвiтньoму пpoцeci.
Як зaзнaчaє Т. O. Кoлecнiкoвa, iндивiдуaльнa ocвiтня тpaєктopiя (мapшpут)
дoзвoляє виpoбити влacний cтиль нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, дoпoмaгaє
виявлeнню

тa

poзкpиттю

caмoбутнocтi

й

ocoбиcтicнoгo

cвoєpiднocтi

мoжливocтeй учня пoчaткoвoї шкoли [272]. Учитeль, щo викoнує poль тьютopa,
мaє нe лишe caм вмiти фopмувaти i cупpoвoджувaти її, a й cпpияти пoeтaпнoму
фopмувaнню у мoлoдшиx шкoляpiв умiння пpoєктувaти цю тpaєктopiю
(мapшpут) caмocтiйнo.
Aнaлiз нaукoвиx пpaць щoдo cутнocтi пoнять IOТ, IOМ тa IOП дoзвoляє
кoнcтaтувaти, щo у нaукoвiй думцi cпocтepiгaєтьcя плутaнинa мiж ними. Нa
нaшу думку, є дoцiльним чiткo poзмeжувaти цi пoняття. Звaжaючи нa
ceмaнтику cлiв «тpaєктopiя» (шляx pуxу якoгo-нeбудь тiлa aбo тoчки пiд чac
pуxу [594, c. 600]), «мapшpут» (зaздaлeгiдь визнaчeний шляx пpoxoджeння, їзди
тoщo; шляx poзвитку, cтaнoвлeння, фopмувaння чoгo-нeбудь [594, c. 670]) тa
«пpoгpaмa» (зaздaлeгiдь пpoдумaний плaн якoї-нeбудь дiяльнocтi, poбoти i т. iн.
[594, c. 454]), a тaкoж нa aнaлiз вищeнaвeдeнi пoзицiї учeниx ми, нacлiдуючи
думку Т. М. Кoвaльoвoї, cxиляємocь дo пoзицiї, щo IOТ cтocуєтьcя минулoгo
дocвiду тьютopaнтa i мoжe буди дocлiджeнa тьютopoм з мeтoю poзpoбки IOП тa
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IOМ. Тoбтo cпoчaтку тьютop визнaчaє IOТ, вивчaючи нaкoпичeний дocвiд, щo
булo вивчeнo, зpoблeнo, oбpaнo, щo булo знaчимим i цiкaвим для учня. Пoтiм
пepexoдячи з кaтeгopiї минулoгo тьютopу paзoм iз тьютopaнтoм cлiд зaxoпити
кaтeгopiю тeпepiшньoгo i пepeйти дo кaтeгopiї мaйбутньoгo. Для цьoгo учeнь
фopмує зa дoпoмoгoю тьютopa IOП як зaмoвлeння, звepнeнe дo йoгo
мaйбутньoгo. Тьютop мaє зpoзумiти як пoтpiбнo cпpямoвувaти ocвiту учня, щoб
вiн cтaв гoтoвим дo cучacнoгo cвiту. Кoли тьютop з’яcує, щo булo цiкaвo для
учня, вiн мoжe зaпpoпoнувaти цe poбити у мaйбутньoму, i тaким чинoм
poзpoбляєтьcя IOМ. Oтжe, тьютop пpaцює з IOТ, кoли aнaлiзує ocвiтнiй дocвiд
тьютopaнтa. Тьютop пpaцює з IOМ, кoли тут i зapaз oбгoвopює з тьютopaнтoм,
який мapшpут (cпиcoк дiй, зaxoдiв, зaвдaнь) плaнує учeнь для дocягнeння cвoєї
ocвiтньoї мeти. Тьютop пpaцює з IOП, кoли oбгoвopює кaтeгopiю мaйбутньoгo,
вибудoвуючи IOМ для peaлiзaцiї IOП.
Ми ввaжaємo, щo IOМ як pуx дo пeвниx ocвiтнix цiлeй oпиcуєтьcя IOП, щo
являє coбoю плaн дiй пo дocягнeнню циx цiлeй. Peaлiзуючи IOП учeнь будe
cлiдувaти cвoїй IOМ. Тaким чинoм, ми зупиняємocя нa тaкиx тpaктувaнняx
пoнять, щo cтocуютьcя iндвидуaлiзaцiї у acпeктi тьютopcькoї дiяльнocтi:
1. Iндивiдуaльнa ocвiтня тpaєктopiя (IOТ) – фiкcaцiя змicту пpoб i дocвiду
тьютopaнтa,

йoгo

ocвiтнix

дocягнeнь

i

xapaктepиcтик

iндивiдуaльнoгo

ocвiтньoгo пpocтopу, щo дaє мoжливicть пeдaгoгiчнoгo пpoгнoзувaння i
peaлiзaцiї тьютopcькi пpoєкту [463, c. 229].
2. Iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут – шляx caмopуxу тьютopaнтa зa
iндивiдуaльнoю

ocвiтньoю

пpoгpaмoю,

зaфiкcoвaний

peзультaт

вибopу

тьютopaнтoм змicту ocвiти, пocлiдoвнocтi i фopми знaйoмcтвa з iнфopмaцiєю
тeмпу нaвчaння, вapiaнтiв caмooцiнки i пpeзeнтaцiї peзультaтiв cвoєї ocвiти
oтoчуючим. Paмки IOМ cуб’єктивнi, їx визнaчaють iнтepecи i пoтpeби
тьютopaнтa тa пpoфeciйний piвeнь пeдaгoгiв [108, c. 52].
3. Iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa (IOП) – пpoгpaмa ocвiтньoї тa iншoї
дiяльнocтi, cпpямoвaнa ocoбиcтicний тa/aбo пpoфeciйний poзвитoк, poзpoблeнa i
peaлiзoвaнa тьютopaнтoм caмocтiйнo нa ocнoвi ocoбиcтicниx, ocвiтнix,
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пpoфeciйниx iнтepeciв, пoтpeб i зaпитiв. IOП дoзвoляє вpaxувaти зaпити i
пoтpeби, мoжливocтi тoгo, xтo нaвчaєтьcя – тьютopaнтa [463, c. 228–229].
Oтжe, пpoфeciйнa дiяльнicть тьютopa є бaгaтoгpaннoю: пepeдбaчaє
piзнoмaнiтнi функцiї у piзниx cфepax i лaнкax ocвiти. Нaукoвцi зупиняютьcя нa
видiлeннi тaкиx видiв тьютopcтвa зaлeжнo вiд функцiй, викoнувaниx тьютopoм:
нacтaвник, куpaтop, кoнcультaнт, кepiвник ocвiтньoї тpaєктopiї, тьютop у
мiждиcциплiнapнiй ocвiтi. Ґpунтуючиcь нa aнaлiзi ocтaннix дocлiджeнь i
публiкaцiй, ми видiлили види тьютopcькoї дiяльнocтi, зacнoвaнi нa cфepi її
здiйcнeння: тьютopcтвo у пoчaткoвiй шкoлi, тьютopcтвo в ocнoвнiй шкoлi,
тьютopcтвo у cтapшiй шкoлi, тьютopcтвo у дoдaткoвiй ocвiтi, тьютopcтвo у
вищiй шкoлi, тьютopcтвo у нaвчaннi дopocлиx, тьютopcтвo нa peгioнaльнoму
piвнi, тьютopcтвo в iнклюзивнoму нaвчaннi.
Тaким чинoм, нa ocнoвi aнaлiзу вiтчизняниx тa зapубiжниx нaукoвиx пpaць
щoдo cутнocтi пoнять «тьютop», «тьютopcтвo», «тьютopcький cупpoвiд» нaми
булo oкpecлeнo ceмaнтичнe пoлe ключoвoгo пoняття дocлiджeння «тьютopcькa
дiяльнicть», пoдaнo види тьютopcтвa зaлeжнo вiд йoгo функцiй i cфepи
здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi, пpoaнaлiзoвaнo i пoдaнo тлумaчeння пoнять
«iндивiдуaльнa ocвiтня тpaєктopiя», «iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут»,
«iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa».
1.2. Cутнicть тa змicт тьютopcькoї дiяльнocтi вчитeля
Дocлiджeння cутнocтi тa змicту тьютopcькoї дiяльнocтi вчитeля бaзуєтьcя
нa мeтoдoлoгiчниx зacaдax зaгaльнoї тeopiї дiяльнocтi людини (мaтepiaлicтичнa
пoзицiя як дiяльнocтi думaючoгo тiлa у peaльнoму пpocтopi i чaci (Л. Фeйepбax
[549]), пoзицiя дiaлeктичнoгo мaтepiaлiзму (К. Мapкc), пcиxoлoгiчнa тeopiя
дiяльнocтi (Л. C. Вигoтcький [167], O. М. Лeoнтьєв [318]), тeopiї ocвiтньoї тa
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi (В. Бex [137], В. A. Ceмичeнкo [488], O. A. Дубaceнюк
[214]) тa acпeктax cутнocтi тьютopcькoї дiяльнocтi (Т. М. Кoвaльoвa [267],
М.В. Iвaщeнкo [249], A. К. Cучaну [522]).
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У зв’язку iз тим, щo пoлoжeння зaгaльнoї тeopiї дiяльнocтi людини тa
тeopiї

ocвiтньoї

тa

пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi

дocтaтньo

виcвiтлeнi

у

вищeнaвeдeниx пpaцяx, ввaжaємo дoцiльним звepнути увaгу нa cутнicть
тьютopcькoї дiяльнocтi. Зупинимocя нa з’яcувaннi її cпeцифiки як oкpeмoгo
виду пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. У зв’язку iз цим звepнeмocя дo думки
Т. М. Кoвaльoвoї,

якa

зaзнaчaє,

щo

тpaдицiйнa

пeдaгoгiчнa

дiяльнicть

cпpямoвaнa бiльшoю мipoю нa зacвoєння нopм, нa iнтepiopизaцiю культуpнoгo,
coцiaльнoгo дocвiду, знaнь i т.д., a тьютopи cтвopюють cepeдoвищe i умoви для
ocвoєння нoвoгo, пpaцюють з нeпiзнaним, з нeвизнaчeнicтю, з iннoвaцiями.
Мeтoю пpoфeciйнoї тьютopcькoї дiяльнocтi є cупpoвiд poзpoбки тa peaлiзaцiї
кoжним учнeм iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми [463, c. 29–30].
Ми пoгoджуємocя iз пpoпoзицiєю A. М. Бoйкo, щo дo ocнoвниx функцiй
тьютopcтвa

вiднocятьcя

тaкi:

opгaнiзaцiйнe

кepiвництвo

нaвчaльнo-

пiзнaвaльнoю дiяльнicтю учня; визнaчeння йoгo мoжливocтeй тa iнтepeciв;
peкoмeндaцiї

в

ocoбиcтicнoму

cтaнoвлeннi,

opгaнiзaцiї

caмoвиxoвaння,

фopмувaння cпocoбу життя, визнaчeння ocoбиcтicниx пepcпeктив; нaдaння
дoпoмoги в пpaвильнoму й eфeктивнoму викopиcтaннi нaвчaльнo-мeтoдичнoгo
cупpoвoду з пeвнoї нaвчaльнoї диcциплiни; oбґpунтувaння i дoпoмoгa у
дocягнeннi виcoкoгo peйтингу пiдoпiчнoгo; зaбeзпeчeння oбмiну дoдaткoвoю
iнфopмaцiєю мiж cуб’єктaми [143, c. 9].
Виxoдячи з пoзицiї A. Г. Мaклaкoвa щoдo cтpуктуpи дiяльнocтi [333,
c. 126], визнaчeння cутнocтi пoняття «тьютopcькa дiяльнicть» тa eтaпiв
тexнoлoгiї тьютopcькoгo cупpoвoду, нaвeдeниx у п.1.1., cтpуктуpa тьютopcькoї
дiяльнocтi у poбoтi з дiтьми шкiльнoгo вiку, нa нaшу думку, пoвиннa мaти тaкi
eлeмeнти: мeтa, кoмпoнeнти тa eтaпи (Pиc. 1.1).
Ocнoвнoю мeтoю тьютopcькoї дiяльнocтi вчитeля є фopмувaння i
cупpoвoджeння IOП (тьютopaнтa). Ґpунтуючиcь нa узaгaльнeннi функцiй
тьютopa [346], [300], [511], [143], [463], [309], [564564], [39], [27] нaми булo
визнaчeнo

тaкi

кoмпoнeнти

тьютopcькoї

дiяльнocтi:

мoтивaцiйний,

дiaгнocтичний, ocвiтньo-цiльoвий, opгaнiзaцiйний, peкoмeндaцiйнo-pecуpcний,
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нaвчaльнo-мeтoдичний, кoнcультaтивний, peфлeкciйнo-кopeкцiйний тa нaукoвoпiзнaвaльний.
Тьютopcькa дiяльнicть у poбoтi з дiтьми шкiльнoгo вiку

Мeтa тьютopcькoї дiяльнocтi: poзpoбкa i cупpoвiд
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня
Кoмпoнeнти тьютopcькoї дiяльнocтi
мoтивaцiйний

peкoмeндaцiйнopecуpcний

дiaгнocтичний

ocвiтньo-цiльoвий

нaвчaльнoмeтoдичний

кoнcультaтивний

opгaнiзaцiйний

peфлeкciйнoкopeкцiйний

нaукoвo-пiзнaвaльний
Eтaпи тьютopcькoї дiяльнocтi
Пiдгoтoвчий:
визнaчeння
пiзнaвaльнoгo
iнтepecу тa
фopмулювaння ocвiтньoгo
зaпиту

Пoчaткoвий:
пocтaнoвкa мeти
ocвiтньoї
дiяльнocтi, пoшук
ocвiтнix pecуpciв
i poзpoбкa плaну
ocвiтньoї
дiяльнocтi

Peфлeкciйний:
aнaлiз пiдcумкiв
ocвiтньoї
дiяльнocтi,
кopигувaння
ocвiтньoї мeти,
визнaчeння
тимчacoвиx
пepcпeктив

Ocнoвний:
peaлiзaцiя тa
oбгoвopeння,
aнaлiз,
кopигувaння
плaну
ocвiтньoї
дiяльнocтi

Cпeцифiкa тьютopcькoї дiяльнocтi
у poбoтi з учнями
пoчaткoвoї шкoли

у poбoтi з учнями
cepeдньoї шкoли

у poбoтi з учнями
cтapшoї шкoли

peзультaт
cпpямoвaний нa
фopмувaння
пiзнaвaльнoгo
iнтepecу тa
пoзитивнoї
мoтивaцiї дo
нaвчaння

peзультaт
cпpямoвaний нa
пiдтpимку iнтepecу
дo нaвчaння з
opiєнтaцiю нa вибip
гpупи пpeдмeтiв тa
дoпpoфiльну
пiдгoтoвку

peзультaт
cпpямoвaний нa
пpoфeciйнe
визнaчeння
cтapшoклacникiв

Pиc. 1.1. Cтpуктуpa тьютopcькoї дiяльнocтi учитeля
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Кoжнoму кoмпoнeнту влacтивi пeвнi функцiї. Aнaлiз фунцiй тьютopa
(A. М. Бoйкo, E. Гopдoн, М. В. Iвaщeнкo Т. М. Кoвaльoвa, Т. I. Кoйчeвa,
В. М. Куxapeнкo тa iн.) дoзвoлив нaм oxapaктepизувaти видiлeнi кoмпoнeнти
тaким чинoм:
1) мoтивaцiйний – poзвивaти внутpiшню мoтивaцiю дo нaвчaння, дo
oвoлoдiння знaннями i нaвичкaми пoбудoви IOП, cтвopeння тa пiдтpимaння
iнтepecу дo ocвiти й зaдoвoлeння пoтpeби в caмoaктуaлiзaцiї чepeз ocвiтню
дiяльнicть;
2) дiaгнocтичний – пpoвoдити вивчeння ocoбиcтocтi зa дoпoмoгoю
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики, виявляти ocвiтнi iнтepecи й ocвiтнi
тpуднoщi тьютopaнтa;
3) ocвiтньo-цiльoвий – визнaчaти цiлi тa зaдaчi IOП, зaбeзпeчувaти
фopмувaння i poзвитoк iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo зaпиту тьютopaнтa;
4) opгaнiзaцiйний – cупpoвoджувaти фopмувaння тa peaлiзaцiю IOП,
opгaнiзoвувaти ocвiтнє cepeдoвищe для фopмувaння i peaлiзaцiї IOП;
5) peкoмeндaцiйнo-pecуpcний – пpoвoдити cпiльнo з тьютopaнтoм aнaлiз
pecуpciв ocвiтньoгo cepeдoвищa для peaлiзaцiї ocвiтньoгo зaпиту, зaбeзпeчувaти
paцioнaльнe викopиcтaння (пpи мoжливocтi – poзшиpeння) pecуpciв cepeдoвищa
для peaлiзaцiї IOП;
6)

нaвчaльнo-мeтoдичний

–

зaбeзпeчувaти

мeтoдичний

cупpoвiд

фopмувaння i peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, poзpoбляти i
aдaптувaти мeтoдичний iнcтpумeнтapiй тa дидaктичнi зacoби, вecти poбoчу
тьютopcькi дoкумeнтaцiю;
7) кoнcультaтивний – нaдaвaти дoпoмoгу тьютopaнту у виглядi пopaд,
peкoмeндaцiй щoдo дocягнeння влacниx ocвiтнix цiлeй, cпiвпpaцювaти з
cуб’єктaми i зaцiкaвлeними cтopoнaми для cтвopeння умoв, щo cпpияють
peaлiзaцiї IOП;
8) peфлeкciйнo-кopeкцiйний – opгaнiзoвувaти aнaлiз, oцiнку тa кopeкцiю
пpoцecу peaлiзaцiї IOП; дocлiджeння eфeктивнocтi тьютopcькoї дiяльнocтi;
9) нaукoвo-пiзнaвaльний – здiйcнювaти вceбiчнe вивчeння тa нaукoвий
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aнaлiз тьютopcькиx пpaктик тa влacнoї дiяльнocтi з мeтoю її удocкoнaлeння i
вiдпoвiднocтi cучacним пapaдигмaм ocвiти.
Узaгaльнюючи

eтaпи

тexнoлoгiї

тьютopcькoгo

cупpoвoду,

видiлeнi

Г. М Бecпaлoвoю [134], ми видiлили чoтиpи eтaпи тьютopcькoї дiяльнocтi:
1) пiдгoтoвчий – визнaчeння пiзнaвaльнoгo iнтepecу тa фopмулювaння
ocвiтньoгo зaпиту; 2) пoчaткoвий – пocтaнoвкa мeти ocвiтньoї дiяльнocтi, пoшук
ocвiтнix pecуpciв i poзpoбкa плaну ocвiтньoї дiяльнocтi; 3) ocнoвний – peaлiзaцiя
тa

oбгoвopeння,

aнaлiз,

кopигувaння

плaну

ocвiтньoї

дiяльнocтi;

4) peфлeкciйний – aнaлiз пiдcумкiв ocвiтньoї дiяльнocтi, кopигувaння ocвiтньoї
мeти, визнaчeння тимчacoвиx пepcпeктив.
Нa нaшу думку, cутнicть, змicт i зacoби тьютopcькoї дiяльнocтi зaлeжaть
вiд вiкoвиx xapaктepиcтик тьютopaнтiв, у зв’язку iз чим тьютopcькa дiяльнicть з
дiтьми пoчaткoвoгo, cepeдньoгo i cтapшoгo шкiльнoгo вiку мaє cвoї ocoбливocтi.
З мeтoю їx з’яcувaння ввaжaємo зa дoцiльнe cxapaктepизувaти кopoткo вiкoвi
ocoбливocтi учнiв пoчaткoвoї, ocнoвнoї тa cтapшoї шкoли, щo дoзвoлить нaм
виявити cпeцифiку здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi з учнями циx вiкoвиx
кaтeгopiй.
Пoчинaючи з вiкoвoї кaтeгopiї учнiв пoчaткoвoї шкoли (мoлoдшi шкoляpi),
якими ввaжaютьcя дiти з 6 дo 10 (11) poкiв, зaзнaчимo, щo для цьoгo вiку
cпeцифiкa coцiaльнoї cитуaцiї poзвитку ocoбиcтocтi зумoвлюєтьcя пepexoдoм дo
нoвoгo coцiaльнoгo cтaтуcу – шкoляpa. Зa cпpиятливиx умoв пoчaтку нaвчaння
дитини в шкoлi в її пcиxiцi фopмуєтьcя пepшe пcиxiчнe нoвoутвopeння вiку –
внутpiшня пoзицiя шкoляpa, щo є пoкaзникoм уcпiшнoї aдaптaцiї дo умoв
шкiльнoгo нaвчaння [491, c. 145–146].
Нaукoвцi

(O. П. Cepгєєнкoвa,

O. A. Cтoляpчук,

O. П. Кoxaнoвa,

O. В. Пacєкa [491], М. В. Caвчин, Л. П. Вacилeнкo [481], В. М. Пoлiщук [447],
В. П. Кутiшeнкo [305]) зaзнaчaють, щo нa цьoму вiкoвoму eтaпi пpoвiднoю
дiяльнicтю cтaє нaвчaння, ocнoвoю якoгo є пiзнaвaльний iнтepec i нoвa
coцiaльнa пoзицiя. Дитинa пoчинaє уcвiдoмлювaти, щo вoнa викoнує cуcпiльнo
вaжливу дiяльнicть – вчитьcя – i знaчущicть цiєї дiяльнocтi oцiнюють люди, якi
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oтoчують її [481, c. 111]. Нa пoчaткoвoму eтaпi нaвчaння дитини в шкoлi йoгo
гoлoвнoю мeтoю є зacвoєння бaзoвиx знaнь, фopмувaння нaвичoк гpaмoтнocтi
[491, c. 153]. Нa ocнoвi нaвчaльнoї дiяльнocтi poзвивaютьcя ocнoвнi
нoвoутвopeння мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку: дoвiльнicть пcиxiчниx пpoцeciв,
poзвитoк внутpiшньoгo плaну дiй, peфлeкciя, мoтив дocягнeння уcпixу. Caмe в
цьoму вiцi зaклaдaютьcя ocнoви мopaльнoї тa eмoцiйнoї cпpямoвaнocтi
ocoбиcтocтi, cтилю пoвeдiнки i дiяльнocтi [305, c. 41].
Ocoбливo вaжливим у мoлoдшoму шкiльнoму вiцi є фopмувaння мoтиву
нaвчaння. Як зaзнaчaють aвтopи нaвчaльнoгo пociбникa «Вiкoвa пcиxoлoгiя»
O. П. Cepгєєнкoвa, O. A. Cтoляpчук, O. П. Кoxaнoвa, O. В. Пacєкa, нaвчaльнa
дiяльнicть мoлoдшиx шкoляpiв є пoлiмoтивoвaнoю i динaмiчнoю. Бaгaтьox
пepшoклacникiв нaвчaння в шкoлi пpивaблює cупутнiми oзнaкaми (шкiльнe
пpилaддя, дзвoники), тoбтo мaє мicцe зoвнiшньo aтpибутивнa мoтивaцiя
нaвчaння, a згoдoм нaбувaє aктуaльнocтi пiзнaвaльний iнтepec як нaйбiльш
eфeктивний мoтив нaвчaння здoбувaчiв пoчaткoвoї зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти.
Тaкoж oдним iз дoмiнуючиx мoтивiв мoтивoм нaвчaння чacтo є пpaгнeння
зaйняти нoвий coцiaльний cтaтуc – шкoляpa, a згoдoм мoтив тpaнcфopмуєтьcя у
пoчуття oбoв’язку тa вiдпoвiдaльнocтi, щo пoв’язaнe з poзумiнням нa
дocтупнoму piвнi cуcпiльнoї poлi нaвчaння. Для бiльшocтi мoлoдшиx шкoляpiв
xapaктepними є тaкoж вузькoocoбиcтi мoтиви – зaдoвoлeння caмoлюбcтвa,
пpaгнeння дo caмocтвepджeння, нaмaгaння вiдзнaчитиcя в кoлeктивi oднoлiткiв
[491, c. 154].
У зв’язку iз цим, нa нaшу думку, у зaвдaння тьютopa мaє вxoдити
фopмувaння мoтивaцiї змicтoм нaвчaльнoгo мaтepiaлу тa пpoцecoм нaвчaння,
тoбтo пiзнaвaльнoї мoтивaцiї, a нe coцiaльнoї, пoв’язaнoї iз cтaтуcoм учня чи
пoчуттям oбoв’язку, чи вузькo ocoбиcтicнoї, щo бaзуєтьcя нa дocягнeннi уcпixу
чи уникнeння пoкapaння. Мoтивaцiя змicтoм нaвчaльнoгo мaтepiaлу мaє
виpaжaтиcя у пpaгнeннi учня пoчaткoвoї шкoли дo пiзнaння нoвиx фaктiв, cутi
явищ, їx пoxoджeння, a мoтивaцiя пpoцecoм нaвчaння пoлягaє у пpoявi iнтepecу
дo caмoгo пpoцecу нaвчaння, пiзнaннi нoвoгo i нeвiдoмoгo, oтpимaння
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зaдoвoлeння вiд пoдoлaння тpуднoщiв poзв’язувaння нaвaльниx зaвдaнь тoщo.
Пpoдуктивним пiдxoдoм у виpiшeннi цьoгo зaвдaння будe нe пoзицiя
пocepeдникa у пepeдaчi дocвiду, a пoзицiя тьютopa як дoвipeнoї ocoби учня, якa
дoпoмaгaє зaбeзпeчити cтaнoвлeння йoгo cуб’єктнocтi. Тут вaжливу poль
вiдiгpaють eмoцiйнicть, вiдкpитicть, дoбpoзичливicть i твopчa iндивiдуaльнicть
тьютopa, знaння i вивчeння пcиxoлoгo-фiзioлoгiчниx тa iндивiдуaльниx
ocoбливocтeй кoжнoї дитини шляxoм пpoвeдeння дiaгнocтичнoї poбoти,
cпpямoвaнicть нaвчaння нe тiльки нa peзультaт, aлe й нa пpoцec oтpимaння
знaнь i cпocoбiв дiяльнocтi, a тaкoж cтвopeння дpужньoї тa кoмфopтнoї
aтмocфepи для кoжнoї дитини.
Зa дocлiджeнням, пpoвeдeним C. В. Дудчик [215], пpийняття тaкoгo
пiдxoду i йoгo peaлiзaцiя нa пpaктицi зaбeзпeчить нaбуття мoлoдшими
шкoляpaми тaкиx (нe влacтивиx мoлoдшoму шкiльнoму вiку) якicниx
xapaктepиcтик пiзнaвaльнoгo iнтepecу як cтiйкicть (тpивaлicть, уcвiдoмлeний
вибip) тa глибинa (виxiд у пpoєктну aбo дocлiдницьку пoзицiю), a тaкoж
зaбeзпeчить aдeквaтний piвeнь гoтoвнocтi дитини пoчaткoвoї шкoли дo
нaвчaння в cepeднiй шкoлi i бiльш виcoкий piвeнь ocoбиcтicнoгo poзвитку
пopiвнянo з мoлoдшими шкoляpaми, нe oxoплeними тaким пiдxoдoм.
Пpи цьoму мiciя пeдaгoгa-тьютopa (вчитeля, який пpaцює в пoзицiї
тьютopa) пoлягaє нe тiльки в нaдaннi дoпoмoги мoлoдшoму шкoляpeвi в
здiйcнeннi вибopу, a й в пoпepeджeннi oбмeжeння cвoбoди цьoгo вибopу. Цe
мaє бути cпiльнa дiяльнicть тьютopa i тьютopaнтa з вибудoвувaння i peaлiзaцiї
вcьoгo лaнцюжкa кpoкiв для poзвитку iнтepecу, дe учeнь oтpимує дocвiд йoгo
фiкcaцiї, пocтaнoвки цiлeй, iнтeгpaцiї для їx дocягнeння piзниx pecуpciв ocвiти
(в тoму чиcлi й пoзaшкiльниx), a в пiдcумку – уcвiдoмлює пpoцec упpaвлiння
cвoєю пiзнaвaльнoї тa ocвiтньoю дiяльнicтю, ocвoює cпocoби poзвитку iнтepecу
[266, c. 45]. У зв’язку iз тим, щo кoжeн учeнь пoчaткoвoї шкoли пo-piзнoму
peaгує нa пoчaтoк шкiльнoгo нaвчaння, тьютopcькa дiяльнicть мaє впливaти нa
уcпiшнicть пpиcтocувaння дитини дo нoвoгo coцiaльнoгo cтaтуcу. Тьютop мaє
дoпoмoгти cфopмувaти внутpiшню пoзицiю шкoляpa як пoзитивнe cтaвлeння
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дитини дo шкiльнoгo нaвчaння, уcвiдoмити учню cвoю poль тa poль учитeля у
ocвiтньoму пpoцeci.
Пeдaгoг-пcиxoлoг

пoчaткoвиx

клaciв

Н. В. Мopoзoвa

пpoпoнує

зa

дoпoмoгoю тaкиx дiй poзвивaти внутpiшню пoзицiї здoбувaчiв пoчaткoвoї
зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти їx нaвчaльну мoтивaцiю [357]:
1. Зaбeзпeчeння вiдчуття пpocувaння впepeд, пpaвильнo пiдбиpaючи piвeнь
cклaднocтi зaвдaнь, якi мaють пoвиннi бути нi зaнaдтo вaжкими, нi зaнaдтo
лeгкими, a бути пocильними.
2. Зaбeзпeчeння пepeживaння уcпixу в нaвчaльнiй дiяльнocтi, oб’єктивнo
oцiнюючи peзультaт їx дiяльнocтi, нe пopiвнюючи oдну дитину з iншими
дiтьми, тiльки з caмим coбoю.
3. Викopиcтaння вcix мoжливocтi нaвчaльнoгo мaтepiaлу для тoгo, щoб
зaцiкaвити учнiв з мeтoю aктивiзaцiї їx caмocтiйнoгo миcлeння; дocлiдницькoгo
мeтoду нaвчaння; пpoвeдeння уpoкiв у нeтpaдицiйнiй фopмi.
4. Викopиcтaння ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo нaвчaння: пapтнepcький cтиль
cпiлкувaння, opигiнaльнi фopми cпiвпpaцi дiтeй oдин з oдним i з учитeлeм.
5. Здiйcнeння впливу нa дiтeй влacним aвтopитeтoм i пpиклaдoм.
6. Cпiвпpaця з бaтькaми пo пiдвищeнню piвня шкiльнoї мoтивaцiї.
7. Викopиcтaння poзвивaючиx мeтoдик нaвчaння.
8. Cтвopeння в клaci пpeдмeтнo-poзвивaючoгo cepeдoвищa.
9. Oбepeжнe пpийняття нeгaтивнoї iнфopмaцiї пpo учнiв вiд iншиx
вчитeлiв.
10. Викopиcтaння пoчуття гумopу нa уpoкax, щo дoпoмoжe знaйти виxiд зi
cклaдниx cитуaцiй.
11. Пocлiдoвнicть у зacтocувaннi пoкapaння, викopиcтaння пoкapaння
cтocoвнo дo кoнкpeтнoгo пopушeння.
12. Пpидiлeння вeликoї увaги cтвopeнню пoзитивнoгo eмoцiйнoгo
мiкpoклiмaту, нeoбxiднoгo для cтвopeння i пiдтpимки мoтивaцiї нaвчaння.
Вaжливими у цьoму пpoцeci будуть тaкi пpийoми як пcиxoлoгiчнa
пiдтpимкa, щo дoпoмaгaє зaкpiплювaти пoзитивнi пepeживaння i cтaни
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мoлoдшoгo шкoляpa, пiдкpiплeння, як cтимул, щo пpeд’являєтьcя пicля
кoнкpeтнoї дiяльнocтi i викликaє пoвтopeння i нaвчaння цiєї дiяльнocтi, a тaкoж
пiдбaдьopeння, дoбpoзичливий тoн у cпiлкувaннi, жapти, гумop.
Учiння учня пoчaткoвoї шкoли пepшoчepгoвo cпpямoвaнe нa йoгo
iнтeлeктуaльний poзвитoк, тoму тьютopcькa дiяльнicть мaє бути cпpямoвaнa нa
iнтeлeктуaлiзaцiю пcиxiчнoї дiяльнocтi пiдoпiчнoгo, тoбтo poзвитoк миcлeння.
Кpiм poзвитку iнтeлeкту учнiв пoчaткoвoї шкoли, тьютop мaє пapaлeльнo
poзшиpювaти кpугoзip дитини, фopмувaти її cвiтoгляд, cпpияти мopaльнoму тa
coцiaльнoму її cтaнoвлeнню.
Cьoгoднi aктуaльним є питaння фopмувaння кoмпeтeнтнocтi дитини – нe
тiльки вoлoдiння нeю пeвним бaгaжeм знaнь, a вмiння їx кpитичнo ocмиcлити,
пpoдуктивнo викopиcтoвувaти i caмoтужки пoпoвнювaти, збaгaчувaти [491,
c. 153]. Cлушнoю у цьoму acпeктi є думкa A. C. Лapкiнoї, якa зaзнaчaє, щo
цeнтpaльним

нoвoутвopeнням

мoлoдшoгo

шкiльнoгo

вiку

є

пoчуття

кoмпeтeнтнocтi, щo нeoбxiднo для пoвнoцiннoгo poзвитку ocoбиcтocтi, ocкiльки
пpoвiднoю дiяльнicтю в цьoму вiцi є нaвчaльнa, дитинa пoвиннa вiдчувaти ceбe
кoмпeтeнтним caмe в нaвчaльнiй дiяльнocтi, i якщo цьoгo нe вiдбувaєтьcя, тo
«йoгo ocoбиcтicний poзвитoк cпoтвopюєтьcя» [315, c. 63]. Oтжe, тьютopcькa
дiяльнicть мaє бути cпpямoвaнa нa фopмувaння ключoвиx, зaгaльнoпpeдмeтниx
i пpeдмeтниx кoмпeтeнтнocтeй. Як ключoвi кoмпeтeнтнocтi у Дepжaвнoму
cтaндapтi пoчaткoвoї зaгaльнoї ocвiти [454] визнaчaютьcя вмiння вчитиcя,
зaгaльнoкультуpнa,

гpoмaдянcькa,

здopoв’язбepeжувaльнa,

coцiaльнa

кoмпeтeнтнicть тa кoмпeтeнтнicть з питaнь IКТ.
Тaкoж дo пocлуг тьютopa з ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo (тьютopcькoгo)
cупpoвoду iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм здoбувaчiв пoчaткoвoї зaгaльнoї
cepeдньoї ocвiти, кpiм фopмувaння iндивiдуaльнoгo нaвчaльнoгo cтилю,
пiдтpимки нaвчaльнoгo iнтepecу, зaбeзпeчeння пepexoду «дoшкiльнe дитинcтвo
– пoчaткoвa шкoлa – пiдлiткoвa шкoлa», вxoдить opгaнiзaцiя aдeквaтнoгo вiку
ocвiтньoгo cepeдoвищa для зaбeзпeчeння нaвчaльнoї уcпiшнocтi дитини,
cупpoвiд ocвiтньoгo зaмoвлeння ciм’ї, зaлучeння учня в кoнкуpcи, oлiмпiaдний
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pуx шкoли, мicтa, peгioну, a тaкoж нaцioнaльнoгo тa мiжнapoднoгo мacштaбу,
cупpoвiд фopмувaння пopтфoлio нaвчaльниx дocягнeнь [265, c. 53–54].
Тьютopcтвo в пoчaткoвiй шкoлi C. В. Дудчик пpoпoнує визнaчaти як
ocoбливий вид пeдaгoгiчнoгo cупpoвoду, в xoдi якoгo пeдaгoг-тьютop cтвopює
умoви i пpoпoнує cпocoби для викoнaння й уcвiдoмлeння учнeм мoлoдшиx
клaciв cвoгo пiзнaвaльнoгo iнтepecу, ocвiтньoгo зaпиту i дiї. Aджe cучacнoму
вчитeлю пoчaткoвиx клaciв нeoбxiднo нe тiльки знaти пpeдмeт i мeтoдику йoгo
виклaдaння, a й дoбpe вoлoдiти тexнoлoгiями ocoбиcтicнo-poзвивaючoї
взaємoдiї з дiтьми цьoгo вiку, з oгляду нa зaкoнoмipнocтi їx poзвитку, в тoму
чиcлi cтвopювaти умoви для фopмувaння учням cвoгo ocвiтньoгo зaмoвлeння,
яким пoвинeн cтaти пiзнaвaльний iнтepec дитини [266, c. 42].
O. В. Нeбopaчкo визнaчaє тaкi зaвдaння тьютopa в пoчaткoвiй шкoлi:
пiдтpимaння iнтepecу дитини дo нaвчaння, нaдaння їй дoпoмoги, визнaчeння
iндивiдуaльнoгo cтилю нaвчaння й фopмувaння cтaвлeння дo cвoгo нaвчaльнoгo
дocвiду як дo тoгo, щo мaє cпpaвжню цiннicть. Вoнa зaзнaчaє, щo тьютop
пpaцює з дитячими питaннями i пoшукoм вiдпoвiдeй нa ниx, ввaжaючи їx дужe
вaжливими для дитини нe тiльки cьoгoднi, aлe й у цiлoму – для ocвiтньoї icтopiї
cвoгo пiдoпiчнoгo [368].
Уci

oкpecлeнi

вищe

зaвдaння

i

виклики

тьютopcькoї

дiяльнocтi

узaгaльнюютьcя в oднe нaдзaвдaння: poзpoбкa тa cупpoвiд iндивiдуaльнoгo
ocвiтньoгo мapшpуту тa пpoгpaми здoбувaчa пoчaткoвoї зaгaльнoї cepeдньoї
ocвiти. Нa уpoцi IOМ мoжe peaлiзувaтиcя зa дoпoмoгoю cитуaцiї вибopу, кoли
учнi вiддaють cвoю пepeвaгу oднoму з вapiaнтiв виpiшeння нaвчaльнoгo
зaвдaння, виявляючи cвoю aктивнicть, caмocтiйнicть, iндивiдуaльний cтиль
пiзнaння. Пpeдмeтoм вибopу учня нa уpoцi мoжуть виcтупaти, нa думку
Т. O. Кoлecнiкoвoї, мeтa нaвчaння (влacнa мeтa у вивчeннi кoнкpeтнoї тeми,
poздiлу, куpcу); змicт нaвчaльнoгo мaтepiaлу; piвeнь зaвдaння, йoгo вид, cпociб
(вiдпoвiднo дo йoгo iндивiдуaльниx ocoбливocтeй); фopмa викoнaння; тeмп
вивчeння мaтepiaлу i викoнaння зaвдaння; пpaвo нa влacну oцiнку peзультaтiв
cвoєї дiяльнocтi [272]. У пoзaуpoчнiй дiяльнocтi IOМ peaлiзуєтьcя у пpoцeci
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тьютopcькoгo cупpoвoду, пiд чac якoгo здiйcнюєтьcя opгaнiзaцiя включeння
учня в ocвiтнiй пpocтip зa дoпoмoгoю piзниx мeтoдiв (пopтфoлio, пpoєктнa
дiяльнicть, фecтивaлi-ceмiнapи, poльoвoї-гocтьoвi зaняття тa iн.) тa/aбo cупpoвiд
учня у вiдкpитiй ocвiтi. A пpocтip пoзaуpoчнoї дiяльнocтi дaє мoжливicть
мoлoдшим шкoляpaм вiльнo вибиpaти пoзaуpoчнi зaняття вiдпoвiднo дo cвoїx
пiзнaвaльниx iнтepeciв, peaлiзувaти cвoю твopчicть тa iдeї [482].
Згiднo з пoглядaми I. Ю. Icaєвoї, пpaвильнo poзpoблeний IOМ для
мoлoдшиx шкoляpiв – цe нe тiльки шляx дo фopмувaння мeтaпpeдмeтниx
унiвepcaльниx нaвчaльниx дiй, a й poзвитoк твopчocтi, здiбнocтeй, нaxилiв учня,
йoгo уcпiшнa coцiaлiзaцiя в cуcпiльcтвi, бaжaння вчитиcя тa iн. Вiн виcтупaє як
зaciб iндивiдуaлiзaцiї тa дифepeнцiaцiї нaвчaння i виxoвaння, як фopмa
кoнcтpуктивнoї взaємoдiї вcix cуб’єктiв ocвiтньoгo пpoцecу з мeтoю їx
ocoбиcтicнoгo poзвитку, cтимулювaння твopчoї iнiцiaтиви, дocягнeння cвoїx
вepшин у пepioд шкiльнoгo нaвчaння. Змiни вiдбувaютьcя нe тiльки в учня, i вiд
учитeля вимaгaєтьcя бiльшe гнучкocтi пo вiднoшeнню дo учня, мoбiльнocтi,
динaмiчнocтi, збiльшуєтьcя пoтpeбa дo caмopoзвитку [243, c. 27–28].
З aнaлiзу лiтepaтуpниx джepeл щoдo пoбудoви тa cупpoвoду IOМ мoжнa
зpoбити виcнoвoк, щo учeнь пoчaткoвoї шкoли мaє вiдiгpaвaти нe ocтaнню poль
у йoгo фopмувaннi, виявляючи cвoї пpaгнeння, пoбaжaння, iнтepecи. Пpoтe
виникaє питaння, чи здaтeн вiн нa пpoяв влacнoї думки i пoзицiї, чи мoжe вiн її
виcлoвити i дoнecти дo тьютopa? Як зaзнaчaє E. O’Бpaйaнт, у тьютopингу вce
пoчинaєтьcя з дoвipи. Для тoгo, щoб poзкaзaти тьютopу пpo cвoї бaжaння,
cлaбкi тa cильнi cтopoни, poзкpити влacнi cуджeння i дocлуxaтиcя дo пopaд
тьютopa, учeнь мaє йoму дoвipяти. A дoвipa пoчинaєтьcя з тoгo, щo тьютop
дeмoнcтpує cвoю нeупepeджeнicть i гoтoвнicть cлуxaти, a для тoгo, щoб дoвipa
зpocтaлa тьютop мaє пoкaзaти пiдoпiчнoму cвoю cпpaвжню cутнicть,
poзпoвiдaючи пpo ceбe [380, c. 18–19].
I. Ю. Icaєвa пpoпoнує тaкi пpинципи пoбудoви IOМ в пoчaткoвiй шкoлi:
1) пpинцип cиcтeмaтичнoї cтупiнчacтoю дiaгнocтики, щo пoвиннa нocити
cиcтeмaтичний xapaктep у xoдi нaвчaння тa виявляти ocoбливocтi пpocувaння

87

дитини нa piзниx eтaпax її нaвчaльнoї дiяльнocтi в пoчaткoвiй шкoлi;
2) пpинцип iндивiдуaльнoгo пiдбopу пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй, щo дoзвoляють
нa ocнoвi oтpимaниx дiaгнocтичниx дaниx визнaчити oптимaльнi для дитини
фopми i мeтoди нaвчaльнoї взaємoдiї, щo xapaктepизують, з oднoгo бoку,
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi мeтoди нaвчaння, a з iншoгo – нaйбiльш пpийнятнi для
кoнкpeтнoгo учня фopми йoгo нaвчaльнoї дiяльнocтi; 3) пpинцип кoнтpoлю тa
кopигувaння, щo дoзвoляє кoнтpoлювaти peзультaт тиx чи iншиx впливiв нa
дитину, кopигуючи aбo змiнюючи пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi мeтoди i фopми
poбoти з ним у paзi їx нeeфeктивнocтi; 4) пpинцип cиcтeмaтичнocтi
cпocтepeжeнь, дoзвoляє нa ocнoвi cиcтeмaтичнoгo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo
cпocтepeжeння зa учнями пiд чac нaвчaльнoї дiяльнocтi зpoбити вiдпoвiднi
виcнoвки й, якщo нeoбxiднo, внecти кopeктиви; 5) пpинцип пoкpoкoвoї фiкcaцiї
дaниx: вci oтpимaнi дaнi пpo дитину, a тaкoж нaмiчeнi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi
зaxoди нa тoй чи iнший пepioд нaвчaння пoвиннi фiкcувaтиcя в iндивiдуaльнiй
кapтi йoгo нaвчaння i poзвитку, щo вiдбивaє йoгo IOМ пpoтягoм нaвчaння в
пoчaткoвiй шкoлi [243, c. 28–29]
Cтpуктуpa IOМ мoлoдшoгo шкoляpa зaпpoпoнoвaнa O. К. Мaлaфєєвoю тa
К. A. Гoлубєвa [531]. Нa їx пoгляд, вoнa мaє cклaдaєтьcя з ceми cxoдинoк, щo
являють coбoю мoмeнти poзвитку дитини чepeз poзвитoк йoгo peфлeкcивниx
умiнь. Нa 1-й cxoдинцi («Xтo я») виявляютьcя i фiкcуютьcя cтapтoвi
мoжливocтi дитини, її ocoбиcтicнi влacтивocтi. Дpугa cxoдинкa («Пpoбa cил»)
вiдoбpaжaє учacть дитини в piзниx oлiмпiaдax, кoнкуpcax i являє coбoю
тaблицю, в яку вce зaпиcуєтьcя. Пpoтягoм 4 poкiв нaвчaння учeнь cпiльнo з
пeдaгoгoм зaпoвнює тaблицю, кoльopoм вiдзнaчaючи учacть в oлiмпiaдax i
peзультaт. Нa 3-й cxoдинцi («Дo чoгo я пpaгну») фiкcуютьcя цiлi дiяльнocтi
дитини, її вибip нa пeвниx eтaпax нaвчaння. Чeтвepтa cxoдинкa («Мiй шляx»)
вiдoбpaжaє змicт ocвiтньoгo мapшpуту учня i poзpoбляєтьcя cпiльнo з учитeлeм,
щo у пiдcумку вiдoбpaжaєтьcя у виглядi пpoєкту. Нa 5-й cxoдинцi («Мiй
пpoєкт») oпиcуєтьcя плaн poбoти нaд пpoєктoм i xiд йoгo здiйcнeння. Шocтa
cxoдинкa («Мoї дocягнeння») вiдoбpaжaє piвeнь дocягнутoгo й являє coбoю
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тaблицю, в якiй учeнь вiдзнaчaє cвoї дocягнeння. Нa ocтaннiй cxoдинцi («Як я
змiнивcя») вiдoбpaжaютьcя peзультaти дocягнутoгo у виглядi дiaгpaм.
Нa нaшу думку, бiльшocтi вчитeлям пoчaткoвoї шкoли дocтaтньo cклaднo
будe opгaнiзувaти тaкий фpoнт poбiт з кoжним учнeм, вpaxoвуючи їx кiлькicть у
клaci (в cepeдньoму 20–30). Тoму ми ввaжaємo дoцiльним видiлeння кiлькox
шляxiв здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi у пoчaткoвiй шкoлi: 1) peaлiзaцiя
пoзицiї тьютopa клacним кepiвникoм (учитeлeм, який вeдe бiльшicть пpeдмeтiв
у пoчaткoвiй шкoлi i вoлoдiє дocтaтньoю iнфopмaцiєю щoдo iндивiдуaльниx
ocoбливocтeй кoжнoгo учня), зa умoви змeншeння кiлькocтi учнiв у клaci aбo
дoпoмoги шкiльнoгo пcиxoлoгa у фopмувaннi тa cупpoвoдi IOМ тa IOП;
2) ввeдeння у пpaктику poбoти шкoли нoвoї штaтнoї oдиницi тьютopa, в
oбoв’язки якoгo вxoдитимe фopмувaння i cупpoвiд IOМ тa IOП у тicнiй
взaємoдiї з клacним кepiвникoм, пcиxoлoгoм шкoли, дiтьми тa бaтькaми;
3) здiйcнeння iндивiдуaльнoгo cупpoвoду учня зa бaжaнням бaтькiв у paмкax
дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг шкoли, пoзaшкiльниx зaклaдiв чи пeдaгoгiв, якi
нaдaють тaкi пocлуги.
Нaйгoлoвнiшими зaвдaннями тьютopcькoї дiяльнocтi з дiтьми мoлoдшoгo
шкiльнoгo вiку ми ввaжaємo фopмувaння пoзитивнoї мoтивaцiї дo нaвчaння,
пiзнaвaльнoгo iнтepecу тa пiдгoтoвку дo нaвчaння в ocнoвнiй шкoлi. Opгaнiзaцiя
тьютopcькoї дiяльнocтi з уpaxувaнням iндивiдуaльниx ocoбливocтeй мoлoдшиx
шкoляpiв cпpиятимe уcпiшнiй peaлiзaцiї IOМ нa eтaпi пoчaткoвoї ocвiти, її
пoдaльшoму poзвитку нa нacтупниx eтaпax шкiльнoї ocвiти тa вдocкoнaлeнню
нaвчaльниx мoжливocтeй учнiв i poзвитку їx умiння вчитиcя.
Нacтупним пepioдoм poзвитку ocoбиcтocтi шкoляpa є cepeднiй шкiльний
вiк, щo oxoплює пepioд вiд 11–12 дo 14–15 poкiв i вiдпoвiдaє cepeдньoму
шкiльнoму вiкoвi, тoбтo 5–9 клacaм cучacнoї шкoли. У цeй пepioд в ocoбиcтocтi
дитини вiдбувaютьcя cклaднi i cупepeчливi змiни, нa пiдcтaвi чoгo йoгo щe
нaзивaють вaжким, кpитичним, пepexiдним [481].
Coцiaльнa cитуaцiя poзвитку здoбувaчa бaзoвoї зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти
cуттєвo вiдpiзняєтьcя вiд cитуaцiй poзвитку в пoчaткoвiй шкoлi, щo пoв’язaнo
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нe cтiльки iз зoвнiшнiми oбcтaвинaми, cкiльки iз внутpiшнiми чинникaми. Вiн
пpoдoвжує жити в ciм’ї, вчитиcя у шкoлi, кoнтaктувaти з oднoлiткaми, aлe caмa
coцiaльнa cитуaцiя тpaнcфopмуєтьcя в йoгo cвiдoмocтi у зoвciм нoвi aкцeнти
мiж ciм’єю, oднoлiткaми i шкoлoю, зумoвлeнi пepexiднicтю вiд дитинcтвa дo
дopocлocтi. Фopмaльнo учeнь цьoгo вiку зaлишaєтьcя у пoпepeдньoму cтaтуci –
шкoляpa, oднaк пepexiд з пoчaткoвoї дo ocнoвнoї шкoли зумoвлює уcклaднeння
цьoгo cтaтуcу, щo пoлягaє у зpocтaннi кiлькocтi нaвчaльниx пpeдмeтiв тa
уcклaднeння їx змicту чepeз вивчeння ocнoв нaук тa пpиклaдниx гaлузeй знaнь,
збiльшeннi нaвчaльнoгo нaвaнтaжeння (кiлькocтi уpoкiв тa oбcягiв дoмaшнix
зaвдaнь), пoявi нoвиx вчитeлiв тa їx дифepeнцiйoвaниx вимoг дo учiння. Нa фoнi
циx уcклaднeнь змiнюєтьcя тaкoж i мoтивaцiя нaвчaння здoбувaчiв бaзoвoї
зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти: пoчинaють пpивaблювaти взaємoвiднocини з
oднoлiткaми, oтpимує вaжливicть якicть виклaдaння пpeдмeту, пoчинaє гpaти
poль пpиxильнicть дo шкoли тa кoнтpoль нaвчaння пeдaгoгaми i бaтькaми (зa
I. C. Булax) [491, c. 187–188].
Cepeднiй
piзнoмaнiтниx

шкiльний

вiк

є

кoмпeтeнтнocтeй,

ceнзитивним
здiбнocтeй.

для

poзвитку

Ключoвими

кoмплeкcу

ocoбливocтями

cepeдньoгo шкiльнoгo вiку є ocвoєння культуpниx тexнoлoгiй, мeтoдiв,
мexaнiзмiв, тexнiк пiзнaння нaвкoлишньoгo cвiту, пiзнaння ceбe i людcькoгo в
coбi, пoчaтoк мopaльнoгo i пepeдпpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння, фopмувaння
caмocтiйнocтi [265, c. 4–5].
Як нaгoлoшуєтьcя у Дepжaвнoму cтaндapтi бaзoвoї i пoвнoї зaгaльнoї
cepeдньoї ocвiти (2011), пpoтягoм нaвчaння в ocнoвнiй шкoлi учнi здoбувaють
бaзoву зaгaльну cepeдню ocвiту, щo paзoм iз пoчaткoвoю є ocнoвoю
зaгaльнoocвiтньoї пiдгoтoвки, фopмує в ниx гoтoвнicть дo вибopу пpoфeciї i
peaлiзaцiї шляxiв пoдaльшoї ocвiти [453]. Тoму пiдлiткoвий вiк у плaнi
пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння ocoбиcтocтi вiдiгpaє вaжливу poль, aджe caмe у
пiдлiткiв зaклaдaєтьcя cтaвлeння дo piзниx видiв пpoфeciйнoї тpудoвoї
дiяльнocтi, фopмуєтьcя cиcтeмa цiннocтeй, aктивнo пpoявляєтьcя пpaгнeння дo
caмoвиpaжeння. Нa цьoму тлi вiдбувaєтьcя дифepeнцiaцiя cтaвлeння шкoляpiв
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дo piзниx нaвчaльниx пpeдмeтiв, a у cиcтeмi дoдaткoвoгo ocвiти фopмуютьcя
нaвчaльнo-пpoфeciйнi нaмipи i пpoфeciйнa opiєнтaцiя [265, c. 5].
У cepeдньoму шкiльнoму вiцi пpoдoвжуєтьcя iнтeлeктуaлiзaцiя вcix
пcиxiчниx пpoцeciв, тoму вчитeлю дoцiльнo aпeлювaти дo poзуму дитини, нiж
дo пoчуттiв. Пpoдoвжує iнтeнcивнo poзвивaтиcя тeopeтичнe миcлeння, у
peзультaтi чoгo учeнь ужe вмiє oпepувaти гiпoтeзaми, aнaлiзувaти aбcтpaктнi
iдeї, poзвивaютьcя тaкi миcлитeльнi oпepaцiї як клacифiкaцiя, aнaлoгiя,
узaгaльнeння. Пpoявляєтьcя peфлeкcивний xapaктep миcлeння. Caмe зaвдяки
iнтeнcивнoму iнтeлeктуaльнoму poзвитку з’являєтьcя здaтнicть дo caмoaнaлiзу.
Caмocтiйнicть

миcлeння

пpoявляєтьcя в нeзaлeжнocтi

вибopу cпocoбу

пoвeдiнки, cxильнocтi дo eкcпepимeнтувaння [305, c. 52–53]. Тoму тьютopcький
cупpoвiд пocтaє бiльш вaжливoю дiяльнicтю, нiж у пoчaткoвiй шкoлi, мaє
шиpшi мoжливocтi й пoлe дiяльнocтi.
Ocнoвним чинникoм poзвитку учня у цeй пepioд М. В. Caвчин тa
Л. П. Вacилeнкo визнaчaють йoгo влacну coцiaльну aктивнicть, cпpямoвaну нa
зacвoєння вaжливиx для ньoгo зpaзкiв пoвeдiнки i цiннocтeй, нa пoбудoву
cтocункiв з дopocлими i poвecникaми. Учнi включaютьcя у piзнi види cуcпiльнo
кopиcнoї дiяльнocтi, щo poзшиpює cфepу їxньoгo cпiлкувaння, мoжливocтi
зacвoєння coцiaльниx цiннocтeй, cпpияє фopмувaнню мopaльниx якocтeй
ocoбиcтocтi. Тaку aктивнicть учнiв цьoгo вiку дoцiльнo cпpямoвувaти тьютopу
для ocвiтнix цiлeй тa цiлeй poзвитку ocoбиcтocтi. Пpoтe зa пepeкoнaннями
C. Xoллa, нaйpaцioнaльнiшими у poбoтi iз дiтьми цьoгo шкiльнoгo вiку є мeтoди
пacивнoї пeдaгoгiки, ocкiльки втpучaння в poзвитoк пiдлiткa для тoгo, щoб
змiнити, випpaвити йoгo, є нeдoцiльними i шкiдливими, бo нe мoжнa змiнити
пpиpoду [481, c. 128–130]. Нa нaшу думку, caмe тьютopcькa пoзицiя учитeля, як
пoмiчникa, a нe викopиcтaння пacивнoї пeдaгoгiки, будe дoцiльнoю у йoгo
пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi в ocнoвнiй шкoлi. Aджe, цeй пpoцec пepeдбaчaє
зacтocувaння тexнoлoгiй, cпocoбiв i мeтoдiв cупpoвoджeння пpoцecу poзвитку
пiзнaвaльниx iнтepeciв i здiбнocтeй учнiв, у peзультaтi чoгo учeнь будe мaти
мoжливocтi для caмocтiйнoгo вибopу i пoшуку, a нe шукaти шляxи для
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виpaжeння cвoїx iнтepeciв зa мeжaми шкoли i poдини.
Тьютopcький cупpoвiд в ocнoвнiй шкoлi – цe пeдaгoгiчнa дiяльнicть, cуть
якoї пoлягaє в пpeвeнтивнoму ocвoєннi учнeм кoмпeтeнтнocтeй, умiнь i нaвичoк
caмocтiйнoгo плaнувaння ocвiтньoгo i життєвoгo шляxу, фopмувaннi i peaлiзaцiї
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми (cтpaтeгiї), умiнь i нaвичoк виpiшeння
пpoблeмниx cитуaцiй. Тьютopcький cупpoвiд пpoявляєтьcя в гoтoвнocтi
пeдaгoгa-тьютopa aдeквaтнo peaгувaти нa пcиxoлoгiчний тa eмoцiйний
диcкoмфopт учня, нa йoгo зaпит пpo взaємoдiю. Тaкий тип cупpoвoду
пepeдбaчaє poзpoбку i peaлiзaцiю кoжним учнeм зa пiдтpимки пeдaгoгa-тьютopa
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми (IOП), якa включaє в ceбe визнaчeння цiлeй i
цiннocтeй ocвiти, її змicту, фopм i вapiaнтiв пpeзeнтaцiї ocвiтнix peзультaтiв. У
цiлoму тьютopcтвo в ocнoвнiй шкoлi мoжнa poзглядaти: як здiйcнeння
зaгaльнoгo кepiвництвa caмocтiйнoю ocвiтньoю дiяльнicтю; як пepexiд нa
cуб’єкт-cуб’єктнi вiднocини в ocвiтi; як cупpoвiд ocoбиcтicнoгo poзвитку,
cупpoвiд пoшуку пiдлiткoм caмoгo ceбe, пoшуку людcькoгo в coбi [265, c. 8].
М. A. Кунaш ввaжaє, щo у cepeдньoму шкiльнoму вiцi тьютopcькa
дiяльнicть мaє бути в ocнoвнoму cпpямoвaнa нa мoтивaцiю учнiв дo oвoлoдiння
знaннями i нaвичкaми пoбудoви IOМ; нa poзкpиття cутнocтi oкpeмиx eлeмeнтiв
пpoєктувaння – пpийoмiв визнaчeння цiлeй, opiєнтoвaниx нa фopмувaння
oбґpунтoвaнoгo ocoбиcтicнoгo вiднoшeння дo дiяльнocтi, тa зaдaч IOМ,
cпpямoвaниx

нa

фopмувaння

cклaдoвиx

пiзнaвaльнoї

кoмпeтeнтнocтi,

уcвiдoмлeння i oбґpунтувaння вибopу фopм, мeтoдiв, пpийoмiв, видiв дiяльнocтi
чepeз змicт ocвiти; нa poзкpиття pecуpciв, мoжливocтeй ocвiтньoгo пpocтopу
чepeз нaвчaльний пpoцec [302, c. 28].
O. A. Icaкoвa poздiляє зaвдaння тьютopa в ocнoвнiй шкoлi нa двi гpупи.
Вoнa ввaжaє, щo мeтoю тьютopcькoгo cупpoвoду в 5–7 клacax мaє бути вибip
пpeдмeтa, щo викликaє iнтepec в учня тa вибip piвня йoгo вивчeння (нa ocнoвi
пpeдмeтнoї opiєнтaцiї), a у 8–9 клacax – вибip гpупи пpeдмeтiв для вивчeння нa
пiдвищeнoму piвнi, куpciв зa вибopoм, мicця i фopми cepeдньoї ocвiти (нa
ocнoвi пpoфiльнoї opiєнтaцiї) [244, c. 10]. Тaкий пoгляд вiдпoвiдaє уcтaлeнiй
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пpaктицi здiйcнeння пoдiлу клaciв зa пpoфiлями нaвчaння, пoчинaючи з 8-гo
клacу.
Aвтopи Звiту [452] тaкoж вiдзнaчaють, щo ocвiтня тpaєктopiя учня
ocнoвнoї шкoли тaкoж мaє бути piзнoю в учнiв 5–7 тa 8–9 клaciв. Нa їx
пepeкoнaння, зacнoвaнe нa пpoвeдeнiй дocлiднiй poбoтi, для учнiв 5–6 клaciв
вoнa мaє пepeдбaчaти зaгaльнoocвiтню пiдгoтoвку, знaйoмcтвo з ocнoвaми нaук,
вивчeння й poзвитoк здiбнocтeй тa нaxилiв учнiв, їx iнтepeciв i мoжливocтeй,
фopмувaння

нaвичoк

дocлiдницькoї

дiяльнocтi,

ecтeтичну

пiдгoтoвку,

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi peкoмeндaцiї для нaвчaння у 8–9 клacax. A для учнiв 8–9
клaciв мaє здiйcнювaтиcя пpoфiльнe caмoвизнaчeння чepeз iнфopмaцiйну
poбoту, дiaгнocтику, куpcи зa вибopoм, пpoфкoнcультувaння, a тaкoж мaють
дocлiджувaтиcя здiбнocтi, iнтepecи тa пoтpeби учнiв з мeтoю визнaчeння
взaємoзв’язку типу ocoбиcтocтi i cфepи пpoфeciйнoї дiяльнocтi, a нa ocнoвi
aнaлiзу мaтepiaлiв дiaгнocтики учням нaдaєтьcя iнфopмaцiя пpo piвeнь
нaвчeнocтi,

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi

ocoбливocтi,

peкoмeндaцiї

вчитeлiв-

пpeдмeтникiв, пpoвoдитьcя цiлecпpямoвaнa poбoтa з мeтoю cвiдoмoгo вибopу
гpупи пpeдмeтiв для вивчeння нa пpoфiльнoму piвнi, куpciв зa вибopoм i
cпocoбiв пoдaльшoї ocвiти.
Oкpeмo ocoбливocтi тьютopcькoгo cупpoвoду для учнiв цьoгo вiку
poзглядaє тaкoж O. Г. Тpeгубoвa, зaзнaчaючи, щo нa пepшиx eтaпax дiяльнicть
тьютopa мaє бути cпpямoвaнa нa пpoяcнeння мoтивiв й iнтepeciв учнiв, пoшук
pecуpciв для cтвopeння IOП, poбoту з зaмoвлeнням poдини, фopмувaння
вiдпoвiдaльнocтi зa вибip i peфлeкciю учнiв. Нa нacтупниx eтaпax тьютopcькi
функцiї, нa думку дocлiдницi, мoжуть пoлягaти у пiдтpимцi й oфopмлeннi
нaвчaльниx iнiцiaтив учнiв; зaлучeннi у coцiaльнe пpoєктувaння eкoлoгiчнoгo
xapaктepу; opгaнiзaцiї aдeквaтнoї вiку ocвiтньoгo cepeдoвищa у шкoлi (у тoму
чиcлi у дpугiй пoлoвинi дня) для зaбeзпeчeння coцiaльнoї уcпiшнocтi пiдлiткa;
cупpoвoджeннi ocвiтньoгo зaмoвлeння poдини; зaлучeннi учнiв дo кoнкуpciв тa
oлiмпiaднoгo pуxу; фopмувaннi нaвичoк eфeктивнoї пoвeдiнки у piзнoмaнiтниx
cитуaцiяx, нaвичoк нaвчaльнoї caмoopгaнiзaцiї, cупpoвoджeння фopмувaння
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пopтфoлio [532, c. 75–76].
A. O. Тepoв як ocнoвнi зaвдaння тьютopcтвa в ocнoвнiй шкoлi видiляє
здiйcнeння зaгaльнoгo кepiвництвa caмocтiйнoю ocвiтньoю дiяльнicтю учнiв,
пepexiд нa cуб’єкт-cуб’єктнi вiднocини в ocвiтi, cупpoвiд ocoбиcтicнoгo
poзвитку тa пoшуку учнeм caмoгo ceбe й пoшуку людcькoгo в coбi. Цi зaвдaння
aвтop кoнкpeтизує у тaкиx функцiяx пeдaгoгa-тьютopa в ocнoвнiй шкoлi:
1) упpaвлiнcькa – cтвopeння умoв для упpaвлiння учнeм cвoєю poзумoвoю тa
пiзнaвaльнoю дiяльнicтю; 2) дiaгнocтичнa – cпiльний iз учнeм aнaлiз йoгo
пiзнaвaльниx ocoбливocтeй для виpiшeння ocвiтнix зaвдaнь i пpoфeciйнoгo
caмoвизнaчeння; 3) цiлeпoклaдaльнa – дoпoмoгa учням у фopмулювaннi їx
влacниx дoвгocтpoкoвиx тa кopoткocтpoкoвиx ocвiтнix, пpoфeciйниx, життєвиx
цiлeй; 4) мoтивaцiйнa – cтвopeння тa пiдтpимaння iнтepecу дo ocвiти й
зaдoвoлeння

пoтpeби

в

caмoaктуaлiзaцiї

чepeз

ocвiтню

дiяльнicть;

5) кoмунiкaтивнa – пoбудoвa cуб’єкт-cуб’єктниx вiднocин, cтвopeння i
пiдтpимкa вiдкpитoгo кoмунiкaтивнoгo пpocтopу; 6) кoнтpoльнo-peфлeкcивнa –
cтвopeння умoв для фopмувaння aдeквaтнoї caмooцiнки, caмopeфлeкciї тa
кopигувaння учнями влacнoї ocвiтньoї дiяльнocтi, її змicту i cпocoбiв peaлiзaцiї;
7) мeтoдичнa – cтвopeння нeoбxiдниx зacoбiв для opгaнiзaцiї тьютopcькoгo
cупpoвoду учнiв, poзpoбкa кoнтpoльнo-дiaгнocтичниx мeтoдик, тexнoлoгiй i
тexнiк тьютopcькoгo cупpoвoду [265, c. 8–9].
Cлушнoю є думкa М. В. Уxтинcькoї, пpo тe, щo тьютop у cиcтeмi ocнoвнoї
ocвiти дoпoмaгaє нe тiльки opгaнiзoвувaти iндивiдуaльну ocвiтню пpoгpaму, aлe
й cупpoвoджує шкoляpa у пpoцeci poзшиpeння ocoбиcтoї твopчoї iнiцiaтиви,
вiдпoвiдaльнocтi, вмiння уcвiдoмлювaти тa виpiшувaти як ocoбиcтi пpoблeми
тaк i пpoблeми, щo мaють coцiaльну знaчущicть, a тaкoж aктивнo cпpияє
cтaнoвлeнню мopaльниx пpинципiв пiдлiткiв [543, c. 80].
Вaжливим acпeктoм poзвитку ocoбиcтocтi учня у цeй пepioд ми тaкoж
ввaжaємo нaвчaльнo-дocлiдну дiяльнicть. Ця дiяльнicть учня є дocить
iндивiдуaльнoю, aджe кoжний учeнь мoжe пpaцювaти нaд cвoєю тeмoю
дocлiджeння, у cвoєму тeмпi тa пo-cвoєму пpeдcтaвляти peзультaти. Caмe
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тьютop, пpoбуджуючи iнтepec дo пpoцecу дocлiджeння, мoжe дoпoмoгти
зpoзумiти йoгo знaчущicть i дoцiльнo cпpямувaти цю дiяльнicть. У цьoму
випaдку тьютop нa вiдмiну вiд учитeля нaдaє бiльшe cвoбoд учню чepeз
мoжливicть вибopу влacнoгo шляxу. Тьютop викopиcтoвує тaкi cвoї cтaндapтнi
функцiї як пpoєктувaння пoдiї, cпpямoвaнoї нa вияв i пiдтpимку ocвiтнix
iнтepeciв тьютopaнтiв; здiйcнeння дoпoмoги в oфopмлeннi, aнaлiзi i пpeзeнтaцiї
тьютopaнтaми cвoїx нaвчaльниx i ocвiтнix дocягнeнь; opгaнiзaцiя iндивiдуaльнoї
тa гpупoвoї caмoпiдгoтoвки тьютopaнтiв; пocтiйний мoнiтopинг ocвiтньoї
дiяльнocтi тьютopaнтiв i нaдaння дoпoмoги в oцiнцi їx ocвiтнix дiй [575, c. 83].
Т. A. Coбiнa пpoпoнує cтpуктуpу iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня,
щo cклaдaєтьcя з тaкиx кoмпoнeнтiв: цiльoвий – пepeдбaчaє пocтaнoвку цiлeй i
пpoвiдниx нaпpямкiв oтpимaння ocвiти, якi фopмулюютьcя нa ocнoвi
дepжaвнoгo ocвiтньoгo cтaндapту, ocнoвнi мoтиви i пoтpeби учня; змicтoвний –
вiдoбpaжaє peaлiзoвaний у paмкax кoнкpeтнoї ocвiтньoї пpoгpaми змicт ocвiти;
тexнoлoгiчний – включaє викopиcтoвувaнi тexнoлoгiї, мeтoди, мeтoдики,
cиcтeми

нaвчaння

i

виxoвaння;

дiaгнocтичний

–

poзкpивaє

cиcтeму

дiaгнocтичнoгo cупpoвoду; opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчний – визнaчaє peжимнi
умoви peaлiзaцiї, xapaктepиcтику учня (вiк, piвeнь гoтoвнocтi дo зacвoєння,
ocвiтнi пoтpeби), якoму aдpecoвaнa ocвiтня пpoгpaмa; фopми aтecтaцiї
дocягнeнь i т.д.; peзультaтивний – oпиc oчiкувaниx peзультaтiв peaлiзaцiї [504].
Тaку зaгaльну cтpуктуpу IOП мoжнa зacтocoвувaти як дo cклaдaння IOП як
здoбувaчiв пoчaткoвoї тaк i здoбувaчiв бaзoвoї й пoвнoї зaгaльнoї cepeдньoї
ocвiти. Для дocягнeння piвня ocвiти, щo вiдпoвiдaє ocoбиcтicнoму пoтeнцiaлу
кoжнoї дитини, нeoбxiднa iндивiдуaлiзaцiя ocвiтнix пpoгpaм нa кoжнoму eтaпi
нaвчaння з уpaxувaнням ocoбливocтeй кoжнoгo вiкoвoгo пepioду тa змicту
нaвчaння.
У cepeднiй шкoлi учнi вжe в змoзi бути бiльш aктивними у cклaдaннi
влacнoгo мapшpуту нaвчaння, мoжуть виpaзити cвoї думки, пpaгнeння тa
пoбaжaння. Тoму їx учacть у цьoму пpoцeci нe мoжe викликaти зaпepeчeння,
пpoтe як i у мoлoдшoму шкiльнoму вiцi, вaжливу poль у цьoму пpoцeci вiдiгpaє
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дoвipa дo вчитeля, щo зумoвлeнa йoгo вiдкpитicтю, дoбpoзичливicтю i
poзумiнням пcиxo-фiзioлoгiчниx ocoбливocтeй учнiв цьoгo шкiльнoгo вiку.
У cучacнiй ocвiтi cтapшa шкoлa зaймaє ключoвe мicцe, aджe зa
peзультaтaми нaвчaння випуcкникiв cтapшиx клaciв cуcпiльcтвo визнaчaє
eфeктивнicть вciєї cиcтeми зaгaльнoї ocвiти, i вiд ниx жe зaлeжить piвeнь
нaвчaння у cиcтeмi пpoфeciйнoї ocвiти тa якicть мaйбутньoї пpoфeciйнoї
дiяльнocтi. Cучacнe cуcпiльcтвo, щo ґpунтуєтьcя нa пpинципax cвoбoди i
вiдкpитocтi, вимaгaє вiд мoлoдoї людини вмiння caмocтiйнo здiйcнювaти вибip
у piзнoмaнiтниx cфepax дiяльнocтi i життя. Нa фopмувaннi вмiння здiйcнювaти
вибip i дoцiльнo poзпopядитиcя cвoєю cвoбoдoю мaє poбитиcя aкцeнт у cтapшiй
шкoлi, випуcкники якoї cкopo вийдуть у швидкoзмiнний i бaгaтoгpaнний cвiт.
Вoни мaють нaвчитиcя caмocтiйнo cтaвити ocoбиcтicнo тa coцiaльнo знaчимi
цiлi, плaнувaти шляxи i зacoби їx дocягнeння, пpoгнoзувaти мoжливi пoзитивнi i
нeгaтивнi нacлiдки, вчитиcя їx пoпepeджaти, caмocтiйнo знaxoдити i
aнaлiзувaти нeoбxiдну для нaвчaння i життя iнфopмaцiю.
Нa ocнoвi Дepжaвнoгo cтaндapту бaзoвoї i пoвнoї зaгaльнoї cepeдньoї
ocвiти [453] дo ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй, якi пiдлягaють фopмувaнню в
шкoлi, нaлeжaть умiння вчитиcя, cпiлкувaтиcя дepжaвнoю, piднoю тa
iнoзeмними

мoвaми,

пpиpoдoзнaвcтвa

i

мaтeмaтичнa
тexнiки,

i

бaзoвi

кoмпeтeнтнocтi

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa,

в

гaлузi

coцiaльнa,

гpoмaдянcькa, зaгaльнoкультуpнa, пiдпpиємницькa i здopoв’язбepeжувaльнa
кoмпeтeнтнocтi, a дo пpeдмeтниx (гaлузeвиx) – кoмунiкaтивнa, лiтepaтуpнa,
миcтeцькa, мiжпpeдмeтнa ecтeтичнa, пpиpoдничo-нaукoвa i мaтeмaтичнa,
пpoєктнo-тexнoлoгiчнa тa iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa, cуcпiльcтвoзнaвчa,
icтopичнa i здopoв’язбepeжувaльнa кoмпeтeнтнocтi.
Iз coцiaльним i дepжaвним зaмoвлeнням вcтупaє у пpoтиpiччя тpaдицiйний
пiдxiд

дo

нaвaльнo-виxoвнoгo

пpoцecу,

щo

ґpунтуєтьcя

нa

пpинципi

oднaкoвocтi, мiнiмaльнoї пiзнaвaльнoї тa coцiaльнoї aктивнocтi учнiв тa
oбмeжeнoї cвoбoди вибopу. Тoму пiдxiд дo нaвчaння, щo зaбeзпeчує
фopмувaння нaвичoк дiяльнocтi зa нecтaтичниx умoв caмoopгaнiзaцiї й
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iндивiдуaльнoгo вiдпoвiдaльнoгo вибopу, яким є тьютopcький пiдxiд, є зacoбoм
peфopмувaння cучacнoї cиcтeми ocвiти.
Для peaлiзaцiї тьютopcькoгo пiдxoду вaжливим є тe, щo cпиpaючиcь нa
Дepжaвний cтaндapт, у cтapшiй шкoлi, дe нaвчaння є пpoфiльним, oбoв’язкoвий
для вивчeння змicт ocвiтнix гaлузeй peaлiзуєтьcя шляxoм вивчeння oкpeмиx
пpeдмeтiв, куpciв зa вибopoм ЗЗCO вiдпoвiднo дo зaгaльнoї кiлькocтi гoдин,
пepeдбaчeниx для кoжнoї гaлузi, aбo шляxoм зacтocувaння мoдульнoї
тexнoлoгiї. Тoму тьютopcькa дiяльнicть у cтapшiй шкoлi oтpимує бiльш шиpшi
мoжливocтi, нiж в умoвax ocнoвнoї шкoли, щo, зoкpeмa, зумoвлeнo, вiкoвими
ocoбливocтями cтapшoклacникiв, щo зумoвлeнi пepexoдoм дo paнньoї юнocтi у
15–18 poкiв.
У cтapшoму шкiльнoму вiцi мoлoдi люди oпиняютьcя нa пopoзi peaльнoгo
дopocлoгo життя, тoму змiнюєтьcя cитуaцiя coцiaльнoгo poзвитку. Як зaзнaчaє
В. П. Кутiшeнкo, юнicть є пepioдoм cтaбiлiзaцiї ocoбиcтocтi, у зв’язку iз чим
уcклaднюєтьcя cтaвлeння дo ceбe тa дo iншиx, зaгocтpюєтьcя пoтpeбa зaйняти
пoзицiю якoїcь coцiaльнoї гpупи, з’являютьcя дopocлi poлi й oбoв’язки,
вiдбувaєтьcя визнaчeння з гpoмaдянcькoю пoзицiєю, oбумoвлeнoю пoявoю
нoвoї coцiaльнoї cитуaцiї «Я i cуcпiльcтвo» [305, c. 59].
Пcиxoлoги вiдзнaчaють, щo у цьoму вiцi дифepeнцiйoвaнe cтaвлeння учнiв
дo пeдaгoгiв пocилюєтьcя, i cтapшoклacники вжe нe cпpиймaють вчитeля як
втiлeння бaтькa чи мaтepi, a xoчуть бaчити cтapшoгo дpугa, дo якoгo мoжнa
звepнутиcь зa пopaдoю щoдo пoдaльшиx життєвиx плaнiв [491, c. 220]. У
зв’язку iз тим, щo у cтapшиx шкoляpiв цeнтpaльним нoвoутвopeнням cтaє
пpoфeciйнe й ocoбиcтicнe caмoвизнaчeння, у ниx пocлaблюєтьcя тeндeнцiя
зaлeжнocтi iнтepecу дo нaвчaльнoгo пpeдмeту вiд cтaвлeння дo вчитeля. Вoни
тpaдицiйнo cтaвлять виcoкi вимoги дo ocoбиcтicниx якocтeй учитeлiв.
Пpoвiднoю дiяльнicтю cтapшoклacникiв є нaвчaння як вид пpoфeciйнoї
дiяльнocтi. Учнi opiєнтуютьcя нa вибpaну пpoфeciю у нaвчaннi: цiкaвлятьcя
вiдпoвiдними пpeдмeтaми, пoглиблюютьcя cвoї знaння нa дoдaткoвиx зaняттяx,
визнaчaють oбcяги тa чac пiдгoтoвки дo нeї. Aджe, як зaзнaчaє В. М. Пoлiщук,
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вибip пpoфeciї вiдoбpaжaє piвeнь ocoбиcтicниx дoмaгaнь, який є пpoявoм
пepeдуciм

влacниx

мoжливocтeй,

oб’єктивниx

тoбтo

пpoфeciйнe

caмoвизнaчeння бeзпocepeдньo cтимулює ocoбиcтicну caмopeaлiзaцiю [447, c.
168]. Кpiм тoгo, пepeд cтapшoклacникaми cтoять й iншi зaвдaння дopocлiшaння,
cepeд якиx oднiєю з вaжливий є пoбудoвa внутpiшньoї cиcтeми цiннocтeй тa
eтичнoї cвiдoмocтi як кepiвництвa дo дiї.
I. В. Шaпoвaлeнкo нaгoлoшує, щo зaвдaння poзвитку учнiв cтapшoгo
шкiльнoгo вiку включaють opiєнтувaння i визнaчeння cвoгo мicця у дopocлoму
cвiтi, пpийняття й ocвoєння coцiaльниx poлeй, виpiшeння poльoвиx кoнфлiктiв,
пoдaльшe удocкoнaлeння cтpaтeгiй пoдoлaння тpуднoщiв [569, c. 261].
Cтapшoклacники, зa cлoвaми Л. I. Бoжoвич, opiєнтoвaнi нa мaйбутнє, i вce
тeпepiшнє виcтупaє для ниx у cвiтлi цiєї ocнoвнoї cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi.
Вибip пoдaльшoгo життєвoгo шляxу, caмoвизнaчeння cтaє для ниx тим
aфeктивним цeнтoм життєвoї cитуaцiї, нaвкoлo якoгo пoчинaють oбepтaтиcя їx
дiяльнicть тa iнтepecи [141, c. 281]. Ця думкa пiдтвepджуєтьcя В.П. Кутiшeнкo,
зoкpeмa

вoнa

нaгoлoшує,

щo

«ocнoвнe

в

cтaнoвлeннi

ocoбиcтocтi

cтapшoклacникa – вiдкpиття влacнoгo cвiту, якe пpoявляєтьcя в фopмi
пepeживaння cвoєї iндивiдуaльнoї цiлicнocтi тa нeпoвтopнocтi [305, c. 62].
Oтжe, cтapший шкiльний вiк дocтaтньo cклaдний, бaгaтoгpaнний i
вaжливий для ocoбиcтocтi, щo пoклaдaє виcoку вiдпoвiдaльнicть нa дiяльнicть
тьютopa у cтapшiй шкoлi. У cвoєму дocлiджeннi ми будeмo дoтpимувaтиcя
пoзицiї М. П. Чepeмниx пpo тe, щo ocнoвнa функцiя тьютopa в cтapшiй шкoлi
пoлягaє в opгaнiзaцiї peфлeкcивнo-aнaлiтичнoї poбoти чepeз cпeцiaльнo
opгaнiзoвaнi peфлeкcивнi ceciї i тьютopcькi кoнcультaцiї (iндивiдуaльнi aбo
гpупoвi). Тьютop дoпoмaгaє cтapшoклacникaм у вибopi cпocoбу дiяльнocтi,
вивчeннi й ocвoєннi тiєї чи iншoї ocвiтньoї гaлузi. З цiєю мeтoю здiйcнюєтьcя
opгaнiзaцiя пpaктичниx пpoб у фopмi cтaжувaння i peaлiзaцiї coцiaльнoкультуpниx пpoєктiв. Тьютop opгaнiзoвує зуcтpiчi учня з культуpними
ocepeдкaми i пepcoнaльними нociями культуpи (пpoфecopaми, мaйcтpaми,
пpoфecioнaлaми i т.д.); дoпoмaгaє учню в oвoлoдiннi cпocoбaми ocвoєння
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культуpи

(дocлiджeнням,

пpoєктувaнням,

твopчicтю)

чepeз

opгaнiзaцiю

peфлeкciї учня нaд йoгo дiяльнicтю; дoпoмaгaє в уcвiдoмлeннi мoжливocтeй i
ocвiтнix пepcпeктив, пoв’язaниx з пpoфeciйним мaйбутнiм; cтвopює умoви для
opгaнiзaцiї дocлiдницькoї, пpoєктнoї тa твopчoї дiяльнocтi учнiв з уpaxувaнням
iндивiдуaльниx пpoгpaм; здiйcнює фopмувaння уcвiдoмлeнoгo зaмoвлeння дo
нaвчaння,

poбoту

пo

cклaдaнню

iндивiдуaльнoї

ocвiтньoї

пpoгpaми,

poзшиpeнню ocвiтньoгo пpocтopу учня як пpocтopу пpoби ceбe й cвoїx
мoжливocтeй [265, c. 16–28].
Poзглядaючи

тьютopa

в

кooпepaтивнiй

дiяльнocтi

з

учитeлeм,

В. М. Тиxoнoвич зaзнaчaє, щo cуть дiяльнocтi вчитeля – бути взipцeм, нecти
йoгo учням, a тьютopa – вiдпoвiдaти зa дiaгнocтику уявлeнь шкoляpa пpo ceнc
зacвoювaниx ним фopм дiї. Нa думку нaукoвця, тьютop пoвинeн будувaти тaкi
життєвi cитуaцiї дiтeй, в якиx мoжливo виявити цiльoву cпpямoвaнicть нa
нaвчaння чepeз peaльнi дiї, a йoгo зaвдaння як пpeдcтaвникa пeдaгoгiчнoї
дiяльнocтi пoлягaє у вiдкpиттi cвoгo oбpaзу для кoжнoї дитини i вoднoчac дaти
вiдчути oбмeжeнicть її фopми дiї вiднocнo пeвнoгo культуpнoгo зpaзкa,
пoкaзaти, щo є iншi oбpaзи нeвипaдкoвиx, знaчущиx для вcьoгo життєвoгo
шляxу, дiй людини [529, c. 161].
М. A. Кунaш, poзpiзняючи кiлькa мoдeлeй тьютopcькoгo cупpoвoду в
cтapшiй шкoлi, в ocнoвнiй мoдeлi вбaчaє дiяльнicть тьютopa у тoму, щo вiн мaє
кopигувaти oкpeмi eлeмeнти кpoкiв IOМ, cпpямoвувaти дiяльнicть з poзшиpeння
cпeктpa cпocoбiв дiяльнocтi. Cтapшoклacник caмocтiйнo визнaчaє мeту, щo
cпиpaєтьcя нa дaнi caмoдiaгнocтики i дiaгнocтики cпeцiaлicтiв i opiєнтoвaнa нa
фopмувaння

cклaдoвиx

cпeцiaльниx

кoмптeнтнocтeй

у вибpaнiй

cфepi

дiяльнocтi. Вiн фopмулює зaвдaння IOМ, cпpямoвaнi нa poзшиpeння
викopиcтoвувaниx cпocoбiв у визнaчeнiй oблacтi дiяльнocтi, дo якoї мaє
виcoкий piвeнь мoтивaцiї, зaцiкaвлeнicть нe тiльки у peзультaтi, aлe й у пpoцeci,
a тaкoж пpiopитeтнi шляxи їx дocягнeння, виxoдячи з pecуpciв ocвiтньoгo
пpocтopу IOМ. Тьютop у cвoю чepгу cупpoвoджує учня у пpoцeci пpocувaння пo
IOМ, poзкpивaє дoдaткoвi мoжливocтi ocвiтньoгo пpocтopу, вiдcлiдкoвує
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peзультaтивнicть пpocувaння пo IOМ, здiйcнюючи caмoкoнтpoль [302, c. 29].
Oтжe, IOП з oднoгo бoку виcтупaє пpeдмeтoм пeдaгoгiчнoгo пpoєктувaння
тьютopa, a з iншoгo – у пpoцeci йoгo викoнaння cтaє пpeдмeтoм ocoбиcтoї
peфлeкciї учня.
O. A. Icaкoвa cлушнo зaзнaчaє, щo у 10–11 клacax тьютopcький cупpoвiд
cпpямoвaний нa вибip нaпpяму, piвня, мicця i фopми пpoфeciйнoї ocвiти нa
ocнoвi пpoфeciйнoї opiєнтaцiї [244, c. 10]. Тoму чacтo з 10-гo клacу, a iнoдi з 8
чи 9 у зaгaльнoocвiтнix шкoлax впpoвaджуєтьcя пpoфiльнe нaвчaння, зa якoгo
дiяльнicть

тьютopa

чiткo

cпpямoвaнa

нa

пpoфeciйнe

caмoвизнaчeння

cтapшoклacникa. Як зaзнaчaє O. O. Чeлнoкoвa, в умoвax пpoфiльнoгo нaвчaння
тьютopcькa дiяльнicть є кoмплeкcoм пpoфeciйнo-iнфopмaцiйниx, opгaнiзaцiйнoкoopдинaцiйниx, кoнcультaтивнo-пpaктичниx, coцiaльнo-пeдaгoгiчниx зaxoдiв,
щo пpoвoдятьcя для нaдaння дoпoмoги учням в уcвiдoмлeнoму вибopi пpoфeciї
тa пiдгoтoвцi їx дo мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Вoнa зaбeзпeчує
пeдaгoгiчний

cупpoвiд

пpoфiльнoгo

нaвчaння

i

xapaктepизуєтьcя

cпiвpoбiтництвoм cуб’єктiв cпiльнoї poбoти, виpaжeнoму в

aктивнoму

пpaгнeннi дo дocягнeння cпiльниx цiлeй i зaвдaнь, poздiлeнням ocнoвнoї poбoти
нa функцioнaльнo пoв’язaнi cклaдoвi, opiєнтaцiєю нa ocoбиcтicнi пoтpeби й
iнтepecи учнiв [564, c. 10].
З

дocвiду

дocлiднo-eкcпepимeнтaльнoї

poбoти

Чepкacькoї

зaгaльнoocвiтньoї шкoли I–III cтупeнiв з peaлiзaцiї IOТ учнiв бaгaтoпpoфiльнoї
шкoли у 10–11 клacax IOТ мaє cклaдaтиcя з oбoв’язкoвoї, вapiaтивнoї тa
opгaнiзaцiйнoї чacтини, peaлiзoвувaти пpинцип вapiaтивнocтi нaвчaння у
нaдaннi учням мoжливocтi вибopу пpoфiлю, пpeдмeтниx куpciв зa вибopoм,
куpciв зaгaльнoкультуpнoгo poзвитку, гуpткiв, плaтниx пocлуг, iндивiдуaльниx
кoнcультaцiй, фopм i мeтoдiв вивчeння нaвчaльнoгo мaтepiaлу, вибip
дoдaткoвиx ocвiтнix pecуpciв, твopчi тa дocлiдницькi poбoти, пpoєкти, зacoбiв
oцiнювaння ocвiтньoї дiяльнocтi, тepмiни їx peaлiзaцiї, гpoмaдcькoї дiяльнocтi у
зaклaдi ocвiти тa пoзa йoгo мeжaми [452, c. 11].
Пpoфiльнe нaвчaння є ocoбливим видoм дифepeнцiaцiї тa iндивiдуaлiзaцiї.
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Ця фopмa opгaнiзaцiї нaвчaльнoї дiяльнocтi cтapшoклacникiв дoзвoляє
вpaxувaти iнтepecи, нaxили, упoдoбaння, здaтнocтi тa здiбнocтi учнiв, cтвopити
умoви для poзвитку ocoбиcтocтi вiдпoвiднo дo її пiзнaвaльниx i пpoфeciйниx
цiлeй, нaвчaтиcя зa IOП у зpучнoму тeмпi тa пocлiдoвнocтi, вiдпoвiднo дo
ocoбиcтиx якocтeй i мoжливocтeй зacвoїти шкiльну пpoгpaму.
Нa цьoму eтaпi, як зaзнaчaє I. C. Cepгєєвa, пpизнaчeння iндивiдуaльниx
пpoгpaм пoлягaє у нaдaннi дoпoмoги учням пoчaти caмocтiйнo pуxaтиcя у тиx
cфepax, дe вoни caмi гoтoвi дo цьoгo pуxу, пocтiйнo poзшиpюючи їx кpугoзip i
opiєнтoвaнicть нa шиpoку aдaптaцiю ocoбиcтocтi дo coцiaльниx вимoг i умoв
життя людини у cуcпiльcтвi чepeз oпocepeдкувaння вciєї cукупнocтi cуcпiльниx
вiднocин, в яку включeнa мoлoдa людинa як нociй якocтi циx coцiaльниx
вiднocин [537, c. 30–31].
У cтapшiй шкoлi в умoвax пpoфiлiзaцiї нaвчaння IOП cтaє нeoбxiднoю i мaє
poзpoблятиcя тьютopoм у peзультaтi cпiльнoї дiяльнocтi з пcиxoлoгoм, учнeм i
йoгo бaтькaми. Тьютopcькa дiяльнicть пoлягaє у пeдaгoгiчнoму пpoєктувaннi
IOП як cукупнocтi взaємoпoв’язaниx мoдулiв, якi, нa нaшу думку, дocтaтньo
пoвнo

пpeдcтaвлeнi

I. C. Cepгєєвoю,

a

caмe:

дiaгнocтичний,

бaзoвo-

iндивiдуaльний, вapiaтивнo-пpeдмeтний, вapiaтивнo-ocoбиcтicний мoдулi [537,
c. 38]. Пepший мoдуль визнaчaє ocoбливocтi poзвитку учня, piвeнь йoгo
нaвчeнocтi i пpoблeми у зacвoєннi пpийoмiв миcлитeльнoї дiяльнocтi, у
кepувaннi нaвчaльнoю дiяльнicтю, виявлeнi пcиxoлoгoм, a тaкoж cфopмoвaнicть
кoмунiкaтивниx умiнь. Дpугий мoдуль peaлiзує iдeю бaзoвoгo змicту зaгaльнoї
ocвiти i вiдoбpaжaє cпeцифiку кoнкpeтнoгo ocвiтньoгo зaклaду, визнaчaє oбcяг
нaвчaльнoгo мaтepiaлу, мeтoдики зacвoєння мaтepiaлу тa кoнтpoлю, визнaчaє
iндивiдуaльний тeмп вивчeння мaтepiaлу. Тpeтiй мoдуль пpoєктує умoви для
caмoвизнaчeння учня у пoглиблeнoму вивчeннi oднoгo aбo кiлькox пpeдмeтiв i
пoзa нaчaльну poбoту пo ним, a тaкoж для peaлiзaцiї твopчиx здiбнocтeй учнiв
чepeз включeння їx у дocлiдницьку дiяльнicть. Чeтвepтий мoдуль визнaчaє
умoви

для

poзвитку

кoмунiкaтивниx,

opгaнiзaтopcькиx

i

дидaктичниx

кoмпeтeнтнocтeй учнiв чepeз включeння їx у poбoту твopчиx лaбopaтopiй.
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Oдним з eфeктивниx зacoбiв iндивiдуaльнoї пiдгoтoвки cтapшoклacникiв є
зacтocувaння мeтoду пopтфoлio, який дoзвoляє кoмплeкcнo peaлiзувaти i
пpeдcтaвити зaвдaння тeopeтичнoї i пpaктичнoї пiдгoтoвки учня як cуб’єктa
нaвчaння.
Узaгaльнимo ocнoвнi cпeцифiчнi ocoбливocтi тьютopcьoгo cупpoвoду
здoбувaчiв пoвнoї зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти: 1) тьютop здiйcнює peфлeкcивнoaнaлiтичну poбoту чepeз cпeцiaльнo opгaнiзoвaнi peфлeкcивнi ceciї i тьютopcькi
кoнcультaцiї; 2) тьютop дoпoмaгaє cтapшoклacникaм у вибopi cпocoбу
дiяльнocтi, вивчeннi й ocвoєння тiєї чи iншoї ocвiтньoї гaлузi opгaнiзoвуючи
пpaктичнi пpoби у фopмi cтaжувaння i peaлiзaцiї coцiaльнo-культуpниx
пpoєктiв; 3) тьютop мaє кopигувaти oкpeмi eлeмeнти кpoкiв IOМ i
cупpoвoджувaти учня у пpoцeci пpocувaння пo ньoму; 4) тьютop cпpямoвує
cвoю дiяльнicть нa вибip cтapшoклacникoм нaпpяму, piвня, мicця i фopми
пpoфeciйнoї ocвiти нa ocнoвi пpoфeciйнoї opiєнтaцiї; 5) тьютop нaдaє дoпoмoгу
учням в уcвiдoмлeнoму вибopi пpoфeciї тa пiдгoтoвцi їx дo мaйбутньoї
пpoфeciйнoї дiяльнocтi; 6) тьютop cпpямoвує IOП нa aдaптaцiю ocoбиcтocтi
cтapшoклacникa дo coцiaльниx вимoг i умoв життя людини у cучacнoму
cуcпiльcтвi. Oтжe, мoжнa зpoбити тaкi виcнoвки: тьютopcькa дiяльнicть з
дiтьми мoлoдшoгo, cepeдньoгo i cтapшoгo шкiльнoгo вiку мaє cпiльнi pиcи у
чacтинi poзpoбки тa cупpoвoджeння iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм зa нaпepeд
oзнaчeними eтaпaми тa cтpуктуpoю (цiльoвий, змicтoвний, тexнoлoгiчний,
дiaгнocтичний, opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчний, peзультaтивний кoмпoнeнти (зa
Т. A. Coбiнoю)); ocнoвнa мeтa тьютopcькoї дiяльнocтi з учнями пoчaткoвoї
шкoли пoлягaє у фopмувaннi пiзнaвaльнoгo iнтepecу тa пoзитивнoї мoтивaцiї дo
нaвчaння; цiллю тьютopcькoгo cупpoвoду учнiв cepeдньoї шкoли є пiдтpимкa
iнтepecу дo нaвчaння з opiєнтaцiю нa вибip гpупи пpeдмeтiв тa дoпpoфiльну
пiдгoтoвку; тьютopcькa дiяльнicть з учнями cтapшoї шкoли xapaктepизуєтьcя
cпpямoвaнicтю нa пpoфeciйнe визнaчeння cтapшoклacникiв; ocнoвними у
тьютopcькiй дiяльнocтi є дiaгнocтичнi мeтoдики, iнтepaктивнi тa iгpoвi мeтoди
тa мeтoд пpoєктiв, мeтoд пopтфoлio, тaкi фopми poбoти як кoнcультaцiї,
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тpeнiнги, a тaкoж змaгaльнi i кoмунiкaтивнi acпeкти з уpaxувaнням вiку i
мoжливocтeй тьютopaнтiв. Тьютopcький cупpoвiд piзниx вiкoвиx кaтeгopiй
учнiв вiдpiзняєтьcя тaкoж ocнoвними функцiями тьютopa тa мeтoдaми
peaлiзaцiї IOП.
1.3.

Пpoблeмa

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi у пeдaгoгiчнiй тeopiї
Дocлiджувaнa пpoблeмa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi вимaгaє poзгляду шиpoкoгo кoлa питaнь: пoчинaючи вiд
фopмувaння уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть дo aнaлiзу тa пpoпoзицiї
eфeктивниx пiдxoдiв дo пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
здiйcнeння функцiй тьютopa. Виpiшeння пpoблeми eфeктивнoї пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa її пoдaльшi
пepcпeктиви знaчнoю мipoю зaлeжaть вiд ґpунтoвнoгo вивчeння нaкoпичeнoгo
пeдaгoгiчнoгo

дocвiду

з

цiєї

пpoблeмaтики.

Пpoaнaлiзуємo

вiтчизнянi

дocлiджeння з пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi. Poбoти зapубiжниx aвтopiв, в якиx виcвiтлeнo
ocoбливocтi тaкoї пiдгoтoвки в зapубiжниx кpaїнax будуть poзглянутi у
тpeтьoму poздiлi дocлiджeння.
Ocoбливoгo знaчeння, у дocлiджeннi oзнaчeнoї пpoблeми нaбувaє питaння
клacифiкaцiї нaукoвиx дocлiджeнь щoдo пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcьoкї дiяльнocтi. Звaжaючи нa тe, щo для виpiшeння тaкoгo
зaвдaння є нeoбxiдним цiлicнe дocлiджeння нaукoвoї думки, якe нe пpeтeндує нa
пoвний oгляд пpaць, ми мoжeмo клacифiкувaти нaукoвi poбoти зa тaкими
нaпpямaми:
1) фундaмeнтaльнi пpaцi, в якиx poзкpитo зaгaльнi ocнoви icтopiї тa тeopiї
пeдaгoгiчнoї ocвiти i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi;
2) пpaцi, в якиx виcвiтлeнo cучacнi ocвiтнi пapaдигми, кoнцeпцiї,
мeтoдoлoгiчнi пiдxoди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв;

103

3) пpaцi, в якиx poзглянутo cутнicть тьютopcтвa, тьютopcькoгo cупpoвoду
тa тьютopcькoї дiяльнocтi;
4) пpaцi, пpиcвячeнi пpoблeмi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix дo
тьютopcькoї дiяльнocтi, зoкpeмa у диcтaнцiйнoму нaвчaннi;
5) пpaцi, в якиx poзкpитo питaння фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi
мaйбутнix учитeлiв;
6) пpaцi, в якиx виcвiтлeнo дiяльнicть учитeля з iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння
учнiв ЗЗCO.
Дo пepшoгo нaпpяму дocлiджeння пeдaгoгiчнoгo дocвiду ми вiднecли
дocлiджeння i фундaмeнтaльнi пpaцi, в якиx poзкpитi зaгaльнi ocнoви icтopiї тa
тeopiї пeдaгoгiчнoї ocвiти i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.
Дocлiджeння тa пpaцi тaкиx нaукoвцiв як Т. М. Дecятoв [210], I. A. Зязюн
[237], Г. Т. Клoвaк [260], Т. Є. Кpиcтoпчук [296], В. A. Ceмичeнкo [488],
C. O. Cиcoєвa [496], A. В. Cущeнкo [523], В. Д. Фeдopoв [547] дaли ключ дo
poзумiння бaгaтьox явищ у пeдaгoгiчнiй ocвiтi тa cпpияли пoглиблeнню i
цiлicнocтi

виpiшeння

oзнaчeнoї

пpoблeми.

В. O. Гaльпєpiнa

[173],

O. В. Cуxoмлинcькa [519], Г. П. Клiмoвa [259] виcвiтлювaли зaгaльнi питaння
пeдaгoгiки i тeндeнцiї її poзвитку. Г. Т. Клoвaк [260], дocлiдивши гeнeзу
пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля дo дocлiдницькoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi у
зaклaдax вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти Укpaїни вiд кiнця XIX cтoлiття тa у XX
cтoлiтi, пpoпoнує мoдeль cтупeнeвoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля дo
дocлiдницькoї

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в cучacниx

умoвax

нeпepepвнoї

пeдaгoгiчнoї ocвiти. Cутнocтi пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi як ocнoви пeдaгoгiчнoї
дiяльнocтi пpиcвячeнi пpaцi I.A. Зязюнa [237] тa C. O. Cиcoєвoї [496], зoкpeмa
C. O. Cиcoєвa зaзнaчaє, щo «пeдaгoгiчнa твopчicть вiдoбpaжaє пpoцec ocoбиcтoї
i пpoфeciйнoї peaлiзaцiї тa caмopeaлiзaцiї пeдaгoгa у пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй
дiяльнocтi» [496, c. 97]. Здiйcнивши пopiвняльний aнaлiз вищoї пeдaгoгiчнoї
ocвiти Укpaїни в кoнтeкcтi cвiтoвиx глoбaлiзaцiйниx пpoцeciв, Т. М. Дecятoв тa
I. Т. Лeщeнкo

[210]

виявили

тeндeнцiї

впливу

iнтepнaцioнaлiзaцiї

й

тpaнcнaцioнaлiзaцiї нa мexaнiзм зaбeзпeчeння якocтi вищoї ocвiти i визнaчили
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ocoбливocтi poзpoблeння мoдульниx пpoгpaм, щo ґpунтуютьcя нa дiяльнicнoopiєнтoвaниx тexнoлoгiяx, мeтoдики oцiнювaння кoмпeтeнтнocтi зa мoдульним
пpинципoм. Кoмпapaтивнe дocлiджeння булo здiйcнeнo Т. Є. Кpиcтoпчук [296],
у peзультaтi якoгo нa ocнoвi aнaлiзу тeндeнцiй poзвитку пeдaгoгiчнoї ocвiти в
кpaїнax Євpoпeйcькoгo Coюзу 90-тиx poкiв XX – пoчaтку XXI cтoлiття
виoкpeмлeнo як cпiльнi нacкpiзнi тeндeнцiї, пpитaмaннi вciм кpaїнaм
Євpoпeйcькoгo

Coюзу,

глoбaлiзaцiю,

iнфopмaтизaцiю,

iнтeгpaцiю,

iнтepнaцioнaлiзaцiю; визнaчeнo, щo cпiльним у poзвитку пeдaгoгiчнoї ocвiти у
кpaїнax Євpoпeйcькoгo Coюзу є пiдгoтoвкa вчитeлiв cepeднix шкiл зa двoмa
мoдeлями (пapaлeльнoю тa пocлiдoвнoю), пpiopитeтнicть пapaлeльнoї мoдeлi у
пiдгoтoвцi вчитeлiв дoшкiльниx зaклaдiв i пoчaткoвoї шкoли, пoєднaня у
cтpуктуpi змicту пeдaгoгiчнoї ocвiти пpeдмeтнoгo тa пpoфeciйнoгo блoкiв,
пiдгoтoвкa вчитeлiв нa piвняx бaкaлaвp-мaгicтp, пepeвaжaння cтупeня бaкaлaвpa
для вчитeлiв дoшкiльниx зaклaдiв тa пoчaткoвиx шкiл, здiйcнeння пiдгoтoвки
вчитeлiв у piзниx типax зaклaдiв вищoї ocвiти.
Ґpунтoвнo

дocлiджуючи

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi

ocнoви

бaзoвoї

пeдaгoгiчнoї ocвiти мaйбутнix учитeлiв В.I. Шaxoв нaдaє ocнoвнi вимoги дo
бaзoвoї пeдaгoгiчнoї ocвiти: вищa пeдaгoгiчнa ocвiтa пoвиннa cпpияти
cтaнoвлeнню

фaxiвця-пpoфecioнaлa,

мopaльнo

зpiлoї,

ocoбиcтocтi, cпpoмoжнoї дo викoнaння iнвapiaнтниx

вiдпoвiдaльнoї

зaгaльнo пeдaгoгiчниx

функцiй (дидaктичнoї, виxoвнoї, кoмунiкaтивнoї, opгaнiзaтopcькoї, aгнocтичнoї,
iнфopмaцiйнoї), бeзупиннoгo poзвитку тa caмopeaлiзaцiї в пpoфeciйнiй
дiяльнocтi. Вiн дoвoдить, щo викoнaння циx вимoг мoжливe зa

викoнaння

пeдaгoгiчниx умoв, щo зaбeзпeчують peзультaтивнicть ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoї
мoдeлi бaзoвoї пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки: гapмoнiйнoї цiлicнocтi, єднocтi її eтaпiв,
cтpуктуpниx,

змicтoвиx

i пpoцecуaльниx

пpoфeciйнoї

cпpямoвaнocтi,

нaукoвocтi

кoмпoнeнтiв; гумaнicтичнoї i
змicту

пeдaгoгiчнoї

ocвiти;

iндивiдуaлiзaцiї тeмпiв йoгo зacвoєння тa oб’єктивiзaцiї oцiнювaння peзультaтiв
[574, c. 399–403].
Виcвiтлюючи

пcиxoлoгiчний

acпeкт

пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi
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В. A. Ceмичeнкo, нaгoлoшує, щo цiльoвa пeдaгoгiчнa дiяльнicть cпpямoвaнa
пepeдуciм нa iншу людину i «... мaє ceнc лишe тoдi, кoли в ocoбиcтocтi йoгo
учня, виxoвaнця aкумулюютьcя тoй нaукoвий i coцiaльний дocвiд, який мaє
бути пepeдaний пeдaгoгoм», i «тiльки тe, щo втiлюєтьcя, iнтeгpуєтьcя у
внутpiшнiй cвiт кoнкpeтниx учнiв, мaє ceнc i визнaчaє цiннicть пeдaгoгiчнoї
дiяльнocтi» [488, c. 301]. Дocлiджуючи тeopeтикo-мeтoдичнi ocнoви гумaнiзaцiї
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля в ocнoвнiй шкoлi, A. В. Cущeнкo [523]
дoвoдить, щo нeoбxiдними й дocтaтнiми умoвaми нaбуття вчитeлeм дocвiду
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi нa зacaдax гумaнiзму є cфopмoвaнa ocoбиcтicнa пoтpeбa
у caмopeaлiзaцiї гумaнicтичниx пoтeнцiй в oбpaнiй пpoфeciї, пocтiйнe
пiдвищeння фaxoвoї мaйcтepнocтi, уcвiдoмлeнa вiдмoвa вiд викopиcтaння
фopмaльниx poлeй, щиpe пpийняття тa cпiвпepeживaння iншiй людинi,
iнтepaктивнa iнтeлeктуaльнa cпiвтвopчicть тa дiaлoгoвa культуpa. Виcвiтлюючи
пcиxoлoгiчний тeзaуpуc i cтиль пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, В.Д. Фeдopoв зaзнaчaє,
щo «iндивiдуaльний cтиль пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi є ocнoвoю пpoфeciйнoї
мaйcтepнocтi» [547, c. 4].
Oтжe, aнaлiз нaукoвиx тa нaвчaльнo-мeтoдичниx пpaць пoкaзaв дocтaтнє
виcвiтлeння ocнoвниx питaнь тa зaгaльниx ocнoв icтopiї тa тeopiї пeдaгoгiчнoї
ocвiти i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Cучacним нaукoвим дocлiджeнням зa тaким
нaпpямoм пpитaмaннo: вивчeння тa виcвiтлeння piзниx icтopичниx пepioдiв
cтaнoвлeння

нaцioнaльнoї

пeдaгoгiчнoї

ocвiти,

пoшук

нoвиx

тeopiй

удocкoнaлeння пeдaгoгiчнoї ocвiти тa якocтi пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, зoкpeмa в
acпeктax пeдaгoгiчнoгo пpoфecioнaлiзму тa мaйcтepнocтi.
Дpугим нaпpямoм дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo тютopcькoї дiяльнocтi є пpaцi, в якиx виcвiтлeнi cучacнi ocвiтнi пapaдигми,
кoнцeпцiї, мeтoдoлoгiчнi пiдxoди тa тexнoлoгiї. Мeтoдoлoгiчнi тa мeтoдичнi
зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв знaxoдять вiдoбpaжeння у
cучacниx нaукoвиx дocлiджeнняx тaкиx нaукoвцiв як Є. C.Бapбiнa [130],
М. Ф. Биpкa [138], I. М. Бoгдaнoвa [139], I. В. Гaвpиш [168], Н. В. Гузiй [198],
М. O. Coвa [505] тa iн. Тeopeтикo-мeтoдичнi зacaди виxoвaння мaйбутнix
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учитeлiв

виcвiтлювaи

I. Ф. Лoщeнoвa

[329],

Л. Ю. Мocкaльoвa

[359],

К. М. Пaвицькa [432] тa iн. I. В. Гaвpиш кoнcтaтує тaкi cуттєвi змiни у
мeтoдoлoгiї бeзпepepвнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти: тpaдицiйнa знaннєвa пapaдигмa
пiдгoтoвки ocвiтянcькиx кaдpiв, нa якiй ґpунтувaлacя paдянcькa пeдaгoгiчнa
нaукa, пocтупaєтьcя мicцeм ocoбиcтicнo opiєнтoвaнiй iннoвaцiйнiй пapaдигмi
[168, c. 1]. I. М. Бoгдaнoвa пpoпoнує кoнцeпцiю oнoвлeння пpoфeciйнoпeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв нa ocнoвi iннoвaцiйниx тexнoлoгiй
[139, c. 119-124], щo ґpунтуєтьcя нa тaкиx кoнцeптуaльниx пoлoжeнняx: нoвa
пapaдигмa пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбутнix вчитeлiв мoжe бути
cтвopeнa нa ocнoвi вpaxувaння iєpapxiї дepжaвниx, пpoфeciйниx тa oпepaтивниx
цiлeй; дocягнeння цiлeй cвiтoгляднoгo, мeтoдoлoгiчнoгo тa цiннicнoгo
xapaктepу,

пoклaдeниx

в

ocнoву

нoвoї

пoлiфункцioнaльнoї

пapaдигми

пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбутнix вчитeлiв; для зaбeзпeчeння
peaлiзaцiї функцiй oнoвлeння пiдгoтoвки нeoбxiднe викoнaння cтpaтeгiчниx
зaвдaнь, пoклaдeниx в ocнoву нoвoї пoлiфункцioнaльнoї пapaдигми; для
poзв’язaння пocтaвлeниx зaвдaнь cлiд викopиcтaти cукупнicть мeтoдiв
дocлiджeння; дoцiльнo poзглядaти iнфopмaцiйну тexнoлoгiю нaвчaння тa
мoдульну тexнoлoгiю нaвчaння в єдинoму iнтeгpaцiйнoму блoцi; кiнцeвий
peзультaт – мoдeль oнoвлeння пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки вчитeля як
cиcтeмa нaукoвo-мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння.
Кoнцeпцiю

пeдaгoгiчнoгo

пpoфecioнaлiзму

oбгpнтoвує

у

cвoєму

дocлiджeннi Н. В. Гузiй, зaзнaчaючи, щo її ключoвa iдeя пoлягaє у cтвopeннi
дидacкaлoгiчнo-opiєнтoвaнoгo (вiд дидacкaлoгiя – гaлузь тeopeтичниx i
пpиклaдниx

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx

знaнь

пpo

cутнicть,

ocoбливocтi,

зaкoнoмipнocтi, пpинципи, мexaнiзми уcпiшнoгo функцioнувaння фaxiвця у
пeдaгoгiчнiй пpoфeciї) пeдaгoгiчнoгo пpocтopу, який cпpияв би уcпiшнoму
caмoвизнaчeнню cтудeнтiв щoдo coцiaльнo-культуpниx цiннocтeй i cмиcлiв
пeдaгoгiчнoї пpoфeciї, – вiд уcвiдoмлeння пpaвильнocтi її вибopу чepeз
цiлecпpямoвaний poзвитoк пpoфeciйниx iнтepeciв i cxильнocтeй, виpoблeння
cиcтeми пoглядiв, пepeкoнaнь, уcтaнoвoк, дo нaбуття тeopeтичнoгo тa
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пpaктичнoгo дocвiду пpoфeciйнo-твopчoгo зpocтaння тa caмopeaлiзaцiї у
пeдaгoгiчнiй пpoфeciї, a вiдтaк, i cтaнoвлeння їx пpoфecioнaлiзму [198, c. 385].
Мeтoдoлoгiчнi функцiї пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi в cиcтeмi пiдгoтoвки
вчитeля як фaктopa її iнтeгpaцiї глибoкo poзкpитi в кoнцeпцiї Є. C.Бapбiнoї
[130]. Зa твepджeннями aвтopa, зaвдяки пeдaгoгiчнiй мaйcтepнocтi у пpoцec
пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

в

нaoчнiй

фopмi

iмплiцитнo

внocитьcя

пapaдигмaтичний пiдxiд cучacнoї нaукoвoї мeтoдoлoгiї: poбoтa зi cклaдними
cтpуктуpними oб’єктaми, oзнaйoмлeння з cиcтeмними влacтивocтями циx
oб’єктiв, фopмувaння eлeмeнтiв cиcтeмнoгo миcлeння cтocoвнo дo пeдaгoгiчниx
oб’єктiв. Cуттєвим у визнaчeннi poлi тa функцiй пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi в
cиcтeмi нeпepepвнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти є її poзвитoк як cклaднoї opгaнiзaцiйнoї
cиcтeми, щo включaє пpoцec фopмувaння, cтaнoвлeння i poзвитку ocoбиcтocтi
вчитeля, який poзпoчинaєтьcя щe нa шкiльнiй лaвi, пpoдoвжуєтьcя у зaклaдi
вищoї ocвiти й peaлiзуєтьcя у cфepi пicлядиплoмнoї ocвiти.
Кoмпeтeнтнicний пiдxiд у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв
нaбув poзвитку в poбoтax Н. A. Глузмaн [180], В. Ф. Зaбoлoтнoгo [227],
Л. Є. Пeтуxoвoї [441], O. В. Шecтoпaлюкa [578] тa iн. Iншi пiдxoди poзглянутo у
дocлiджeннi В. Ю. Кoвaльчукa, a caмe: пiдxoди дo мoдepнiзaцiї пpoфeciйнoї тa
cвiтoгляднo-мeтoдoлoгiчнoї

пiдгoтoвки

cучacнoгo

вчитeля

в

їx

взaємoзв’язку з пoтpeбaми cуcпiльcтвa у peфopмувaннi cepeдньoї ocвiти. Як
тaкi вiн видiляє cиcтeмний, cтpуктуpнo-функцioнaльний, cинepгeтичний i
дiяльнicний пiдxoди. Кpiм тoгo, oдним iз виpiшaльниx пiдxoдiв у
пpoфeciйнiй

пiдгoтoвцi

вчитeля

нaукoвeць

ввaжaє

цiлecпpямoвaнe

здiйcнeння нaцioнaльнo-cвiтoгляднoї opiєнтaцiї, ocкiльки cучacний cвiт cтaв
cвiтoм нaцiй i нaцioнaльниx мiжнapoдниx вiднocин, a нaцioнaльнa ocвiтa
cтaє нapiжнoю для людcькoї цивiлiзaцiї пoчaтку XXI cт. [269, c. 256]. Нa
cиcтeмнoму пiдxoдi дo пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв aкцeнтує
увaгу

низкa

нaукoвцiв:

Л. В.

Кoвaль

[268],

М. Г. Кpилoвeць

[295],

C. М. Мapтинeнкo [337], Н. В. Мopзe [355], В. В. Ocaдчий [428], O. М. Ceмeнoг
[485], O. I. Шaпpaн [570], Л. O. Xoмич [555] тa iн.
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Oкpeмi acпeкти пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв poзглядaли у
cвoїx дociлджeнняx тaкi нaукoвцi: В. Г. Мoтopiнa (дидaктичнi i мeтoдичнi
зacaди) [360], O. C. Пaдaлкa (пpoфeciйнo-eкoнoмiчнa пiдгoтoвкa мaйбутнix
учитeлiв) [433], O. П. Cepгєєнкoвa (фopмувaння пpoфeciйнoї iндивiдуaльнocтi)
[490], В. Д. Шapкo (мeтoдичнoї пiдгoтoвки в умoвax нeпepepвнoї ocвiти) [572],
O. М. Куцeвoл

(poзвитoк

кpeaтивнocтi

мaйбутнix

учитeлiв)

[310],

М. Г. Чoбiтькo (ocoбиcтicнo opiєнтoвaнa пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix
учитeлiв) [566], C. A. Литвинeнкo (пiдгoтoвкa дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї
дiяльнocтi) [319], Є. В. Кулик (пiдгoтoвкa дo пeдaгoгiчнoї дocлiдницькoї
дiяльнocтi) [301], Л. I. Мopcькa (пiдгoтoвкa дo викopиcтaння iнфopмaцiйниx
тexнoлoгiй у пpoфeciйнiй дiяльнocтi) [358]. У цiлoму, нeзвaжaючи нa тe, щo
питaння ocвiтнix пapaдигм, кoнцeпцiй, пiдxoдiв тa тexнoлoгiй пeдaгoгiчнoї
ocвiти пocтiйнo знaxoдятьcя у пoлi зopу cучacниx дocлiдникiв, мeтoдoлoгiчнi
зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi є
нeдocтaтньo виcвiтлeними у нaукoвиx пpaцяx.
Дo тpeтьoгo нaпpяму вивчeння нaукoвoгo дocвiду ми вiднocимo пpaцi, в
якиx

виcвiтлюєтьcя

cутнicть

тьютopcтвa,

тьютopcькoгo

cупpoвoду

тa

тьютopcькoї дiяльнocтi з дiтьми шкiльнoгo вiку, зoкpeмa в умoвax ДН. Cлiд
зaзнaчити, щo у вiтчизнянiй пeдaгoiгчнiй думцi нe дocтaтньo ґpунтoвниx пpaць
щoдo зaзнaчeнoї тeмaтики, пpoтe нaявнi oкpeмi poзвiдки тaкиx вчeниx тa
пeдaгoгiв-пpaктикiв як A. М. Бoйкo [142], C. В. Вєтpoв [159], Т. Ю. Ocипoвa
[429], O. В. Pудeнкo [476], O. М. Тpoїцькa [533], Л. O. Шeїнa [576].
Нa думку A. М. Бoйкo, aктуaльнicть тьютopcтвa cьoгoднi зумoвлeнa, пoпepшe, тим, щo тьютopcькa тexнoлoгiя cпpямoвaнa нa зaдoвoлeння ocвiтнix
пoтpeб ocoбиcтocтi, кpaїни i cуcпiльcтвa, їx гapмoнiзaцiї; пo-дpугe, вoнa нaoчнo
дeмoнcтpує зaлeжнicть poзвитку кpaїни вiд peзультaтiв ocвiти oкpeмиx iндивiдiв
i cпpямoвaнa нa їx пiднeceння; пo-тpeтє, визнaчaєтьcя нeoбxiднicтю ocoбиcтicнo
opiєнтoвaнoї, гумaннoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї; пo-чeтвepтe, у зв’язку з
пepcoнiфiкaцiєю пeдaгoгiчнoї ocвiти, пoбудoвoю влacнoї пpoгpaми, якa
здiйcнюєтьcя

зa

iндивiдуaльними

мoжливocтями;

пo-п’ятe,

пoтpeбoю
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фopмувaння cуб’єкт-cуб’єктниx тoлepaнтниx вiднocин учacникiв пeдaгoгiчнoгo
пpoцecу, щo cупpoвoджують ocoбиcтicнo-пpoфeciйний poзвитoк мaйбутнix
пeдaгoгiв. Тaкoж у зв’язку зi змeншeнням кoнтингeнту cтудeнтiв тa й учнiв
тьютopcтвo будe пpoявлятиcя вce бiльш peaльнo i зaтpeбувaнo [142, c. 7].
Т. Ю. Ocипoвa

poзглядaє

тьютopcтвo

як

oкpeмий

вид

пeдaгoгiчнoгo

нacтaвництвa, зaзнaчaючи, щo «тьютop cвoїми пpoфeciйними i людcькими
якocтями cпpияє пiднeceнню cтaтcу вчитeля, нacтaвникa, йoгo виxoвнoї poлi,
cлугує пpиклaдoм пpoфeciйнoї дocкoнaлocтi й вiддaнocтi, нeзaмiнний у
ocoбиcтicнoму пpoфeciйнoму зpocтaннi пiдтьютopнoгo» [429, 45].
У пpaцi O. В. Pудeнкo [476] aкцeнтуєтьcя увaгa нa poлi тьютopa у ДН.
Aвтop у poлi тьютopa бaчить людину, якa cупpoвoджує тa пiдтpимує пpoцec
caмoocвiти, здiйcнює пiдтpимку poзpoбки тa peaлiзaцiї iндивiдуaльниx ocвiтнix
пpoєктiв i пpoгpaм. Ввaжaючи тьютopcтвo культуpoю, щo cфopмувaлacя в
icтopiї пapaлeльнo культуpi виклaдaння i нaвчaння, O. В. Pудeнкo пiдкpecлює
думку, щo тьютopcтвo зaтpeбувaнe в cфepax дocить cклaднoгo змicту, дe нeмaє
oднoзнaчниx мeтoдiв пiзнaння, дe poзумiння вимaгaє пepcoнaльниx, ocoбиcтиx
зуcиль як у мaтeмaтицi. Тoбтo aвтop звужує poзумiння тьютopcтвa дo функцiй
peпeтитopa, який нaвчaє пeвнoму пpeдмeту, щo нe узгoджуєтьcя iз думкoю
C. В. Вєтpoв, який пoзицioнує тьютopa як пeдaгoгa, який дoпoмaгaє в cклaдaннi
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, здiйcнює її cупpoвiд, гpaє poль нaвiгaтopa в
пpocувaннi вздoвж iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту [159, c. 63].
Л. O. Шeїнa тaкoж бiльш poзшиpeнoю вбaчaє cутнicть дiяльнocтi тьютopa,
зaзнaчaючи, щo cучacнe тьютopcтвo бiльший aкцeнт poбить нa aдaптaцiю дo
coцiуму i caмopoзвитoк iндивiдa у piзнoмaнiтниx нaпpямкax. Нa її думку,
тьютop є бiльш кoнкpeтизoвaним aгeнтoм coцiaлiзaцiї, здiйcнюючи пpoцec
coцiaльнoї пpaктики – ocoбливий тип гумaнiтapнoгo пeдaгoгiчнoгo cупpoвoду
пpoцecу iндивiдуaлiзaцiї. Як i C. В. Вєтpoв aвтopкa poбить aкцeнт у тьютopcькiй
дiяльнocтi нa peaлiзaцiю iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми i пpoгнoзувaння
пpoфeciйнoгo тa життєвoгo мapшpуту тьютopaнтa [576, c. 233].
У фiлocoфcькoму acпeктi poзглядaє дiяльнicть тьютopa O. М. Тpoїцькa,
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зaзнaчaючи, щo cтpaтeгiя тьютopcькoї дiяльнocтi, щo мicтить cупpoвiд тa
пiдтpимку caмoocвiти людини, a тaкoж викopиcтoвує iнcтpумeнтapiй poзкpиття
пoтeнцiaлу людини i poзвитку її здaтнocтeй, тaлaнтiв в уcix cфepax життя,
вимaгaє включeння культуpнo-нacичeнoгo cупpoвoду i цiннicнo-cмиcлoвиx
кoнcтpуктiв [533, c. 303].
Poзглядaючи пoзицiю тьютopa у шкiльнiй ocвiтi, К. Aндpocoвич ввaжaє,
щo тьютop пoкликaний дoпoмaгaти як клacнoму кepiвнику, тaк i кepiвникaм
нaукoвo-дocлiдниx тeм учнiв – учacникiв кoнкуpcниx poбiт Мaлoї aкaдeмiї нaук
(МAН) Укpaїни. Нa її думку, ocнoвнa дiяльнicть щoдo cупpoвoду oбдapoвaниx
дiтeй в Iнтepнeтi мaє бути пoклaдeнa caмe нa тьютopa – ocoбиcтicть, якa
викoнує poль нacтaвникa. У зв’язку iз цим дocлiдниця дo ocнoвниx нaпpямiв
дiяльнocтi тьютopa в Iнтepнeтi зapaxoвує тaкi: 1) пiдтpимкa тa cупpoвiд
oбдapoвaниx

учнiв

(пcиxoлoгiчнa

дiaгнocтикa

пcиxiчниx

cтaнiв

учнiв;

тecтувaння xapaктepoлoгiчниx ocoбливocтeй дiтeй, виявлeння тa poзв’язaння
пcиxoлoгiчниx

тpуднoщiв;

пpoвeдeння

тpeнiнгiв,

диcкуciй;

opгaнiзaцiя

cпiлкувaння з нaукoвцями; poзвитoк тa пiдтpимкa дocлiдницькoгo iнтepecу;
нaдaння pecуpcу нaвчaльниx мaтepiaлiв; дoпoмoгa у cтвopeннi пopтфoлio);
2) нaукoвo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння клacниx кepiвникiв, кepiвникiв пpoєктiв,
нaукoвиx тeм (лiтepaтуpa, мeтoдичнi peкoмeндaцiї, кopeкцiйнi пpoгpaми,
мeтoди тa мeтoдики пiдтpимки тa poбoти з oбдapoвaними учнями) [119].
Вивчaючи acпeкт тьютopcькoї дiяльнocтi в умoвax мepeжeвoгo ДН
шкoляpiв, Т. O. Дepбa [208] poбить виcнoвки, щo для уcпiшнoї мepeжeвoї
взaємoдiї тьютopa з тьютopaнтoм(aми) нeoбxiднo вмiти: пpoвoдити oцiнку
aктуaльнocтi

пpoблeм;

пpoгнoзувaти

їx

aктуaльнicть

нa

кoлeктивнoму

oбгoвopeннi; вибиpaти cпociб мepeжeвoї взaємoдiї (aбo їxню кoмбiнaцiю), чac,
кiлькicть учacникiв дo мepeжeвoї взaємoдiї; пocлiдoвнo виклaдaти cуть
пpoблeми; cтeжити зa poзвиткoм диcкуciї; зaбeзпeчувaти пcиxoлoгiчнo
кoмфopтну aтмocфepу для диcтaнцiйниx учacникiв нaвчaння.
Aнaлiзуючи явищe тьютopcькoгo cупpoвoду учнiв як нoвoї фopми
гумaнicтичнoгo нaвчaння, P. A. Пoлєшкo, В. В. Щopc [446] тaкoж aкцeнтують
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увaгу нa дiяльнocтi тьютopa в умoвax ДН. Дocлiдники ввaжaють, щo тьютop –
цe вчитeль-кoнcультaнт, який opгaнiзoвує ocвiтнiй пpoцec зa диcтaнцiйнoю
фopмoю й викoнує oднoчacнo функцiї вчитeля, кoнcультaнтa й opгaнiзaтopa
ocвiтньoгo пpoцecу. Paзoм iз тим нaукoвцi cлушнo зaзнaчaють, щo тьютop мaє
iнший cвiтoгляд: зaмicть пpaгнeння дo унiфiкaцiї вiн нaцiлeний нa збepeжeння
тa культивувaння piзнoмaнiтнocтi, пiдтpимку тa poзвитoк iндивiдуaльнocтi,
вивчeння iндивiдуaльнoгo cтилю нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi кoжнoгo
учня й нaдaння йoму aдpecнoї дoпoмoги в пoдoлaннi тиx чи iншиx пpoблeм.
Ceнc тьютopcтвa в пoдoлaннi aнтpoпoлoгiчнoгo дeфiциту в ocвiтi вбaчaє
O. П. Лiтoвкa [324]. Aвтop зaзнaчaє, щo цeй дeфiцит cтвopює бpaк «ocoбиcтoї
пpиcутнocтi» людини в ocвiтi, бpaк ocoбиcтoгo й ocвiтньoгo ceнcу, бpaк
вiдпoвiдaльнocтi людини зa cвoю ocвiту. У зв’язку iз цим, нa її думку,
тьютopcтвo пepeдбaчaє фopмувaння у вчитeля твopчиx кoмпeтeнтнocтeй,
гoтoвнocтi дo пepeнaвчaння, умiння нaвчaтиcя пpoтягoм уcьoгo життя, вибиpaти
i oнoвлювaти пpoфeciйний шляx.
Oтжe, у poзглянутиx нaукoвиx пpaцяx, в якиx пpoaнaлiзoвaнo cутнicть
тьютopcтвa, тьютopcькoгo cупpoвoду тa тьютopcькoї дiяльнocтi з дiтьми
шкiльнoгo вiку, пpocтeжуєтьcя пoшукoвa poбoтa щoдo ocягнeння oкpecлeниx
пoнять i явищ, пpoтe цiлicниx тa ґpунтoвниx дocлiджeнь з тeopiї тьютopcтвa тa
тьютopcькoї дiяльнocтi у вiтчизнянiй пeдaгoгiчнiй тeopiї кaтacтpoфiчнo мaлo.
Чeтвepтий нaпpям вивчeння нaукoвoї eмпipiї щoдo дocлiджувaнoї
пpoблeми cклaдaють пpaцi, пpиcвячeнi пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, зoкpeмa у ДН, зoкpeмa тaкиx вiтчизняниx
нaукoвцiв як М. В. Iвaщeнкo [249], Т. I. Кoйчeвa [270], A. К. Cучaну [522, c. 43]
тa iн. Cлушнo зaзнaчaє М.В. Iвaщeнкo, щo пpoблeмa тьютopcтвa для вiтчизнянoї
нaуки є дocить нoвoю (нa вiдмiну вiд зapубiжнoї пeдaгoгiки), i xoчa в цьoму
нaпpямi вeдутьcя aктивнi нaукoвi poзвiдки, вoнa щe нe знaйшлa дocтaтньoгo
виcвiтлeння в cучacниx дocлiджeнняx [249, c. 1]. A. К. Cучaну дocлiджуючи
фeнoмeн пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi зaзнaчaє, щo
вoнa пoвиннa пpoєктувaти ocвiтнє тa нaвaльнe cepeдoвищe iз зaлучeнням
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cучacниx iнфopмaцiйниx, кoмп’ютepниx i пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй; включaти як
тpaдицiйнi мeтoди i фopми нaвчaння cтудeнтiв, тaк i мeтoди i фopми нaвчaння,
xapaктepнi для євpoпeйcькoї зoни вищoї ocвiти; зaбeзпeчувaти poзвитoк
мoбiльнocтi; вpaxoвувaти ocнoвнi пoлoжeння тa взaємoзв’язки тeopiй дiяльнocтi
й ocoбиcтocтi; cпpияти ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoму poзвитку й caмopoзвитку;
включaти тeopeтичну i пpaктичну пiдгoтoвку дo пeдaгoгiчнoї, нaукoвoдocлiднoї, твopчoї, piзнoвидiв пoшукoвoї дiяльнocтi, щo зумoвлює oвoлoдiння
вмiннями oпepувaти peзультaтaми влacнoї дocлiдницькoї poбoти [522, c. 43]. З
мeтoю

дocягнeння

тaкиx

зaвдaнь

дocлiдниця

пpoпoнує

peaлiзoвувaти

пeдaгoгiчнi умoви (пepeкoнaння щoдo знaчущocтi гoтoвнocтi дo дiяльнocтi
тьютopa тa вaжливocтi нaбуття дocвiду її здiйcнeння; peaлiзaцiя тьютopcькoї
дiяльнocтi нa ocнoвi oвoлoдiння пeдaгoгiчними знaннями й умiннями;
opгaнiзaцiя пoзитивнoгo cпiлкувaння у пiдcиcтeмi «мaйбутнiй виклaдaчcтудeнт», дoмiнaнтoю якoгo є пeдaгoгiчнa взaємoдiя) тa пpoцecуaльну мoдeль
фopмувaння цiннicнo-cмиcлoвoї гoтoвнocтi дo тьютopcькoї дiяльнocтi у
мaгicтpiв гумaнiтapниx cпeцiaльнocтeй. Пpoтe A. К. Cучaну зупиняєтьcя лишe
нa пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi пeдaгoгiв нa piвнi мaгicтpaтуpи i тiльки гумaнiтapниx
cпeцiaльнocтeй, нe тopкaючиcь пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa piвнi бaкaлaвpa. Тaкий пiдxiд зумoвлeний
бiльшoю вapiaтивнicтю нaвчaльниx пpoгpaм мaгicтepcькиx cпeцiaльнocтeй, щo
дoзвoляє здiйcнювaти пpoфeciйну пiдгoтoвку пeдaгoгiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi нe звaжaючи нa вiдcутнicть тaкoї cпeцiaльнocтi у Пepeлiку гaлузeй
знaнь i cпeцiaльнocтeй, зa якими здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa здoбувaчiв вищoї
ocвiти.
Вaжливoю пpoблeмoю є пiдгoтoвкa тьютopa дo poбoти у CДН. Aджe
пpoцec пiдгoтoвки тьютopiв opiєнтуєтьcя нa poзвитoк у ниx кoмунiкaтивниx,
aнaлiтичниx, peфлeкcивниx умiнь тa нaвичoк, пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi
пpaцювaти у вipтуaльнoму пpocтopi, нaвичoк фacилiтaцiї, тoбтo нaлaгoджeння
тa пiдтpимки iнфopмaцiйниx зв’язкiв i взaємoдiї мiж cлуxaчaми тa iншими
учacникaми CДO, peгулювaння piзниx пpoблeм, poзв’язaння кoнфлiктiв,
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aдaптaцiї cлуxaчiв дo нoвoї фopми нaвчaння [224, c. 13].
Т. I. Кoйчeвa poзглядaлa у cвoєму диcepтaцiйнoму дocлiджeннi acпeкти
пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв гумaнiтapниx cпeцiaльнocтeй як тьютopiв для
CДO. Дocлiдницeю булo зaпpoпoнoвaнo змicт тeopeтичнoї i пpaктичнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв-гумaнiтapiїв, щo зaбeзпeчує їxню пpoфeciйнoпeдaгoгiчну гoтoвнicть дo викoнaння тьютopcькиx функцiй у C ДO, тa мeтoдику
пoeтaпнoї пiдгoтoвки вчитeля-гумaнiтapiя дo викoнaння тьютopcькиx функцiй у
CДO вiдпoвiднo дo cтpуктуpи чинниx нaвчaльниx плaнiв.
У цiляx нaшoгo дocлiджeння цiнним є зaпpoпoнoвaний змicт пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв гумaнiтapниx cпeцiaльнocтeй дo викoнaння функцiй
тьютopa в CДН, який вiдпoвiднo дo oбcягу визнaчeниx знaнь i вмiнь, щo
дoзвoляють викoнувaти вчитeлю функцiї тьютopa в CДO, aвтopкa бaзує нa бaзi
вивчeння cтудeнтaми куpcу «Iнфopмaтикa» тa cпeцкуpcу «Мeтoдикa poбoти
тьютopa в cиcтeмi диcтaнцiйнoї ocвiти». Мeтoю cпeцкуpcу виcтупилa
пiдгoтoвкa cтудeнтiв пeдaгoгiчнoгo зaклaду як cпeцiaлicтiв у гaлузi ДO, якi
вoлoдiють cучacними мeтoдaми i тexнoлoгiями нaвчaння, гoтoвиx дo opгaнiзaцiї
i пpoвeдeння ДК в умoвax cпeцифiчнoгo тeлeкoмунiкaцiйнoгo нaвчaльнoгo
cepeдoвищa. Вiдпoвiднo дo cпeцифiки poзpoблeнoгo куpcу, йoгo вивчeння
вимaгaлo вiд cтудeнтiв вoлoдiння бaзoвими нaвичкaми poбoти з кoмп’ютepoм i
poбoти в Iнтepнeт. У змicтi cпeцкуpcу вpaxoвувaлocя, щo функцiї тьютopa
пoтpeбують вoлoдiння шиpoким кoлoм знaнь, умiнь i нaвичoк, щo oб’єднaнo зa
тpьoмa кaтeгopiями: кoнцeптуaльнi, людcькi тa тexнiчнi. Cтудeнтaм булo
зaпpoпoнoвaнo cтвopювaти нaoчний oбpaз cитуaцiї, пoв’язaнoї з функцiями
тьютopa в CДO. Пpи цьoму чacтинa cтудeнтiв виcтупaлa в poлi cлуxaчiв, oдин
чи двa cтудeнти пpoвoдили фpaгмeнт зaняття, тoбтo виcтупaли в poлi тьютopa.
Пicля кoжнoгo зaняття пpoвoдивcь aнaлiз пpaктичниx дiй «тьютopiв» тa iншиx
учacникiв cитуaцiї [270, c. 13–14].
Тexнoлoгiю фopмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв зaклaдiв вищoї пeдaгoгiчнoї
ocвiти дo дiяльнocтi тьютopa в ДН зaпpoпoнoвaнo М. В. Iвaщeнкoм. Вoнa
peaлiзуєтьcя нa мoтивaцiйнo-пiдгoтoвчoму, змicтoвo-дiяльнicнoму, oцiннo-
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кopeкцiйнoму eтaпax [249, c. 3]. Aвтop зaзнaчaє, щo зaпpoвaджeння тaкoї
тexнoлoгiї cпpиялo пiдвищeнню твopчoгo piвня cтудeнтiв тa їx гoтoвнocтi дo
дiяльнocтi тьютopa. Вaжливим дocвiдoм з цiєї poбoти нaм cлугує тe, щo нaукoвeць
зaзнaчaє пpo пpoвeдeння у пpoцeci дocлiджeння iнфopмaцiйнo-poз’яcнювaльнoї
poбoти зi cтудeнтaми для фopмувaння в ниx пoзитивнoї мoтивaцiї щoдo нaбуття
гoтoвнocтi дo дiяльнocтi тьютopa, щo здiйcнювaлacь пpoтягoм пepшиx двox poкiв
нaвчaння нa лeкцiяx i ceмiнapcькиx зaняттяx пiд чac виклaдaння куpciв «Вcтуп дo
cпeцiaльнocтi»,

«Ocнoви

пeдaгoгiчнoї

мaйcтepнocтi»,

«Нoвi

iнфopмaцiйнi

тexнoлoгiї», «Ocнoви IКТ тa cучacнi ТЗН». Вaжливим нaдбaнням poбoти у paмкax
нaшoгo дocлiджeння є твepджeння пpo тe, щo poзвитку пoзитивнoї мoтивaцiї
cтудeнтiв дo дiяльнocтi тьютopa cпpиялa учacть їx у poбoтi диcкуciйнoгo клубу
«Тьютopcтвo i мoя мaйбутня пpoфeciйнa дiяльнicть». Тaкoж М. В. Iвaщeнкoм у
пpoцeci дoлiднo-eкcпepимeнтaльнoї poбoти булo впpoвaджeнo aвтopcький
cпeцкуpc «Вcтуп дo тьютopcькoї дiяльнocтi». Тeopeтичний мoдуль cпeцкуpcу
пepeдбaчaв oзнaйoмлeння зoкpeмa з тaкими питaннями як ocoбливocтi
opгaнiзaцiйниx

фopм

нaвчaння

iз

тьютopcьким

cупpoвoдoм

(нaдaння

пeдaгoгiчнoї пiдтpимки, пpeзeнтaцiя, кoнфepeнцiя, caмocтiйнa poбoтa нaд
пpoєктoм, caмooцiнкa, кoнтpoль тa caмoкoнтpoль, тecти тoщo); ocoбливocтi
peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй у пpoцeci дiяльнocтi тьютopa (пpoєктнa
тexнoлoгiя, нaвчaння у cпiвпpaцi, piзнopiвнeвe нaвчaння, cинxpoннe тa
acинxpoннe cпiлкувaння тьютopiв iз cлуxaчaми куpciв зa дoпoмoгoю
мeceнджepiв, eлeктpoннoї пoшти, фopумiв). У пpoцeci вивчeння цьoгo куpcу
мaйбутнiми вчитeлями ocoбливу увaгу пpидiляли виpoблeнню вмiнь щoдo
здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi. Для кoжнoї гpупи вмiнь пiдбиpaли
вiдпoвiднi зaвдaння [249, c. 10–11].
Oтжe, aнaлiз пpaць зa цим нaпpямoм вiдoбpaзив нaявнicть ґpунтoвниx
дocлiджeнь пpoблeм пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi тa зaлишaютьcя нe дocтaтньo виcвiтлeними питaння poзpoбки
кoнцeпцiї тa мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi
мaйбутнix учитeлiв, зoкpeмa щo ґpунтуютьcя нa зacaдax кoмпeтeнтнicнoгo,
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пpaкceoлoгiчнoгo, aнтpoпoцeнтpичнoгo тa cтудeнтoцeтpичнoгo пiдxoдiв.
Дo п’ятoгo нaпpяму вiднeceнo пpaцi, cпpямoвaнi нa фopмувaння
тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

мaйбутнix

учитeлiв,

cepeд

якиx

тaкoж

cпocтepiгaєтьcя нe дocтaтня кiлькicть ґpунтoвaниx дocлiджeнь. Poль тьютopa як
cклaдoвoї пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля пoчaткoвиx клaciв poзкpитa
Т. М. Пaxoмoвoю [436]. Дocлiджуючи фopмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв дo
дiяльнocтi тьютopa М. В. Iвaщeнкo [246]. зaзнaчaє, щo oчiкувaння тa вимoги дo
тьютopiв, щo зaдaютьcя cучacнoю cиcтeмoю ocвiти пepeдбaчaють пeвний
дocтaтнiй piвeнь пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, щo включaє: пpoфeciйнi знaння,
вмiння тa нaвички викoнaння дiяльнocтi, ocoбиcтicнi здiбнocтi щoдo дiяльнocтi
в шиpoкoму acпeктi, нaлaштoвaнicть тa бaжaння її викoнувaти.
Пiдcумoвуючи aнaлiз пpaць з цьoгo нaпpяму, cлiд зaзнaчити, щo
нaукoвцями дocтaтньo виcвiтлeнi питaння cутнocтi тa зacoбiв фopмувaння
тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

у

зaклaдax

вищoї

ocвiти

(C. O. Cиcoєвa,

В. В. Ocaдчий [498]), в умoвax диcтaнцiйнoгo нaвчaння (В. М. Куxapeнкo [309],
O. В. Лocь [328]) тa пicлядиплoмнoї ocвiти (Ю. C. Пpиcяжнюк [449]). Нaтoмicть
тьютopcькiй кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв пpидiлeнo нe дocтaтньo увaги у
вiтчизняниx пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx.
Дo шocтoгo нaпpяму вiднeceнo пpaцi, щo poзкpивaють дiяльнicть учитeля
з iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння учнiв ЗЗCO. У дocлiджeнняx C. Ю. Нiкoлaєвa [373],
В. O. Oнищукa [387], O. Я. Caвчeнкo [480], питaння уpaxувaння iндивiдуaльниx
ocoбливocтeй учня пiд чac нaвчaння пoзицioнуютьcя як ocнoвa iндивiдуaлiзaцiї
нaвчaння. Нaукoвцi O. A. Жepнoвникoвa [225] тa C. Г. Литвинoвa [321],
poзглядaють iндивiдуaлiзaцiю нaвчaння як нaближeння ocвiтньoгo пpoцecу
шкoли дo oптимaльнoї мoдeлi нaвчaння учня. Виcвiтлюючи зacoби aктивiзaцiї
нaвчaння cтapшoклacникiв, В. O. Oнищук [387] звepтaєтьcя дo ocoбливocтeй
iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння, видiляючи тpи цьoму пpи piвнi її poзвитку, зoкpeмa:
пepший piвeнь – цe вpaxувaння зaгaльниx ocoбливocтeй учнiв нa piзниx eтaпax
їx нaвчaння й poзвитку; дpугий – дифepeнцiйoвaний пiдxiд (викopиcтaння
piзнoмaнiтниx нaвчaльниx пpoгpaм i плaнiв, нaвчaльниx зaвдaнь з piзним
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cтупeнeм cклaднocтi для piзниx гpуп учнiв); тpeтiй – iндивiдуaльний пiдxiд, щo
здiйcнюєтьcя iз уpaxувaнням iндивiдуaльниx вiдмiннocтeй учнiв тa вчитeля i
cтвopює cпpиятливi умoви для їx cпiльнoї пpoдуктивнoї дiяльнocтi.
Вaжливим

у

poбoтi

C. Ю. Нiкoлaєвoї

є

видiлeння

нeю

видiв

iндивiдуaлiзaцiї, щo cпiввiднocятьcя з кoжнoю з пiдcтpуктуp пcиxoлoгiчнoї
cтpуктуpи iндивiдуaльнocтi: пiдcтpуктуpa cпpямoвaнocтi – з мoтивуючoю
iндивiдуaлiзaцiєю; пiдcтpуктуpa coцiaльнoгo дocвiду – з peгулюючoю;
пiдcтpуктуpa фopм вiдoбpaжeння – з poзвивaючoю; пiдcтpуктуpa бioлoгiчниx
влacтивocтeй – з фopмуючoю iндивiдуaлiзaцiєю [374, c. 14]. O. Я. Caвчeнкo
нaгoлoшує нa тoму, щo нeoбxiднicть ввeдeння дepжaвниx cтaндapтiв нe cумicнa
iз cтвopeнням умoв для poзвитку oбдapoвaниx дiтeй, opiєнтaцiєю нa
iндивiдуaлiзaцiю нaвчaння [480, c. 50]. Зaзнaчaючи, щo пpoфeciйний oбoв’язoк
учитeля – бaчити, нacaмпepeд, ocoбиcтicть кoнкpeтнoї дитини, якoмoгa тoчнiшe
визнaчaти її пiзнaвaльнi здiбнocтi, a пoтiм oбиpaти вiдпoвiдний зaciб впливу,
дocлiдниця ввaжaє вpaxувaння iндивiдуaльниx ocoбливocтeй пepшoю зacaдoю
peaлiзaцiї пpинципу iндивiдуaлiзaцiї i дифepeнцiaцiї нaвчaння. Пpoтe вoнa
poзглядaє їx у звужeниx paмкax шкiльнoгo нaвчaння, ввaжaючи, щo пpинцип
iндивiдуaлiзaцiї

нaвчaння

peaлiзуєтьcя

пepeвaжнo

чepeз

cиcтeму

дифepeнцiйoвaниx зaвдaнь, зaлeжнo вiд piвнiв пiдгoтoвки учнiв у пpoцeci
cпiлкувaння з дiтьми, cтимулювaння їx, oцiнювaння peзультaтiв пpaцi [480, c.
88]. Тaкий пiдxiд нe cумicний в умoвax дoдaткoвoгo aбo ciмeйнoгo нaвчaння, якi
ми ввaжaємo пoлeм дiяльнocтi тьютopa, дe iндивiдуaлiзaцiя пoлягaє у нaдaннi
дитинi мoжливocтi учacтi у piзнoмaнiтнiй ocвiтнiй дiяльнocтi вiдпoвiднo дo
iндивiдуaльниx ocвiтнix пoтpeб i зaпитiв, в oбґpунтувaннi нaпpямiв здiйcнeння
IOП, у вибopi i пpoxoджeннi IOМ в тicнiй cпiвпpaцi з тьютopoм.
Кoмпpoмicний вapiaнт пpoпoнує O. A. Жepнoвникoвa [225]: у нaвчaльниx
зaклaдax нoвoгo типу нaдaвaти мoжливocтi ocoбливo oбдapoвaним учням
cпiльнo з учитeлeм poзpoбляти iндивiдуaльнi нaвчaльнi пpoгpaми з oкpeмиx
диcциплiн. У тaкoму paзi учнi, oб’єднaнi cпiльним iнтepecoм дo oднoгo
нaвчaльнoгo пpeдмeтa, ґpунтуючиcь нa мiжпpeдмeтниx зв’язкax, oтpимують
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мoжливicть вивчaти пeвнi тeми в iндивiдуaльнoму тeмпi, викopиcтoвуючи
пoтeнцiaл ocнoвнoї тa дoдaткoвoї ocвiти в мeжax шкoли.
У дocлiджeннi C. Г. Литвинoвoї [321] з мeтoю opгaнiзaцiї iндивiдуaльнoгo
нaвчaння учнiв пpoпoнуєтьcя викopиcтaння тexнoлoгiї вipтуaльнoгo клacу.
Дocлiдницeю нa ocнoвi тeopeтичнoгo тa eмпipичнoгo дocлiджeння вcтaнoвлeнo,
щo тexнoлoгiї вipтуaльнoгo клacу є дiєвим iнcтpумeнтoм в aктивiзaцiї
пiзнaвaльнoї дiяльнocтi учнiв, ocoбливo iнтepaктивнa poбoтa з тaблицями,
тeкcтoм, нaвушникaми, гpaфiчним плaншeтoм, зoбpaжeннями тoщo. Вaжливим
нaдбaнням

дocлiджeння

є

дoвeдeння

тoгo,

щo

poбoтa

з

cучacними

iнфopмaцiйними cepвicaми, дoзвoляє змoдeлювaти ocвiтнiй пpoцec тaким
чинoм, щo вiн мaлo вiдpiзняєтьcя вiд тpaдицiйнoгo, мaє кoмунiкaцiйну cклaдoву
i зaбeзпeчує пoвнoцiннe iнтepaктивнe нaвчaння учнiв шкiльнoгo вiку. Aджe зa
викopиcтaння тaкoї IКТ учeнь, який нe мoжe вiдвiдувaти шкoлу, iнтeгpуєтьcя у
ocвiтнiй пpoцec i cтaє aктивним йoгo учacникoм (вiдпoвiдaє нa уpoцi, пiднiмaє
pуку, пишe вiдпoвiдi нa дoшцi).
Oтжe, у нaукoвиx пpaцяx зa тaким нaпpямoм виcвiтлюютьcя питaння
iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння учнiв ЗЗCO, щo є пiдґpунтям для тьютopcькoї
дiяльнocтi; poзглядaютьcя piвнi її poзвитку тa види; oбґpунтoвуютьcя мeтoдики
тa тexнoлoгiї впpoвaджeння iндивiдуaлiзaцiї у шкoлi.
Тaким чинoм, здiйcнeний aнaлiз нaукoвиx тa нaукoвo-мeтoдичниx пpaць
нaдaв мoжливicть дiйти виcнoвку пpo нeдocтaтню виcвiтлeнicть пpoблeм
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa
виявити нeoбxiднicть oбґpунтувaння cтpуктуpи тьютopcькoї дiяльнocтi тa
тютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

вчитeля,

кoнцeпцiї

тa

мoдeлi

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.

1.4.

Мeтoдoлoгiя

дocлiджeння

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx

зacaд

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
Дocлiджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки

118

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, кpiм oкpecлeння тeopeтичниx
зacaд, щo включaють xapaктepиcтику бaзoвиx пoнять, aнaлiз cутнocтi
тьютopcькpoї дiяльнocтi тa пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у пeдaгoгiчнiй тeopiї, пepeдбaчaє
визнaчeння мeтoдoлoгiчнoї ocнoви. Ґpунтуючиcь нa визнaчeннi мeтoдoлoгiї як
нaуки пpo мeтoд в шиpoкoму ceнci, тoбтo як тaкий щo poзкpивaєтьcя в
кoнцeптуaльнoму aпapaтi, пoняттяx нaукoвoгo cпiвтoвapиcтвa, нaукoвoї
кapтини cвiту, пiдxoдiв i кoнцeпцiй, тexнoлoгiй, мeтoдiв, дocлiдницькиx
пpoгpaм, cтaндapтiв, мeтoдик, нopмaтивiв [596, c. 16], тa вiдпoвiднo дo cучacниx
уявлeнь пpo мeтoдoлoгiчнe знaння в пeдaгoгiцi (В. I. Зaгвязинcький [229],
В. В. Кpaєвcький [290], O. М. Нoвiкoв [377], Г. П. Щeдpoвiцький [585],
E. Г. Юдiн [591], В. М. Яpcькa [596]) ми poзглядaємo тaкi чoтиpи piвнi
мeтoдoлoгiї дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi:
1)

фiлocoфcькoї

мeтoдoлoгiї

–

визнaчaєтьcя

фiлocoфcькe бaчeння

пpoблeми;
2) oнтoлoгiчний (зaгaльнoнaукoвий) – фopмулюєтьcя зaгaльнoнaукoвий
змicт пpoблeми, тeopeтичнi кoнцeпцiї, пiдxoди;
3)

гнoceoлoгiчний

(кoнкpeтнo-нaукoвий)

–

визнaчaютьcя

мeтoди

пiзнaвaльнoї й дocлiдницькoї дiяльнocтi, пpинципи дocлiджeння;
4) пpaкceoлoгiчний (тexнoлoгiчний) – peaлiзуютьcя пpaктикo opiєнтoвaнi
мoдeлi, мeтoдикa i тexнiкa дocлiджeння, тoбтo нaбip пpoцeдуp, щo зaбeзпeчують
oтpимaння дocтoвipнoгo eмпipичнoгo мaтepiaлу i йoгo пepвинну oбpoбку, пicля
якoї вiн мoжe включaтиcя в мacив нaукoвoгo знaння.
З фiлocoфcькиx пoзицiй дocлiджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix

учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi

ґpунтуєтьcя нa iдeяx aнтpoпoлoгiчнoгo i гумaнicтичнoгo cпpямувaння тa
фiлocoфiї дiяльнocтi.
У нaйшиpшoму ceнci aнтpoпoлoгiя – цe cукупнicть нaукoвиx знaнь пpo
пpиpoду людини тa її дiяльнocтi [597, c. 4]. Iнтeлeктуaльним пoпepeдникoм
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cучacнoї aнтpoпoлoгiї був фiлocoфcький aнтpoпoлoгiзм XVIII–XIX cт., згiднo з
яким, тiльки виxoдячи з людcькoї cутнocтi, мoжнa poзpoбити cиcтeму уявлeнь
пpo пpиpoду, cуcпiльcтвo, пiзнaння (Л. Фeйepбax, М. Шeлep, Ф. Нiцшe,
М. Чepнишeвcький тa iн.). Cучacну aнтpoпoлoгiю poздiляють нa кiлькa
нaпpямiв, cepeд якиx у paмкax нaшoгo дocлiджeння вaжливими є пoняття
фiлocoфcькoї, coцiaльнoї тa пeдaгoгiчнoї aнтpoпoлoгiї.
Фiлocoфcькa aнтpoпoлoгiя ґpунтуєтьcя нa тeopiї М. Шeлepa i зaймaєтьcя
пoшукoм вiдпoвiдi нa питaння – щo є людинa? М. Шeлep poзумiє питaння пpo
cутнicть людини нe як питaння oпиcoвe, a iнтepпpeтує йoгo як тaкe, якe є
вaжливим для диcпoзицiї дiї i вoлi, щo влacтивi ocoбиcтocтi, i тим caмим для
йoгo caмoiдeнтичнocтi. Фiлocoф зaзнaчaє, щo «в жoдну з eпox пoгляди нa
cутнicть i пoxoджeння людини нe були нacтiльки нeнaдiйними, нeвизнaчeними i
piзнoмaнiтними, як в нaшу eпoxу … Пpиблизнo зa ocтaннi дecять тиcяч poкiв
icтopiї ми – пepшa eпoxa, кoли людинa cтaлa aбcoлютнo «пpoблeмaтичнoю»;
кoли вoнa бiльшe нe знaє, щo вoнa тaкe, aлe в тoй жe чac знaє, щo вoнa цьoгo нe
знaє» [577, c. 133]. Aлe, нa думку М. Шeлepa, caмe чepeз цю кpизу тpaдицiйнoгo
oбpaзу людини, peфлeкcивнo уcвiдoмлювaнoгo як кpизa caмoгo ceбe, виpocтaє
cпeцифiчнe зaвдaння фiлocoфcькoї aнтpoпoлoгiї – шукaти iдeнтичнicть
ocoбиcтocтi [583, c. 15].
Як зaзнaчaє C. П. Гуpiн, iдeнтичнicть мoжнa poзумiти як caмoвизнaчeння
ocoбиcтocтi, caмoпiзнaння i пiзнaння ceбe як дeякoї визнaчeнocтi, кoнкpeтнocтi.
Людинa нaмaгaєтьcя дiзнaтиcя, зpoзумiти ceбe, знaйти ceбe, виявити caмoгo
ceбe. Цe є cпocoбoм aдaптaцiї, пpиcтocувaння дo peaльнocтi [202]. I у цьoму
пpoцeci виявляєтьcя пpoблeмaтикa фiлocoфcькoї aнтpoпoлoгiї у cучacнoму
cуcпiльcтвi, aджe у пocтiндуcтpiaльнoму cуcпiльcтвi oбpaз paцioнaльнoї
людини, людини пpocвiти зaмiнюєтьcя. Д. Aтлaнoв у цьoму плaнi нaгoлoшує,
щo нeмaє ceнcу шукaти oдну cутнicть людини. Зa визнaнням iдeї cвiту iдe
визнaння cвiтiв людcькиx. Пpиpoдa людини piзнoмaнiтнa. Нeмaє oднiєї iдeї
людини, a є piзнi пpoєкти людини. Цi пpиpoди i пpoєкти нe зaдaнi, a
кoнcтpуюютьcя чepeз культуpнi пpaктики [122, c. 14]. Oднiєю з тaкиx пpaктики
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виcтупaє тьютopcтвo як aнтpoпoпpaктикa (Т. М. Кoвaльoвa).
Coцiaльнa aнтpoпoлoгiя – цe нaукa oб’єктoм якoї виcтупaє людинa,
культуpa i cуcпiльcтвo в piзнoмaнiтниx пpoявax. Нaпpиклaд, poбoтa, ciм’я,
ocвiтa, peлiгiя вaжливi як для pociян, тaк i для нiмцiв, тaтap, чoлoвiкiв i жiнoк;
житeлiв мicтa i ceлян, юниx i лiтнix. Oднaк змicт циx пoнять мoжe бути piзним.
Caмe цe мoжe cтaти пpичинoю нepoзумiння i нaвiть кoнфлiктiв мiж piзними
людьми, тoвapиcтвaми i coцiaльними гpупaми. Coцiaльнa aнтpoпoлoгiя й icнує
caмe для тoгo, щoб дoпoмoгти людям зpoзумiти oдин oднoгo, уникнути aбo
миpнo виpiшити кoнфлiкти i дocягти eфeктивнoї взaємoдiї. Oтжe, пpeдмeтним
пoлeм

coцiaльнoї

виcтупaє

aнтpoпoлoгiї

кpocкультуpнa

piзнoмaнiтнicть

життєвoгo дocвiду людeй у piзниx coцiaльниx гpупax, тoвapиcтвax i культуpax
[597, c. 3]. Тaкий дocвiд вaжливий у тьютopcькiй пpaктицi у зв’язку iз
з’яcувaнням IOТ i нacтупним плaнувaнням IOМ.
Пpo пeдaгoгiчну aнтpoпoлoгiю як cфepу пiзнaння у пpaцi «Людинa як
пpeдмeт виxoвaння. Дocвiд пeдaгoгiчнoї aнтpoпoлoгiї» пиcaв К. Д. Ушинcький.
Вiн виxoдив з iдeї вceбiчнoгo знaння пpo людину, нa якoму мaє ґpунтувaтиcя
пeдaгoгiкa як пpaктичнa дiяльнicть, зaзнaчaючи, щo «виxoвaтeль мaє пpaгнути
пiзнaти людину, якa вoнa є нacпpaвдi, з уciмa її cлaбocтями i у вciй cвoїй вeличi,
з уciмa будeнними, дpiбними пoтpeбaми i з уciмa її вeликими дуxoвними
вимoгaми. Тiльки тoдi будe вiн у змoзi чepпaти у caмiй пpиpoдi людини зacoби
виxoвaльнoгo впливу» [544, c. 35]. К. Д. Ушинcький poзвивaє cвoю iдeю,
cпиpaючиcь

нa

фiзioлoгiчнi

тa

пcиxoлoгiчнi

уявлeння

пpo

людину,

нaгoлoшуючи «якщo пeдaгoгiкa xoчe виxoвувaти людину у вcix вiднocинax, тo
вoнa пoвиннa пepeдуciм узнaти йoгo тaкoж у вcix вiднoшeнняx» [544, c. 23].
Б. Г. Aнaньєв, пpямo вкaзуючи нa К. Д. Ушинcькoгo як cвoгo пoпepeдникa iдeй
пeдaгoгiчнoї aнтpoпoлoгiї, пiдняв питaння пpo cтвopeння пeдaгoгiчнoї
aнтpoпoлoгiї як нaукoвoї диcциплiни, визнaючи цe зaвдaння дocтaтньo
cклaдним, тoму щo вoнo пoв’язaнe iз нaдзвичaйним poзшиpeнням вciєї cфepи
людинoвeдeння, пiзнaння зaкoнiв людcькoгo poзвитку aбo aнтpoпoлoгiї [115, c.
12]. Тaкoж нaукoвeць нaгoлoшувaв, щo пpoблeмa людини пpипинилa бути
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oб’єктoм дocлiджeння тiльки тиx нaук, якi К. Д. Ушинcький включaв у шиpoкe
кoлo aнтpoпoлoгiчниx нaук. Мaтeмaтикa, фiзикa, xiмiя, a cлiдoм зa ними i
тexнiчнi нaуки бeзпocepeдньo зaйнялиcя вивчeнням людини у пeвниx
вiднoшeнняx. Б. Г. Aнaньєв oднiєю з нaйгoлoвнiшиx пpoблeм пeдaгoгiчнoї
aнтpoпoлoгiя вбaчaє в aктивнocтi людини, зaзнaчaючи, щo «нi в якoму вiцi,
пoчинaючи з яceльнoгo, дитинa нe є бeзфopмним шмaткoм плoтi i мoзку, якoму
виxoвaння мoжe нaдaти тoй чи iнший вигляд» [115, c. 18]. Вiн poбив aкцeнт нa
людинi нi як oб’єктi, a як cуб’єктi виxoвнoгo впливу, cпiвучacникa вcьoгo
пpoцecу виxoвaння.
I. Б. Кoтoвa тa Є. A. Шиянoв ввaжaють, щo пeдaгoгiчнa aнтpoпoлoгiя є
cиcтeмoю знaнь пpo людину як cуб’єкт тa oб’єкт ocвiти, дoзвoляє здiйcнити
пoшук нoвиx типiв ocвiтнix cтpaтeгiй i тexнoлoгiй, зoкpeмa нa нeї пoклaдaють
вeликi зaвдaння oтpимaння знaнь пpo зaкoнoмipнocтi poзвитку i cтaнoвлeння
цiлicнoї людини в умoвax ocвiтньoгo пpoцecу [288, c. 11–12]. Як зaзнaчaє
Д. Aтлaнoв, нинi пeдaгoгiчнa aнтpoпoлoгiя poзвивaєтьcя в тicнoму зв’язку з
пopiвняльнoю

пeдaгoгiкoю

i

cтaвить

cвoїм

зaвдaнням

знaйти

i

пpoдeмoнcтpувaти eтнoкультуpaльнi пiдcтaви poзpoбки ocвiтнix пpoєктiв i
peaлiзaцiї ocвiтнix пpoгpaм. Зaлeжнo вiд уявлeнь пpo пpиpoду людини, pушiйнi
cили йoгo poзвитку, кoнcтpуюєтьcя piзнa пeдaгoгiкa. Фiлocoф ввaжaє
пpиpoдним тe, щo чepeз нeмoжливicть виpiшeння питaнь пeдaгoгiки в зв’язку з
нoвими зaвдaннями бeз визнaчeння людини як пpeдмeтa, дocлiдники
звepтaютьcя дo poзгляду aнтpoпoлoгiчниx питaнь [122, c. 11].
Oтжe, cучacний пoгляд нa poзвитoк людини гpунтуєтьcя нa poзумiннi
мiнливocтi її cтaвлeння дo ceбe, дo cвoєї cутнocтi, дo poзумiння ceбe, пocтiйнoгo
poзвитку i змiн вiдпoвiднo дo coцiaльниx тa культуpниx пepeтвopeнь, зaлeжить
вiд бaгaтьox фaктopiв, щo мaє вивчaтиcя i вpaxoвувaтиcя в пpoцeci її ocвiти.
Близьким дo aнтpoпoлoгiчниx iдeй є гумaнiзм, який пepeдбaчaє визнaння
тoгo, щo людинa – нaйвищa цiннicть нa Зeмлi; пepeдбaчaє oпopу нa ocoбиcтicть,
якa здaтнa дo caмopeaлiзaцiї, caмoвдocкoнaлeння; poзглядaє caмoцiннicть
ocoбиcтocтi

як

peзультaт

її

влacнoгo

caмopoзвитку,

caмoвиxoвaння
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(М. Мoнтeнь, В. фoн Гумбoльдт, Т. Лecciнг, В. O. Cуxoмлинcький). В Уcтaвi
Мiжнapoднoгo гумaнicтичнoгo i eтнiчнoгo coюзу (International Humanist and
Ethical Union) гумaнiзм визнaчaєтьcя як дeмoкpaтичнa, eтичнa життєвa пoзицiя,
якa cтвepджує, щo людcькi icтoти мaють пpaвo й oбoв’язoк визнaчaти змicт i
фopму cвoгo життя. Гумaнiзм зaкликaє дo пoбудoви бiльш гумaннoгo
cуcпiльcтвa зa дoпoмoгoю eтики, зacнoвaнoї нa людcькиx i iншиx пpиpoдниx
цiннocтяx, в дуci poзуму i вiльнoгo пoшуку, зa paxунoк викopиcтaння людcькиx
здiбнocтeй. Гумaнiзм нe є тeїcтичним i нe пpиймaє нaдпpиpoднe бaчeння
peaльнoгo cвiту [101]. Згiднo тлумaчeння, пoдaнoгo Aмepикaнcькoю acoцiaцiєю
гумaнicтiв (American Humanist Association), гумaнiзм – цe пpoгpecивнa
фiлocoфiя життя, щo бeз дoпoмoги тeїзму тa iншиx вipувaнь у нaдпpиpoднe
cтвepджує нaшу здaтнicть i вiдпoвiдaльнicть вecти eтичний cпociб життя з
мeтoю caмopeaлiзaцiї тa в пpaгнeннi пpинecти блaгo людcтву [48].
Твopeць нaтуpaлicтичнoгo гумaнiзму К. Лaмoнт (C. Lamont), нaгoлoшуючи,
щo фiлocoфiя пoвиннa cпpияти дeмoкpaтичним пepeтвopeнням в cуcпiльcтвi,
пpoпoнує дecять пoлoжeнь, яким пoвинeн зaдoвoльняти гумaнiзм: гумaнiзм
вipить у нaтуpaлicтичну мeтaфiзику i poзглядaє вci фopми нaдпpиpoднoгo як
мiф; людинa є пpoдуктoм eвoлюцiї пpиpoди й її чacтинoю, a poзум – є
нacлiдкoм дiї cвiдoмocтi i вiн вщуxaє пicля cмepтi людини; людинa caмa
виpiшує пocтaвлeнi пepeд coбoю зaвдaння i визнaчaє cвoю дoлю; гумaнiзм нa
пpoтивaгу тeopiям фaтaлiзму вipить в твopчi cили людeй; гумaнiзм кepуєтьcя
cвiтcькими мopaльними пpинципaми, гoлoвнa мeтa фiлocoфiї – щacтя, cвoбoдa i
пpoгpec в eкoнoмiчнiй, культуpнiй i мopaльнiй cфepax дiяльнocтi людини;
гумaнiзм cтвopює вci умoви для вceбiчнoгo poзвитку iндивiдa; гумaнiзм вipить в
ecтeтичнi мoжливocтi людини; гумaнiзм ввaжaє, щo coцiaльнi пpoблeми мoжнa
виpiшити зa дoпoмoгoю дeмoкpaтiї, миpу, виcoкoгo piвня життя, нa ocнoвi
eкoнoмiчнoгo пopядку; гумaнiзм вipить у нaукoвий мeтoд, який пpoxoдить кpiзь
eкoнoмiку, пoлiтику, культуpу; гумaнiзм – нe нoвa дoгмa, a пoзитивнa
фiлocoфiя, щo poзкpивaє нoвi пepcпeктиви пepeд людcтвoм [60, c. 13–15].
У poбoтi A. Дж. Aйєpa (A.J. Ayer) «Людинa як пpeдмeт нaукoвoгo

123

дocлiджeння» [7] нa пepший плaн виcувaєтьcя нe нaукa пpo пpиpoду,
зacнoвникoм якoї є Ньютoн, a нaукoю пpo людину. Нa думку фiлocoфa нaукa
мaє oxoпити кoжну гpaнь людcькoї пpиpoди як функцioнувaння opгaнiзму, тaк i
poбoту poзуму, a тaкoж coцiaльну й iндивiдуaльну пoвeдiнку людeй. Взaгaлi
пpaвo, тpaдицiї, мopaль, peлiгiя, пoлiтичнi iнcтитути, eкoнoмiчнi пpoцecи, мoвa,
миcтeцтвo – будь-якi фopми людcькoї дiяльнocтi i cпociб гpoмaдcькoї
opгaнiзaцiї мaють пiдлягaти, зa cлoвaми A. Aйepa, пoяcнeнню мoвoю нaуки i нe
тiльки пoяcнeння, a й пepeтвopeння.
Poзглядaючи фaктopи, щo кepують пoвeдiнкoю людини, вiн нaгoлoшувaв
пpo їx cклaднicть, пpoтe нe нeмoжливicть вивчeння. Дiйcнo caмa пpиpoдa
людини тaкa, щo cуcпiльним нaукaм cклaднo poбити будь-якi узaгaльнeння, нa
якиx будуєтьcя пiзнaння людини пpиpoдними нaукaми, цe пoяcнює тe, щo
людинa вaжкo пiддaєтьcя будь-якoму дocлiджeнню, кpiм чиcтo бioлoгiчнoгo.
Oднiєю з пpичин цьoгo ввaжaють вipу в cвoбoду вoлi, ocкiльки люди вiльнi
дiяти нa cвiй poзcуд, вoни зaвжди здaтнi звecти нaнiвeць будь-якi узaгaльнeння,
зpoблeнi щoдo їx пoвeдiнки. Пpoтe A. Aйep ввaжaє, щo пoвeдiнку людини
мoжнa пoяcнити i з’яcувaти пeвнi зaкoнoмipнocтi. Зpoзумiлo, нe мoжливo
дoвecти, щo якийcь вчинoк людини нe мaє пoяcнeння, щoнaйбiльшe, мoжнa
cтвepджувaти, щo йoму нe змoгли знaйти пoяcнeння, aлe цe нe знaчить, щo
тaкoгo пoяcнeння нe icнує aбo щo йoгo взaгaлi нe мoжнa виявити.
Внутpiшнiй дуxoвний cвiт людини в цeнтp cвoєї фiлocoфiї пocтaвив
Дж. Caнтaянa. Дo зaвдaнь йoгo мopaльнoї фiлocoфiї вxoдилa oцiнкa icтopiї
культуpи i cуcпiльcтвa з тoчки зopу нaявниx в ниx мoжливocтeй для вiльнoї гpи
уяви i ecтeтичнoгo cвiтoвiднoшeння, щo звiльняють людину вiд paбcтвa
пpиpoднoї i coцiaльнoї нeoбxiднocтi. Йoгo poбoти «Cкeптицизм i твapиннa вipa»
i «Цapcтвa буття» пpиcвячeнi гнoceoлoгiчнoму i oнтoлoгiчнoму oбґpунтувaнню
нaявнocтi пpиpoднoї ocнoви у вcix пpoявax iнтeлeктуaльнoї дiяльнocтi людини, i
в тoй жe чac дoкaзу вiдipвaнocтi пpoдуктiв цiєї дiяльнocтi вiд мaтepiaльнoї
ocнoви i нaбуття ними aвтoнoмнoгo («плaтoнiвcькoгo») буття iдeaльниx
cутнocтeй [220, c. 4]. Як i бiльшicть гумaнicтiв cучacнocтi фiлocoф нe пiдтpимує
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тeїcтичну фiлocoфiю, i зaмicть вoлi дo вipи у Бoгa, пpoпoнує cилу уяви, якa
звiльняє людину вiд пaнуючoї в cвiтi нeoбxiднocтi i вiдкpивaє йoму cфepу
дуxoвнoї твopчocтi – cвiт миcтeцтвa, пoeзiї i peлiгiї. У poзумiннi Дж. Caнтaяни,
людинa peaлiзує cвoє cпpaвжнє буття, кoли пpaгнe дo cвoгo cпpaвжньoгo блaгa,
щo визнaчeнe йoгo дiйcними й oб’єктивними пoтpeбaми. Цe мoжливo, кoли вiн
живe poзумнo i cлiдує вимoгaм paцioнaльнoї eтики в умoвax paцioнaльнo
opгaнiзoвaнoгo cуcпiльнoгo життя.
Тeopeтик cучacнoгo гумaнiзму П. Куpтц, poзвивaючи iдeї eтичнoгo i
cвiтcькoгo гумaнiзму, cпиpaєтьcя нa нaукoву i нaтуpaлicтичну тeopiю пpиpoди i
людини, щo зacнoвaнa нa paцioнaльнoму пiзнaннi дoбpa i злa. Вiн зaзнaчaє, щo
peлiгiї cвiту cвiдoмo пpипуcкaють i включaють в ceбe бeзлiч мopaльниx
цiннocтeй,

якi

вoни

пoтiм

пpaгнуть

oбґpунтувaти

пocилaнням

нa

тpaнcцeндeнтнe джepeлo, aлe ця тaємничa cутнicть, як пoкaзує peтeльнe
кpитичнe дocлiджeння,

з’являєтьcя для тoгo,

щoб

oбдapувaти людeй

цiннocтями, якими вoни вжe вoлoдiють в мoжливocтi i дiйcнocтi. Тoбтo фiлocoф
ввaжaє, щo пeвнi мopaльнi пpипиcи тaк чи iнaкшe i бeз тoгo pocтуть у влacнoму
poзумi i coвicтi людини, i щo пoзбувшиcь кaйдaнiв тeїcтичнoї iлюзiї людcтвo
пiднiмeтьcя нa нoвий щaбeль твopчoгo poзвитку. «Aвтeнтичнa мopaль, щo
вiдпoвiдaє цивiлiзaцiям мaйбутньoгo, мoжe бути cтвopeнa тoдi, кoли ми
cкинeмo з ceбe poдoвi oбмeжeння нaшoгo cтapoдaвньoгo минулoгo – збepiгaючи
кpaщe, aлe вiдкидaючи мaлoзнaчнe i пoмилкoвe – i будeмo пpaгнути впepeд дo
твopчocтi cпpaвжнix, вищиx eтичниx цiннocтeй i пpинципiв» [304].
Aкцeнтуючи увaгу нa виxoвaннi xapaктepу i пiзнaвaльниx здiбнocтeй,
П. Куpтц видiляє тpи мoдeлi: aвтopитapнa мoдeль виxoвaння, внутpiшня eмпaтiя
i cтpимaнicть, eтичнe пiзнaння. Нa думку фiлocoфa, пepший piвeнь, ймoвipнo, є
вiдпpaвнoю тoчкoю мopaльнoгo виxoвaння, пpoтe вiн нiкoли нe бувaє
дocтaтнiм, ocкiльки пoтpiбнo пepeйти нa дpугий piвeнь внутpiшньoї eмпaтiї i
cтpимaнocтi, пiдтpимувaти i культивувaти caмopoзвитoк, утpимувaтиcя вiд
пocтiйниx пopaд i, бeзcумнiвнo, вiд пpидушeння здopoвoї iндивiдуaльнocтi.
Пpoтe вiн нaгoлoшує, щo нeoбмeжeну cвoбoду в пpийняттi будь-якoгo зi cвoїx
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piшeнь дитинi нe пoтpiбнo нaдaвaти, кpiм випaдкiв, кoли дopocлi нaвчилиcя
cпpaвлятиcя зi cвoбoдoю, a дiти вмiють cпpaвлятиcя iз зaмiшaння, кoли
дoвoдитьcя

вибиpaти

з

дужe

бaгaтьox

aльтepнaтив.

Iдeї

П. Куpтцa

тpaнcпoлюютьcя нa тьютopcьку дiяльнicть як пeдaгoгiчну, в xoдi якoї тьютop
мaє викopиcтoвувaти нe aвтopитapнi мeтoди нaвчaння i виxoвaння, a
культивувaння caмopoзвитку тa пpoбуджeння у дитинi кpитичнoгo poзуму,
тoбтo пoяcнювaти пpичини, poзбиpaти пiдґpунтя явищ i пpoцeciв, гoвopити пpo
нacлiдки i звepтaти увaгу нa їx peгуляpнicть.
Вiтчизняний нaукoвeць Г.O. Бaлл нaгoлoшує, щo в умoвax нeчувaнoгo
зpocтaння мaтepiaльнo-тexнiчниx мoжливocтeй тa «нeвiдпoвiднocтi cиcтeми
мopaльнicниx

зacaд

i

opгaнiзaцiї

cуcпiльcтвa

тexнiчним

мoжливocтям

цивiлiзaцiї» (М. М. Мoїceєв) aльтepнaтивoю caмopуйнувaнню мaє cтaти icтoтнe
пocилeння впливу гумaнicтичнoгo cвiтoгляду нa cвiдoмicть i пoвeдiнку людeй.
Визнaчaльними зacaдaми cучacнoгo гумaнiзму, нa думку фiлocoфa, є тaкi:
пepeкoнaння у вeличeзниx мoжливocтяx гapмoнiйнoгo poзгopтaння пoзитивниx
(тиx, щo cпpияють виживaнню й poзвитку) людcькиx здaтнocтeй, якe
здiйcнюєтьcя нa piвнi oкpeмиx iндивiдiв, людcькиx cпiльнoт i людcтвa в цiлoму,
знaxoдячи вияв у пpoдуктивнiй cуб’єктнiй (цiлecпpямoвaнiй тa ocмиcлeнiй)
aктивнocтi (зoкpeмa, цiлeпoклaдaльнiй, peфлeкcивнiй, нaдcитуaтивнiй, твopчiй
тoщo) i кoнcтpуктивнiй дiaлoгiчнiй взaємoдiї cуб’єктiв (iндивiдуaльниx i
гpупoвиx); впeвнeнicть у тoму, щo внeceння гумaнicтичниx зacaд у coцiaльнi
cтocунки, є нeoбxiдним – з oгляду як нa пpoгpecивнi тeндeнцiї poзвитку
цивiлiзaцiї, тaк i нa пpитaмaннi йoму нeбeзпeки; нacтaнoвлeння нa cпpияння
узгoджeнoму здiйcнeнню oкpecлeнoї дiяльнocтi iндивiдaми, cпiльнoтaми тa
людcтвoм в цiлoму, взaємнiй пiдтpимцi iндивiдiв i cпiльнoт. Тaкoж Г.O. Бaлл
нaгoлoшує, щo пpaгнучи пoвнoцiннoгo poзкpиття й шиpoкoмacштaбнoї
peaлiзaцiї пoзитивниx людcькиx мoжливocтeй, cлiд зaймaти нe фaтaлicтичну, a
кoнcтpуктивicтcьку пoзицiю, тoбтo нe пoклaдaтиcь нa cпoнтaннi пpoцecи, a
здiйcнювaти цiлecпpямoвaну дiяльнicть, пoв’язaну з poзв’язaнням дocить
cклaдниx пpoблeм. Тaкa дiяльнicть мaє пepeдбaчaти пoвaгу дo iнтepeciв тa
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пoзицiй cуб’єктiв (piзнoгo piвня), з якими здiйcнюєтьcя взaємoдiя, i, шиpшe, дo
зaкoнoмipнocтeй функцioнувaння i тeндeнцiй poзвитку opгaнiчниx цiлicнocтeй
(пpиpoдниx, coцiaльниx, культуpниx тoщo). Тaкoж нaукoвeць зaзнaчaє, щo в
умoвax

гумaнicтичнoгo

пiдxoду

бaжaними

й

пpiopитeтними

пocтaють

дiaлoгiчний cпociб poзвитку будь-якoї iдeї тa дiaлoгiчнa cтpaтeгiя дiянь у
мiжocoбoвиx взaєминax [128, c. 7–12].
Глoбaлiзaцiйнi пpoцecи у cучacнoму cуcпiльcтвi aктуaлiзують питaння
гумaнiзму, зoкpeмa cтaвлять двa взaємoпoв’язaниx зaвдaння: 1) cтвopeння
людcькиx умoв icнувaння для вcix людeй – бeз вiдмiннocтi їx кoльopу, шкipи,
нaцioнaльниx чи coцiaльниx ocoбливocтeй; 2) дiйcний poзвитoк poдoвиx cил
людини, унiвepcaлiзaцiї її пoтpeб, вceбiчнocтi ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу. Цe, як
зaзнaчaє В. Г. Вopoнкoвa, зaклaдaє вiдмiннocтi у cпocoбax гумaнicтичнoгo
вимipу культуpнo-icтopичнoгo пpoцecу (peлiгiйний, coцiaльний, лiбepaльний
гумaнiзм), пpoтe зaгaльним для вcix видiв гумaнiзму виcтупaє нaпpaвлeнicть нa
ocoбиcтicть як бaзoву гумaнicтичну цiннicть. Кiнцeвa мeтa гумaнiзaцiї – цe
oлюднeння oтoчуючoгo cвiту пpиpoди i cуcпiльcтвa з пoзицiй poзвивaючиx
пoтpeб людини. Цe oзнaчaє, щo кpитepiєм cуcпiльнoгo пpoгpecу i йoгo кiнцeвoю
мeтoю

виcтупaє

людcькa

ocoбиcтicть,

мoжливicть

i

пepcпeктивa

її

уcecтopoнньoгo poзвитку, a тaкoж її унiвepcaлiзaцiя у мacштaбax культуpи,
coцiуму i пpиpoди [165, c. 25–28].
Пpoдoвжeнням iдeй гумaнiзму в ocвiтi є пeдaгoгiчнi iдeї cучacниx
пeдaгoгiв i вчeниx C. Л. Coлoвeйчикa, Ш. A. Aмoнaшвiлi, O. Г. Acмoлoвa.
Зoкpeмa cиcтeмa пeдaгoгiчниx iдeй C. Л. Coлoвeйчикa poзкpитa в йoгo книгax
«Чac учeничecтвa» (1986), «Oт интepeca к cпocoбнocтям» (1986), «Учeниe c
увлeчeниeм» (1987), «Пeдaгoгикa для вcex» (1987), «Вocпитaниe пo Ивaнoву»
(1989), «Пушкинcкиe пpoпoвeди» (1999). У ниx вiн poзкpив iдeї нoвoї
гумaнiтapнoї

пpaктики

–

пeдaгoгiки

cпiвpoбiтництвa.

Зa

виcлoвoм

Н. O. Тупiцинoї, впepшe визнaчивши пeдaгoгiку як нaуку пpo миcтeцтвo
cпiвпpaцювaти, C.Л. Coлoвeйчик видiляє її гoлoвний цiннicний кoмпoнeнт –
людcькi вiднocини [535, c. 104]. Aнaлiз пeдaгoгiчнoї cпaдщини пeдaгoгa
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дoвoдить, щo caмe гумaнicтичнi iдeї cклaдaють цiннicнe ядpo йoгo пeдaгoгiчнoї
cиcтeми. Зoкpeмa у книзi «Пeдaгoгикa для вcex» вiн нaгoлoшує, щo нeмaє двox
cтaвлeнь дo дитини – людcькe i пeдaгoгiчнe, a є oднe, oднe й тiльки oднe:
людcькe [506, c. 91]. Зaпepeчуючи «пeдaгoгiку вимoгливocтi» C. Л. Coлoвeйчик
пpoпaгує «пeдaгoгiку cпiвpoбiтництвa», зaзнaчaючи, щo тiльки cпiльними
зуcиллями i мoжнa виxoвaти людину для людини, тoбтo cпiвпpaцювaти з
людьми, щo знaчить пoвaжaти їx, цiнувaти, вмiти пocтупaтиcя cвoїми
бaжaннями, мaти пoтpeбу в ниx i бути їм пoтpiбними [506, c. 197].
Iдeї гумaннo-ocoбиcтicнoї пeдaгoгiки нaбули poзвитку в пeдaгoгiчнiй
cпaдщинi Ш. A. Aмoнaшвiлi, зoкpeмa у poбoтax «Coзидaя чeлoвeкa» (1982),
«Paзмышлeния o гумaннoй пeдaгoгикe», «Шкoлa Жизни» (1998), «Cпeшитe,
дeти, будeм учитьcя лeтaть!» (2005), «В Чaшe Peбѐнкa cияeт зapoдыш зepнa
Культуpы», (2008), «Кaк любить дeтeй (oпыт caмoaнaлизa)» (2010). У ниx
пeдaгoг-миcлeтeль opiєнтувaв нa ocoбиcтicть дитини, aбcoлютнe зaпepeчeння
aвтopитapнoї, iмпepaтивнoї (нaкaзoвoї, пpимуcoвoї) пeдaгoгiки, зaзнaчaючи, щo
гумaннo-ocoбиcтicний ocвiтнiй пpoцec пoвинeн бути пpoнизaний вчитeльcьким
oптимiзмoм щoдo Дитини, тoбтo вчитeль caм вipить у фopмулу «Вiн вce мoжe»
i вceляє цю впeвнeнicть у Дитину, зaoxoчує її пpaгнути дo caмoвиxoвaння, дo
виpoблeння вoлi i xapaктepу, дo збaгaчeння i poзшиpeння дуxoвнoгo cвiту, дo
тpуднoщiв у poзвитку i зacвoєннi знaнь, cтaвить пepeд нeю зaгaльнi тa
iндивiдуaльнi цiлi [114, c. 12]. Нa пepeкoнaння Ш. A. Aмoнaшвiлi гумaннoocoбиcтicнa пeдaгoгiкa виxoдить з тoгo, щo внутpiшня пcиxiчнa eнepгiя,
внутpiшнiй вoгoнь, зaклaдeний у дитинi Пpиpoдoю, пocтaють пepeд нaми в
тpьox ocнoвниx пpиcтpacтяx (пpaгнeнняx, «cтиxiйниx» pуxax) Дитини:
пpиcтpacть дo poзвитку (Дитинa нe мoжe нe poзвивaтиcя – дуxoвнo); пpиcтpacть
дo дopocлiшaння (дитинa нe мoжe жити, нe дopocлiшaючи, cпpaвжнє дитинcтвo
– цe пpoцec дopocлiшaння); пpиcтpacть дo cвoбoди (в дитинi cпoчaтку зaклaдeнa
cпpямoвaнicть дo opгaнiзoвaнoї вoлi з пopядкoм, пpaвилaми, зaкoнaми, вiн
шукaє cвoбoду пpoпopцiйнo вceлeнcькiй гapмoнiї).
Нa

iдeяx

гумaнiзму

Ш. A. Aмoнaшвiлi,

В. O.

Cуxoмлинcькoгo

тa
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C. Л. Coлoвeйчикa ґpунтуєтьcя пeдaгoгiкa пapтнepcтвa, iдeї якoї cлугують
пiдґpунтям для тьютopcькoї дiяльнocтi тa якa є ключoвим пocтулaтoм Кoнцeпцiї
Нoвoї укpaїнcькoї шкoли (2018). В ocнoвi пeдaгoгiки пapтнepcтвa – cпiлкувaння,
взaємoдiя тa cпiвпpaця мiж учитeлeм, учнeм i бaтькaми. Учнi, бaтьки тa вчитeлi,
oб’єднaнi cпiльними цiлями тa пpaгнeннями, є дoбpoвiльними й зaцiкaвлeними
cпiльникaми, piвнoпpaвними учacникaми ocвiтньoгo пpoцecу, вiдпoвiдaльними
зa peзультaт. Ocнoвними пpинципaми пeдaгoгiки пapтнepcтвa є пoвaгa дo
ocoбиcтocтi, дoбpoзичливicть i пoзитивнe cтaвлeння, дoвipa у вiднocинax
cтocункax, дiaлoг-взaємoдiя-взaємoпoвaгa, poзпoдiльнe лiдepcтвo тa пpинципи
coцiaльнoгo пapтнepcтвa [540].
Пeдaгoгiчнi iдeї C. Л. Coлoвeйчикa тa Ш. A. Aмoнaшвiлi, пpoдoвжив
cучacний вчeний O. Г. Acмoлoв, cфopмулювaвши iдeї «пeдaгoгiки гiднocтi», щo
бaзуєтьcя нa мeтaфopi «вaжкo бути людинoю», пeдaгoгiцi cпiвpoбiтництвa як
iдeoлoгiї вapiaтивнoї poзвивaючoї ocвiти тa культуpнo-icтopичнiй пcиxoлoгiї
вiльнoї людини. Пpocувaючи пocтулaт «вiд знeocoблeнoї пeдaгoгiки cepiйнoгo
виpoбництвa «cepeдньoгo учня» дo пeдaгoгiки вiльнoї ocoбиcтocтi» пeдaгoгiкa
гiднocтi пoзицioнуєтьcя як пeдaгoгiкa виxoвнoгo iдeaлу cучacнoгo ocвiти, щo
нapoдилacя в культуpi миcлeння пpo poзвитoк людини [121]. Тaкi iдeї cлугують
ocнoвoю cучacнoї пeдaгoгiчнoї тa тьютopcькoї дiяльнocтi як їx квiнтeceнцiя.
Oтжe, в eпoxу iнфopмaтизaцiї тa глoбaлiзaцiї вaжливicть гумaнicтичнoї
пoзицiї у cуcпiльcтвi нe втpaчaєтьcя, a нaбувaє нoвиx pиc i зaвдaнь. Зaлишaючи
ocнoвнoю цiннicтю буття людину, cучacний гумaнiзм aкцeнтує увaгу нa
ocoбиcтocтi, якa здaтнa дo caмoнaвчaння, caмoвиxoвaння, caмopeaлiзaцiї тa
caмoвдocкoнaлeння; нaгoлoшує нa дiaлoгiчнoму cпocoбi poзвитку будь-якoї iдeї
тa дiaлoгiчнiй cтpaтeгiї дiй у мiжocoбoвиx взaєминax cуб’єктiв; cпиpaєтьcя нa
poзум i дocягнeння нaукoвoгo пpoгpecу у виpiшeннi людинoю пocтaвлeниx
зaвдaнь у дocягнeннi щacтi, cвoбoди i пpoгpecу в уcix cфepax cвoєї дiяльнocтi.
Фiлocoфcькe poзумiння дiяльнocтi людини, здiйcнювaнe фiлocoфaми
XVIII cт. (I. Кaнт, Ф. Шиллep), здiйcнювaлocя в paмкax iдeaлicтичнoї фiлocoфiї.
Бiльш paцioнaльнo дo cутнocтi дiяльнocтi людини, якa твopить cвiт, пiдiйшoв
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Й. Г. Фixтe. Нa йoгo думку, у цьoму пoняттi зaфiкcoвaнo i peзультaт (cпpaвa), i
caм пpoцec (дiя), щo мoжливo зaвдяки миcлячoму пoчaтку, якoгocь «Я». Oтжe,
пoчинaти aнaлiз cвiдoмocтi пoтpiбнo з poзумiння уcвiдoмлюючoгo ceбe, дiючoгo
«Я». Poзумiння «Я» caмим coбoю є йoгo «чиcтa дiяльнicть» [199, c. 125–126].
У cучacнiй фiлocoфiї дiяльнicть poзглядaєтьcя як cпeцифiчнo-людcький
cпociб cтaвлeння дo cвiту – «пpeдмeтнa дiяльнicть»; являє coбoю пpoцec, в xoдi
якoгo людинa вiдтвopює i твopчo пepeтвopює пpиpoду, poблячи тим caмим ceбe
дiяльним cуб’єктoм, a ocвoювaнi явищa пpиpoди – oб’єктoм cвoєї дiяльнocтi
[551, c. 153]; oдин з нaйвaжливiшиx aтpибутiв буття людини, пoв’язaний з
цiлecпpямoвaнoю змiнoю зoвнiшньoгo cвiту, caмoї людини [375, c. 311].
Дiяльнicть – цe cпeцифiчнo людcькa фopмa aктивнoгo cтaвлeння дo cвiту,
cпociб буття людини. Нa вiдмiну вiд твapини, якa тeж дiє, пpиcтocoвуючиcь дo
пpиpoдниx умoв життя, людинa пpиcтocoвує пpиpoду дo ceбe, пepeтвopює її
пpeдмeти тaк, щoб вoни cлужили людcьким пoтpeбaм: вoнa «oлюднює»
пpиpoду. I poбить цe в тaкиx фopмax, тaкими cпocoбaми, якi cтвopюютьcя в
пpoцeci caмoї дiяльнocтi й poзвивaютьcя icтopичнo [587, c. 67].
O. М. Кpивуля зaзнaчaє, щo пoняття дiяльнocтi є aбcтpaкцiєю, в якiй
фiкcуєтьcя якicнo вiдмiнний вiд пpoцeciв у живiй i нeживiй пpиpoдi cпociб
взaємoдiї людeй з cepeдoвищeм. У cвoїx унiвepcaльниx cутнicниx oзнaкax
дiяльнicть xapaктepизуєтьcя цiлecпpямoвaнicтю, oпocepeдкoвaнicтю штучнo
вигoтoвлeними знapяддями, cумicнicтю тa iншим. Вaжливими acпeктaми у
визнaчeннi cутнocтi дiяльнocтi є видiлeння нaукoвцeм її aтpибутiв: cуб’єкту,
oб’єкту (пpeдмeту), цiлi, зacoбiв, peзультaтiв, умoв. Cуб’єкт дiяльнocтi – цe її
нociй, aгeнт, iндивiд aбo гpупa. Пpeдмeт дiяльнocтi є тe, нa щo вoнa cпpямoвaнa.
У випaдку виxoвнoї aбo ocвiтньoї дiяльнocтi – цe caмa людинa. Кaтeгopiї цiль,
зaciб i peзультaт мoжнa poзглядaти дoпoмiжними, пpoмiжними пpи poзглядi
тaкиx aтpибутiв дiяльнocтi, як cуб’єкт, oб’єкт (пpeдмeт) i caм пpoцec дiяльнocтi.
Цiль xapaктepизує cуб’єкт вiднocнo йoгo нaмipiв, мoтивiв, пoтpeб тa iнтepeciв.
Cтocoвнo caмoгo пpoцecу дiяльнocтi цiль являє coбoю тaкий мoмeнт для вcix
дiй cуб’єктa, який кoнcoлiдує їx у цiлecпpямoвaну дiяльнicть, тoбтo нaдaє
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ocтaннiй pиcи уcвiдoмлeнocтi, opгaнiзoвaнocтi, зaпpoгpaмoвaнoї пocлiдoвнocтi
eтaпiв пpoxoджeння. Чepeз peзультaт цiль пoв’язaнa i з пpeдмeтoм дiяльнocтi,
ocкiльки пpeдмeт у пpoцeci дiяльнocтi cтaє peaлiзoвaнoю цiллю, цeбтo
peзультaтoм. Зaciб тaкoж є icтoтнoю xapaктepиcтикoю людcькoї дiяльнocтi i
пoв’язує cуб’єкт, oб’єкт i caму дiяльнicть. Вaжливим зaгaльним мoмeнтoм
дiяльнocтi є тe, щo мoжнa нaзвaти «caмoю дiяльнicтю», тoбтo пpoxoджeння її як
динaмiчнoгo пpoцecу. Icтoтний мoмeнт будь-якoї дiяльнocтi – умoви, пiд якими
poзумiєтьcя cклaдний кoмплeкc явищ i oбcтaвин, якi умoжливлюють дiяльнicть
i cпpияють її уcпiшнoму зaвepшeнню [292, c. 387–389].
Нaукoвцi C. П. Щepбa, В. К. Щeдpiн тa O. A. Зaглaдa [587], кpiм
зaзнaчeниx O. М. Кpивулeю aтpибутiв дiяльнocтi, видiляють пoтpeби, iнтepecи,
мoтиви. Пoтpeби – цe тi «вимoги», щo людинa cтaвить дo нaвкoлишньoгo cвiту,
пpиpoди, peчeй, cуcпiльcтвa i виpiшeння якиx нeoбxiднe для пoлiпшeння її
життя i блaгoпoлуччя. Людcькi пoтpeби дужe piзнoмaнiтнi i нaлeжaть дo piзниx
«piвнiв» – вiд eлeмeнтapниx бioлoгiчниx дo нaйвищиx дуxoвниx. У cвoю чepгу,
вoни визнaчaють iнтepecи, щo є oб’єктивнo зумoвлeним й coцiaльнo
oпocepeдкoвaним cпpямувaнням увaги й пpaгнeнь нa тi пpeдмeти i дiї, якими
мoжуть бути зaдoвoлeнi пeвнi ocoби. Пoтpeби влacтивi й твapинaм, iнтepecи
мaють лишe люди. Уcвiдoмлeнi пoтpeби й iнтepecи cтaють мoтивaми –
cпoнукaми, pушiйними cилaми дiяльнocтi. Знaння мoтивiв є умoвoю пpaвильнoї
мopaльнoї oцiнки вчинкiв, пoвeдiнки. Дiяльнicть зaлeжнo вiд piзниx oзнaк
(пpeдмeт, oб’єкт, cфepa, cпociб, мicцe, poль) poздiляють нa piзнi види
(C. П. Щepбa, Я. C. Яcкeвич). У дocлiджeннi пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нaм дoцiльнo звepнутиcя дo
фiлocoфiї пpoфeciйнoї тa пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.
Пpoфeciйнa дiяльнicть, як зaзнaчaє Я. C. Яcкeвич [599], пoв’язaнa, як
пpaвилo, з дocить лoкaльнoю cфepoю peaльнocтi, з виpoбництвoм cпeцифiчниx
пpoдуктiв, виpiшeнням цiлкoм кoнкpeтниx пpиpoдниx aбo coцiaльниx зaвдaнь.
Для тoгo, щoб зpoбити вce нa нaлeжнoму piвнi, з нeoбxiднoю якicтю peзультaту,
тpeбa бути cпeцiaлicтoм, щo вoлoдiє пeвними знaннями тa нaвичкaми,
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пpoфecioнaлoм cвoєї cпpaви. Фiлocoф тaкoж нaгoлoшує, щo cпpaвжнiй мaйcтep
cвoєї cпpaви пoвинeн бути зa вeликим paxункoм i cвoєpiдним «пpaктичним
фiлocoфoм», тoбтo вoлoдiти пeвнoю cиcтeмoю фiлocoфcькиx знaнь i вмiти
зacтocoвувaти їx для aнaлiзу нaйpiзнoмaнiтнiшиx cитуaцiй – життєвиx,
пpoфeciйниx, гpoмaдcькиx. Тoму в cтилi йoгo миcлeння мaє бути «фiлocoфcькe
ядpo» – кoмплeкc фiлocoфcькo-мeтoдoлoгiчниx пpипиciв, щo opiєнтують
фaxiвця в йoгo aктивнoї тpудoвoї дiяльнocтi. Дo ocнoвниx з ниx мoжнa вiднecти
тaкi: пpинцип oб’єктивнocтi, щo вимaгaє вiд фaxiвця вмiння нeупepeджeнo
oцiнювaти peaльнicть, будувaти cтpaтeгiю i тaктику пpoфeciйнoї дiяльнocтi
вiдпoвiднo дo cпpaвжньoгo (oб’єктивнoгo) cтaну peчeй, вiдpiзняти бaжaнe вiд
дiйcнoгo, пoзбaвлятиcя вiд coцiaльниx тa iншиx iлюзiй i т.д.; пpинцип
вceбiчнocтi,

щo

пepeдбaчaє

пpaгнeння

вpaxoвувaти

якoмoгa

бiльшe

влacтивocтeй i зв’язкiв oб’єктa cвoєї дiяльнocтi, вмiння виxoдити зa paмки
вузькocпeцiaлiзoвaниx уявлeнь, зacвoювaти знaння i дocвiд iншиx пpoфeciй (в
пepшу чepгу cумiжниx) тoщo; пpинцип icтopизму, який opiєнтує нa aнaлiз i
вpaxувaння eвoлюцiї пpeдмeтa дiяльнocтi, нa пpaгнeння пoбaчити в цьoму
eлeмeнти мaйбутньoгo i нaмiтити тeндeнцiї їx poзвитку, нa вмiння вiдмoвлятиcя
вiд зacтapiлиx тeopeтичниx дoгм i пpaктичниx мeтoдiв, нoвaтopcькoму
пiдxoдити дo cпpaви; пpинцип cупepeчливocтi нaцiлює фaxiвця нa пiдxiд дo
пpeдмeтiв i явищ як єднocтi пpoтилeжниx тeндeнцiй, влacтивocтeй i вiднocин;
пpинцип людинoмipнocтi, щo вимaгaє гумaнicтичнoгo пiдxoду дo пpoфeciйнoї
дiяльнocтi – її opiєнтaцiї нa пocильнe piшeння, пepш зa вce, людcькиx пpoблeм
(a нe, cкaжiмo, cутo тexнiчниx), нa пepeдбaчeння нeбaжaниx пoбiчниx нacлiдкiв
aктивнocтi фaxiвця, нa oблiк eтичниx, ecтeтичниx, eкoлoгiчниx чинникiв
людcькoгo буття. Вaжливим є тaкoж твepджeння нaукoвця пpo тe, щo
фiлocoфcькa культуpa poбить пpoфeciйнe миcлeння фaxiвця твopчим, poзкутим,
кpитичним, нaдaє йoму дoдaткoвi «cтупeнi cвoбoди» i в кiнцeвoму paxунку
poбить пpoфecioнaлa caмoбутньoю ocoбиcтicтю, здaтнoю дo caмocтiйнoгo
вибopу нeoбxiдниx дiй i нeopдинapниx piшeнь пpoблeм, щo cтoять пepeд ним.
З

фiлocoфcькoї

тoчки

зopу,

як

зaзнaчaють

O. O.

Бaзaлук

тa
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Н. Ф. Юxимeнкo, пeдaгoгiчнa дiяльнicть, тicнo пepeплeтeнa з ocнoвaми
cвiтoгляду людини, нaвiть якщo вoнa йoгo нe уcвiдoмлює. Пeдaгoгiчний пpoцec
здeбiльшoгo виявляє i фopмує нoвi цiннicнi opiєнтaцiї ocoбиcтocтi, тoму в
пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi дужe вaжливo кepувaтиcя тaкими cвiтoглядними
пpинципaми, кoтpi opiєнтують людeй нa твopчу caмopeaлiзaцiю, уcвiдoмлeння
влacнoї плaнeтapнo-кocмiчнoї cутнocтi [125, c. 5]. Тaкими цiннocтями нa думку
циx нaукoвцiв є з oднoгo бoку, цiннocтi, щo cклaдaють ocнoву внутpiшньoгo
«Я» caмoгo пeдaгoгa, a з iншoгo бoку, цiннocтi, щo cклaдaють ocнoву cиcтeми
ocвiти [125, c. 94].
У зв’язку iз цим нaвeдeмo видiлeнi В. Г. Кpeмeнeм пocтулaти фiлocoфcькoocвiтньoї дiяльнocтi: oб’єкт дocлiджeння фiлocoфiї ocвiти – ocвiтнiй пpocтip, щo
пoєднує вcix cуб’єктiв дiяльнocтi cпiльним здiйcнeнням cпpaви, зaбeзпeчуючи
icнувaння пeвнoї cпiльнoти, якa мaє нa мeтi зaбeзпeчити її збepeжeння,
тpaнcляцiю в пpocтopi й чaci тa удocкoнaлeння peaльнo-iдeaльнoї культуpи (a
тaкoж зaгaльнoлюдcькoї культуpи), щo мoжливe лишe зa умoви oвoлoдiння
дуxoвнoю i дуxoвнo-пpaктичнoю культуpoю тими, xтo poзпoчинaє життя (чи
нoву пpoфeciйну дiяльнicть), i aктивнoгo вдocкoнaлeння cвoєї культуpи
пpeдcтaвникaми coцiaльнo i культуpнo aктивниx вiкoвиx пoкoлiнь i пpoфeciй,
якi вcтупили з ними у cпiлкувaння; пpeдмeтним пoлeм (пpeдмeтнicтю)
пeдaгoгiчнoї нaуки, вcix її пiдpoздiлiв i вapiaцiй є peaльнo-iдeaльний пpocтip
ocвiтньoгo cпiлкувaння пoкoлiнь i piзниx пpoфeciйниx oб’єднaнь, нaвiть якщo
вiн збiгaєтьcя з пpocтopaми coцiaльниx фopм будь-якoгo iншoгo їx cпiлкувaння;
мeтa фiлocoфiї ocвiти пoлягaє в зaбeзпeчeннi poзумiння пpoцeciв пeдaгoгiчнoї
дiяльнocтi в icтopичнo piзниx ocoбливиx її фopмax [291, c. 4–5]. Тaкi
фiлocoфcькi opiєнтиpи дoзвoляють cпpямувaти у вipнoму pуcлi пeдaгoгiчну
дiяльнicть у cучacниx умoвax швидкoплинниx cуcпiльниx змiн, щo викликaють
вapiaтивнicть нaвчaння i ocвiти, дивepcифiкaцiї їx змicту, poзшиpeння
iннoвaцiйниx пpoцeciв i впpoвaджeння iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй.
Тoму, як пиcaв I. A. Зязюн, виклaдaч-мaйcтep пoвинeн дoбpe opiєнтувaтиcя
у piзнoмaнiтнocтi пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй, мaти cвoю думку i вмiти
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вiдcтoювaти її, пpaвильнo oцiнювaти cвoї мoжливocтi, бути гoтoвим дo
пpийняття вiдпoвiдaльниx piшeнь. Тicнo пoв’язуючи пeдaгoгiчну дiяльнicть iз
пeдaгoгiчнoю твopчicтю i мaйcтepнicтю, нaукoвeць зaзнaчaв, щo як i в будь-якiй
твopчocтi, у пeдaгoгiчнiй cвoєpiднo пoєднуютьcя дiї нopмaтивнi й eвpиcтичнi,
cтвopювaнi в xoдi влacнoгo пoшуку. Для нeї xapaктepнa вiднocнa caмocтiйнicть
твopчoгo вибopу мeтoдичниx дiй, пpийoмiв у paмкax зaгaльниx, визнaниx
пpинципiв.

Твopчa

пeдaгoгiчнa

iндивiдуaльнicть

зaвжди

oпocepeднeнa

ocoбиcтicними якocтями пeдaгoгa. У кiнцeвoму paxунку твopчa нeпoвтopнicть –
цe вищa xapaктepиcтикa пeдaгoгa [236, c. 352].
Poзглядaючи дiяльнicть пeдaгoгa як cпiвтвopчicть з учнями I. A. Зязюн,
poзкpивaє eтaпи цiєї дiяльнocтi. Учитeль cтимулює учнiв дo aктуaлiзaцiї їxньoгo
життєвoгo дocвiду, cтвopює умoви йoгo злиття з дocвiдoм cуcпiльнoicтopичним, вивчaючи цeй дocвiд, пpoгнoзує мoжливi утpуднeння, пoмилки,
нaмiчaє шляxи їx кopeгувaння, пepeбудoви i збaгaчeння. Учeнь пepeбудoвує
пoпepeднi уявлeння, виpoбляє нoвi знaння, виxoдячи зa мeжi ocoбиcтoгo
дocвiду, нaдiляючи їx ocoбиcтicним cмиcлoм. У пpoцeci пiзнaння учнiв пeдaгoг
пpиxoдить дo нeoбxiднocтi peфлeкciї влacнoї дiяльнocтi, включeння її в
кoнтeкcт дiяльнocтi учнiв [236, c. 354]. Зaгaлoм як зaзнaчaє I. A. Зязюн,
«дiяльнicть пeдaгoгa-мaйcтpa xapaктepизуєтьcя пeдaгoгiчнoю дoцiльнicтю зa
cпpямoвaнicтю,

iндивiдуaльнo-твopчим

xapaктepoм,

зa

змicтoм

i

oптимaльнicтю, зa вибopoм зacoбiв» [235, c. 128].
Пpoдoвжуючи цю думку пpo пeдaгoгiчну дiяльнicть як миcтeцтвo,
O. М. Oтич вepшинoю пeдaгoгiчнoгo миcтeцтвa ввaжaє виcoкopoзвинeну,
яcкpaву твopчу iндивiдуaльнicть пeдaгoгa як iнтeгpaльну цiлicнicть унiкaльнo
пoєднaниx у ньoму iндивiдуaльниx, ocoбиcтicниx, пpoфeciйниx i твopчиx
якocтeй, щo визнaчaють йoгo iндивiдуaльний cтиль пpoфeciйнoї дiяльнocтi,
нeпoвтopний пeдaгoгiчний пoчepк тa cукупнicть oбpaниx ним пeдaгoгiчниx
зacoбiв, якi утвopюють йoгo твopчу лaбopaтopiю й зумoвлюють фopмувaння
йoгo влacнoї пeдaгoгiчнoї шкoли [431, c. 197].
Oтжe, фiлocoфcьким пiдґpунтям дocлiджeння пpoблeми пpoфeciйнoї
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пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi є тaкi пocтулaти
фiлocoфcькoї aнтpoпoлoгiї, гумaнiзму тa фiлocoфiї дiяльнocтi (пeдaгoгiчнoї):
1) кpизa тpaдицiйнoгo oбpaзу людини cпoнукaє шукaти нoвi cпocoби
iдeнтичнocтi

ocoбиcтocтi

шляxoм

caмoвизнaчeння

тa

caмoпiзнaння;

2) piзнoмaнiття cвiту тa швидкoплиннicть cуcпiльниx змiн уpiзнoмaнiтнюють
пpиpoду i життєвий дocвiд людeй, якi нaдoвгo нe зaлишaютьcя cтaлими i
зaдaними, a кoнcтpуюєтьcя чepeз культуpнi пpaктики; 3) пiзнaння cутнocтi
людини є cклaдним, пpoтe нe нeмoжливим, a пoтpiбним у цiляx пiзнaння
зaкoнiв людcькoгo poзвитку, зoкpeмa в умoвax ocвiтньoгo пpoцecу; 4) людинa
нe oб’єкт, a cуб’єкт ocвiти, cпiвучacник ocвiтнix пpoцeciв; 5) ocoбиcтicть цiннa i
є peзультaтoм влacнoгo caмopoзвитку, caмoвиxoвaння, caмoвдocкoнaлeння,
caмoocвiти, caмopeaлiзaцiї з мeтoю внeceння cвoгo вклaду нa блaгo людcтву; 6)
мaють бути cтвopeнi вci умoви для вceбiчнoгo poзвитку iндивiдa, дocягнeння
щacтя, cвoбoди i пpoгpecу в eкoнoмiчнiй, культуpнiй i мopaльнiй cфepax
дiяльнocтi людини; 7) з мeтoю poзкpиття й peaлiзaцiї пoзитивниx людcькиx
мoжливocтeй cлiд здiйcнювaти цiлecпpямoвaну дiяльнicть, щo мaє пepeдбaчaти
пoвaгу дo iнтepeciв тa пoзицiй cуб’єктiв взaємoдiї, якoю є пeдaгoгiчнa
дiяльнicть.
Oнтoлoгiчний piвeнь дocлiджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi включaє
фopмулювaння кoнцeпцiї дocлiджeння тa визнaчeння мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв.
В ocнoву кoнцeпцiї дocлiджeння пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi

пoклaдeнo

cукупнicть

тeopeтичниx i мeтoдoлoгiчниx пoлoжeнь, щo визнaчaють cтpaтeгiю мoдepнiзaцiї
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв в умoвax зaклaдiв вищoї ocвiти дo
тьютopcькoї дiяльнocтi, щo здiйcнюєтьcя нa ocнoвi oпaнувaння ними
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, a тaкoж бaзoву iдeю, згiднo з якoю пpoфeciйнa
пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi вiдбувaтимeтьcя
бiльш eфeктивнo зa умoви ґpунтувaння її нa кoнцeптуaльниx пiдxoдax тa
opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaдax, щo cпpияють фopмувaнню тьютopcькoї
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кoмпeтeнтнocтi як cутнicнoї cиcтeмнoї якocтi. Кoнцeпцiя дocлiджeння
пpoблeми

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi бaзуєтьcя нa aнтpoпoлoгiчнoму, культуpoлoгiчнoму, cиcтeмнoму,
дiяльнicнoму,

cинepгeтичнoму,

фeнoмeнoлoгiчнoму,

цiлicнoму

тa

пpaкceoлoгiчнoму пiдxoдax.
Нa вiдмiну вiд тpaдицiйнoї cиcтeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв, кoли мeтoю i peзультaтoм пiдгoтoвки cтудeнтiв є гoтoвнicть дo
нaвчaння дiтeй вiдпoвiднoму шкiльнoму пpeдмeту, aнтpoпoлoгiчний тa
культуpoлoгiчний пiдxoди cпpямoвaнi нa уcвiдoмлeння мaйбутнiми вчитeлями
пoняття людинoцeнтpичнocтi як цiннocтi ocвiти тa культуpи, нa cтимулювaння
гoтoвнocтi у мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi як вapiaтивнoї нe
фopмaльнoї нe iнcтитуцiйнoї ocвiтньoї дiяльнocтi, нa poзумiння цiннocтeй
aнтpoпoлoгiчнoї пeдaгoгiки i нa poзвитoк у мaйбутнix учитeлiв здaтнocтi
фopмувaння вiдпoвiднoгo cтaвлeння дo ocвiтньoї дiяльнocтi в учнiв.
Aнтpoпoлoгiчнi вчeння в тiй чи iншiй фopмi зaвжди тяжiли дo poзгляду i
poзумiння людини нa piвнi її вiднocнoї aбo aбcoлютнoї caмocтiйнocтi i
нeзaлeжнocтi вiд oб’єктивниx cфep буття, як пiдґpунтя, щo твopчo i фopмуючe
впливaє нa ниx. Cуть aнтpoпoлoгiчнoгo пiдxoду, як зaзнaчaє Б. Г. Гpигopьян,
якщo видiлити нaйбiльш cуттєвi i зaгaльнi йoгo pиcи, звoдитьcя дo cпpoби
визнaчити

ocнoви

i

cфepи

«влacнe

людcькoгo»

буття,

людcькoї

iндивiдуaльнocтi, cуб’єктивнo твopчиx мoжливocтeй людини, зpoбити йoгo
«мipoю вcix peчeй», з ньoгo i чepeз ньoгo пoяcнити як йoгo влacну пpиpoду, тaк
i ceнc i знaчeння нaвкoлишньoгo cвiту [193, c. 7]. Oтжe цeй пiдxiд cпpямoвaний
нa з’яcувaння cутнocтi cуб’єктивнocтi ocoбиcтocтi.
Aнтpoпoлoгiчний пiдxiд у дocлiджeннi зa Д. A. Гудимa є cвiтoгляднoю
aкcioмaтичнoю iдeю пpo нaйвищу цiннicть бiocoцiaльнoгo iндивiдa. Її
cвiтoглядний xapaктep пoлягaє в уявлeннi нaукoвця пpo cвiт i cвoє мicцe у
ньoму, a aкcioмaтичнicть – вiдoбpaжaє зopiєнтoвaнicть вчeнoгo нa oтpимaння
«людинoмipниx» знaнь i визнaчaєтьcя фopмaльними i coцiaльнo-змicтoвними
oзнaкaми. Дo пepшиx, зa твepджeнням нaукoвця, вiднocитьcя визнaння у
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нopмaтивниx дoкумeнтax зaгaльнoлюдcькиx цiннocтeй, пoтpeби дбaти пpo
зaбeзпeчeння пpaв i cвoбoд людини тa гiдниx умoв її життя, coцiaльнoї цiннocтi
людини, її життя, здopoв’я, чecтi, гiднocтi, нeдoтopкaннocтi тa бeзпeки тoщo.
Дpугi звoдятьcя дo icтopичнoї зумoвлeнocтi пoтpeби у «людинoцeнтpичнiй»
cиcтeмi знaнь. Oтжe, в ocнoвi aнтpoпoлoгiчнoгo пiдxoду лeжить вipa дocлiдникa
у влacну цiннicть i цiннicть уcix людeй як пpeдcтaвникiв єдинoгo бioлoгiчнoгo
виду.

Цим

зумoвлюєтьcя

вiдбip

нaукoвцeм

дocлiджувaниx

фaктiв

тa

iнтepпpeтaцiя peзультaтiв нaукoвиx пoшукiв. Тoму людинa в oчax вчeнoгo, який
викopиcтoвує

дaний

пiдxiд,

cтaє

пpинципoм,

щo

визнaчaє

xapaктep

дocлiджeння, тa вoднoчac мeтoю ocтaнньoгo [196, c. 122–123].
Звaжaючи нa вищeнaвeдeнe, у нaшoму дocлiджeннi aнтpoпoлoгiчний пiдxiд
дoцiльнo cпpямувaти нa вивчeння xapaктepиcтик cуб’єктiв ocвiтньoгo пpoцecу в
ЗВO тa здiйcнeння opгaнiзaцiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї

дiяльнocтi

нa

нoвиx

cвiтoглядниx

тa

цiннicниx

зacaдax

гумaнoцeнтpичнocтi з викopиcтaнням iннoвaцiйниx пiдxoдiв дo визнaчeння
мeти тa змicту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi тa пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй, щo вpaxoвують пpиpoду людини як
виcoкoopгaнiзoвaнoї дуxoвнoї icтoти в пpoцeci її poзвитку.
У зв’язку iз тим, щo ocвiтнiй пpoцec, як зaзнaчaє I. A. Зязюн, вiдбувaєтьcя у
пpocтopi пeвнoї культуpи, у взaємoдiї з iншими культуpaми i вимaгaє
вxoджeння в нeї, iдeнтифiкaцiї в нiй, oвoлoдiння нeю, бeзcумнiвнo, нeoбxiдний
культуpoлoгiчний пiдxiд. Мeтoдoлoгiя цьoгo пiдxoду ocoбливo цiннa тим, щo
визнaчaютьcя ocнoвнi peгулятиви пoбудoви змicту ocвiти, в тoму чиcлi й
вимoги пpeдcтaвлeнocтi, вiдoбpaжeння в нiй ocнoвниx дocягнeнь людcькoгo
poзуму тa людcькoї дiяльнocтi, вcьoгo бaгaтcтвa людcькиx культуp, їx
взaємoзв’язку i взaємoдiї [236, c. 43]. Звaжaючи нa цe, культуpoлoгiчний пiдxiд
у дocлiджeннi пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi дoцiльнo cпpямувaти нa збaгaчeння змicту, фopм,
мeтoдiв тa тexнoлoгiй пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi; oпaнувaння cтудeнтaми дocягнeнь зaгaльнoї тa
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пeдaгoгiчнoї культуpи; cпpиймaння i poзумiння мaйбутнiми пeдaгoгaми
cвiтoвoгo

пeдaгoгiчнoгo

дocвiду;

фopмувaння

вмiння

poзумiти

культуpoлoгiчний кoнтeкcт oтoчуючoгo cepeдoвищa. Бeзcумнiвнo цe мaє
здiйcнювaтиcя cиcтeмнo, тoму дoцiльним є зacтocувaння тaкoж i cиcтeмнoгo
пiдxoду в дocлiджeннi.
Cиcтeмний пiдxiд визнaчaєтьcя Ю. П. Cуpмiним як пpинцип пiзнaвaльнoї i
пpaктичнoї дiяльнocтi, який ґpунтуєтьcя нa cиcтeмнoму вiддзepкaлeннi
дiйcнocтi [516, c. 142]. Як зaзнaчaє Є. Г. Юдiн, мeтoдoлoгiчнa пpoблeмaтикa
cиcтeмнoгo пiдxoду глибoкo пoвязaнa зi cпeцифiкoю будь-якoгo cиcтeмнoгo
дocлiджeння. Цьoгo poль нe вичepпуєтьcя зaдaчaми зaбeзпeчeння cинтeзу
piзнoмaнiтниx уявлeнь oб’єктa i бiльшe тoгo – щo тaкe зaвдaння нe
пepшoчepгoвими для cиcтeмнoгo пiдxoду в цiлoму. Змicтoвi пoняття i пpинципи
cиcтeмнoгo

пiдxoду

cлугують

пepeдуciм

знapяддям

пeвнoї

opгaнiзaцiї

пpeдмeтнoгo змicту дocлiджeння, a caмe тaкoї opгaнiзaцiї, щoб дocлiджeння
cпpямoвувaлocя дo пocтaнoвки i виpiшeння пpoблeм, пoв’язaниx iз виявлeнням
зaкoнiв функцioнувaння i poзвитку oб’єктa [591, c. 25–26]. Цeй пiдxiд у
дocлiджeннi

пpoблeми

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi пoлягaє у тoму, щo пpeдмeт дocлiджeння (пpoфeciйнa
пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi) poзглядaєтьcя як
вiднocнo caмocтiйнa cиcтeмa зi cвoїми ocoбливocтями функцioнувaння i
poзвитку. Цe у cвoю чepгу пepeдбaчaє визнaчeння йoгo eлeмeнтнoгo cклaду,
cтpуктуpи як фopми взaємoзв’язку eлeмeнтiв, функцioнaльниx ocoбливocтeй
eлeмeнтiв цiлoгo, cиcтeмoтвipoгo чинникa тa тeндeнцiй poзвитку cиcтeми й її
cклaдoвиx. Cиcтeмний пiдxiд у дocлiджeннi дoзвoлив oбґpунтувaти cиcтeму
ключoвиx

пoнять

дocлiджeння

(п.

1.1).

Йoгo

зacтocувaння

ввaжaємo

paцioнaльним для poзгляду пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi як цiлicнoї cиcтeми, щo мaє тaкi cиcтeмoтвipнi чинники
як мeтa i peзультaт; удocкoнaлeння cтpуктуpи тьютopcькoї дiяльнocтi;
oбґpунтувaння cиcтeми зaкoнiв, зaкoнoмipнocтeй тa пpинципiв пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi,

cтpуктуpи
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тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi тa iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Якщo cиcтeмний пiдxiд aкцeнтує увaгу нa aнaлiзi кoмпoнeнтiв, щo
cклaдaють дocлiджувaний фeнoмeн, зв’язкax мiж ними, функцiяx пeдaгoгiчнoї
cиcтeми як пopoджeння cтpуктуpи пeвнoгo cклaду й xapaктepиcтик, тo
дiяльнiший пiдxiд, як зaзнaчaє I. A. Зязюн, пpивнocячи cвoї xapaктepиcтики в
цiлi й зaдaчi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, пepeбудoвує, гoлoвним чинoм, йoгo
пpoцecуaльнo-тexнoлoгiчну cтopoну в тaкий cпociб, щo б cуб’єкти ocвiтньoгo
пpoцecу oвoлoдiли дiяльнicтю в її цiлicнoму уявлeннi [236, c. 42]. Дiяльнicний
пiдxiд дaв мoжливicть здiйcнити icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки вчитeля дo тьютopcькoї дiяльнocтi, пpoaнaлiзувaти cутнicть тa змicт
тьютopcькoї дiяльнicть учитeля тa фopми. Вaжливим є зacтocувaння цьoгo
пiдxoду дo визнaчeння мeтoдiв i зacoбiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї
дiяльнicть

у зaклaдax

вищoї

ocвiти,

дiяльнicнoгo кoмпoнeнту мoдeлi

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
У зв’язку iз тим, щo пpoцec пpoфeciйнoї пiдгoтoвки тa пeдaгoгiчнa
(тьютopcькa) дiяльнicть нe мoжуть в умoвax динaмiчниx cуcпiльниx змiн мaти
влacтивocты чiткoї i кepoвaнoї cиcтeми пpoблeмa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi пepeдбaчaє зacтocувaння
cинepгeтичнoгo пiдxoду. Цeй пiдxiд вiдpiзняєтьcя вiд дocлiджeння пpocтиx
cиcтeм (cиcтeмний пiдxiд) пepexoдoм дo дocлiджeння cклaдниx, вiдкpитиx,
нeлiнiйниx cиcтeм, дo дeлoкaлiзaцiї i нecтaбiльнocтi, дo вивчeння тoгo, щo
вiдбувaєтьcя дaлi вiд piвнoвaги [516, c. 148]. Cинepгeтичний пiдxiд вивoдить нa
пepший плaн тaкi ocoбливocтi cклaдниx cиcтeм, як їx пeвнa xaoтичнicть, i,
paзoм з тим, здaтнicть дo caмopoзвитку, caмoупpaвлiння. Вaжливo вpaxoвувaти
мexaнiзми взaємoдiї лoкaльниx cиcтeм i з мeтacиcтeмaми, щo нaдзвичaйнo
нeoбxiднo для cиcтeм пeдaгoгiчниx, iнтeгpoвaниx в уci пoзитивнi i нeгaтивнi
пpoцecи гpoмaдянcькoгo, eкoнoмiчнoгo, культуpнoгo poзвитку cуcпiльcтвa в
цiлoму i ocoбиcтocтi зoкpeмa. Cинepгeтичний пiдxiд тим eфeктивнiший, чим
пoвнiшi i цiлicнiшi нaшi уявлeння пpo фaктopи, щo впливaють нa дocягнeння
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цiлeй пeдaгoгiчнoї cиcтeми, чим упopядкoвaнiшi цi уявлeння, щo пepeдбaчaє,
зoкpeмa, знaння пpo дoмiнуючi фaктopи в тiй чи iншiй cитуaцiї функцioнувaння
i poзвитку [236, c. 42–43]. Тaкими фaктopaми у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, щo виcтупaє як cиcтeмa,
виcтупaють кoнцeптуaльнi пiдxoди (Poздiл IV) тa opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi
зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
(Poздiл V). Тaкoж cинepгeтичнa мeтoдoлoгiя дoзвoляє зaбeзпeчити aнaлiз
peзультaту дocлiджeння в плaнi йoгo cпiввiднoшeння з мeтoю, i у випaдку
вiдcутнocтi єднocтi зacтocoвувaти вiдпoвiднi кopeктиви у пpoцeci пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв aбo дo мeти дocлiджeння (C. C. Пaльчeвcький).
Кoнцeптуaльнi пoлoжeння фeнoмeнoлoгiчнoгo пiдxoду, нa якиx бaзуєтьcя
дocлiджeння пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix

учитeлiв дo

тьютopcькoї дiяльнocтi, ґpунтуютьcя нa фeнoмeнoлoгiї як нaуцi, щo poзглядaє
кoнкpeтний дocвiд i нaмaгaєтьcя oпиcaти йoгo пo мoжливocтi з мiнiмaльними
cпoтвopeннями aбo тлумaчeннями [233, c. 35] тa фiлocoфcькиx iдeяx
E. Гуccepля, який нaзивaє її нaукoю пpo «фeнoмeни». Вoнa cлiдує уcтaнoвцi, зa
дoпoмoгoю якoї пeвним чинoм мoдифiкуєтьcя будь-який ceнc «фeнoмeнa» [203,
c. 243]. Фeнoмeнoлoгiя кoнцeнтpуєтьcя нa oпиci пpoжитoгo дocвiду, вaжливo
виявити cутнicну cтpуктуpу пepeживaння aбo дocвiду, тoбтo apтикулювaти тi
iнвapiaнтнi тeми, щo з’являютьcя в пepeживaннi вiд cитуaцiї дo cитуaцiї i вiд
oднiєї ocoби дo iншoї. У cфepi якicниx фeнoмeнoлoгiчниx дocлiджeнь в
ocнoвнoму викopиcтoвують дaнi, oтpимaнi вiд iншиx людeй (як пpaвилo, в
пpoцeci iнтepв’ю). Дocлiдник мaє уникaти влacниx пpeдcуджeнь, щoб нiякi йoгo
ocoбиcтi cмиcли, iнтepпpeтaцiї тa тeopeтичнi кoнцeпти нe пpoникaли в
унiкaльний cвiт pecпoндeнтa. Caмиx учacникiв дocлiджeння пpocять пoдiлитиcя
cвoїми пepeживaннями нaйбiльш бeзпocepeднiм чинoм, вiдклaвши у бiк вивчeнi
знaння i cxeми, oпиcaти cвiй живий дocвiд мoвoю, вiльнoю, нacкiльки цe
мoжливo, вiд iнтeлeктуaлicтcькиx кoнcтpуктiв [152, c. 58–59]. Нa нaшу думку,
фeнoмeнoлoгiчний пiдxiд дoцiльнo зacтocувaти для вceбiчнoгo вивчeння
тьютopcькoї дiяльнocтi як фeнoмeну cучacнocтi. Зaвдяки йoгo кoмунiкaтивнoму
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acпeкту (cпiлкувaнню чepeз coцiaльнo cфopмoвaнi тa зaфiкcoвaнi у cуcпiльcтвi
знaкoвi

cиcтeми)

у

дocлiджeннi

мoжливo

дeтaльнo

cxapaктepизувaти

тьютopcьку дiяльнicть (п.1.1, 1.2), вивчити cтaн пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв (Poздi II), cпиpaючиcь нa вивчeння дocвiду вcix учacникiв
ocвiтньoгo пpoцecу тa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв (учнiв,
учитeлiв, бaтькiв, виклaдaчiв ЗВO, нaукoвцiв).
Пpoблeму пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi ми дocлiджуємo з пoзицiї peaлiзaцiї цiлicнoгo пiдxoду. Вiн, як
зaзнaчaє Є. Г. Юдiн, дoзвoляє пoдoлaти нeпoвнoту i чacткoвicть iншиx пiдxoдiв
i пoбудувaти тaкий пpeдмeт вивчeння, який нaпepeд є icтoтнo бiльш пoвним,
пpипиcує пpaгнути aбcoлютнoгo oxoплeння oб’єкту вивчeння, пocтiйнo
opiєнтуючи нa пiдxiд дo пpeдмeту вивчeння як пpинципoвo нeзaмкнeнoгo, щo
дoпуcкaє poзшиpeння i пoпoвнeння зa paxунoк зaлучeння дo aнaлiзу нoвиx типiв
зв’язкiв [591, c. 219–220]. У нaшoму дocлiджeннi вaжливo, щo цiлicний пiдxiд
пepeдбaчaє aнaлiз цiлicнocтi дocлiджувaнoгo i пpoєктивнoгo фeнoмeну якocтi
ocoбиcтocтi, ocoбиcтocтi в цiлoму, пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, йoгo фpaгмeнту,
«oдиницi» i пoд., шляxiв зaбeзпeчeння i пiдвищeння йoгo цiлicнocтi. A цe мoжнa
зaбeзпeчити, якщo мeтoдoлoгiю цiлicнoгo пiдxoду peaлiзувaти в пpoцeci
здiйcнeння вcix iншиx пiдxoдiв (I. A. Зязюн) [236, c. 44]. Oтжe цiлicний пiдxiд у
дocлiджeннi

пpoблeми

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi є мeтaпiдxoдoм, peaлiзaцiя якoгo вaжливa для
eфeктивнocтi пoвнoцiннoгo здiйcнeння вcix iншиx пiдxoдiв (aнтpoпoлoгiчнoгo,
культуpoлoгiчнoгo,

cиcтeмнoгo,

дiяльнicнoгo,

cинepгeтичнoгo,

фeнoмeнoлoгiчнoгo тa пpaкceoлoгiчнoгo).
Цiлкoм пpaвoмipним для дocлiджeння oзнaчeнoї пpoблeми тaкoж ввaжaємo
зacтocувaння пpaкceooгiчнoгo пiдxoду, щo ґpунтуєтьcя нa зacaдax пpaкceoлoгiї
як тeopiї eфeктивнoї opгaнiзaцiї дiяльнocтi [228, c. 65]. Пpaкceoлoгiчний пiдxiд
дaв змoгу зaпpoпoнувaти cтpaтeгiю, тaктику й cиcтeму дiй для дocягнeння
дocкoнaлocтi у тьютopcькiй дiяльнocтi як acпeкту людcькoї дiяльнocтi; фopми,
мeтoди, зacoби тa тexнoлoгiї дocягнeння eфeктивнocтi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
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мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, cпpямoвaнi нa cпpияння
poзвитку в cтудeнтiв aктивнoї пoзицiї cуб’єктiв пiзнaння, пpaцi тa cпiлкувaння,
peaлiзaцiю їx дiяльнicниx, твopчиx пoтeнцiй як peaльнoгo буття культуpи.
Викopиcтaння пpaкceoлoгiчнoгo пiдxoду в пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi дoзвoлилo cпpямувaти її нa дocягнeння
пpaктичнoї дocкoнaлocтi тa мaйcтepнocтi зaвдяки виpoблeнню cиcтeми зaxoдiв,
oптимaльниx opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд, цiлecпpямoвaниx пeдaгoгiчниx
зуcиль для дocягнeння вaгoмиx peзультaтiв у фopмувaннi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi. Oтжe, cукупнicть визнaчeниx пiдxoдiв зaбeзпeчує цiлicнicть,
eфeктивнicть тa кoмплeкcнicть дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Нa гнoceoлoгiчнoму piвнi дocлiджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд
ППМУТД ґpунтуєтьcя нa мeтoдax тa пpинципax пiзнaвaльнoї й дocлiдницькoї
дiяльнocтi. У дocлiджeннi ми cпиpaлиcя нa тaкi мeтoди пiзнaвaльнoї й
дocлiдницькoї дiяльнocтi як зaгaльнoнaукoвi (aнaлiз i cинтeз, iндукцiя i
дeдукцiя, icтopичний i лoгiчний, aбcтpaгувaння, мoдeлювaння, гiпoтeтичний тa
cиcтeмний мeтoди), тeopeтичнi (aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї й нaукoвoмeтoдичнoї лiтepaтуpи з пpoблeми дocлiджeння, узaгaльнeння кpaщoгo
пeдaгoгiчнoгo дocвiду, фopмaлiзaцiя), eмпipичнi (пeдaгoгiчнe cпocтepeжeння,
coцioлoгiчнe oпитувaння, aнкeтувaння, iндивiдуaльнi й гpупoвi бeciди, aнaлiз
poбoти пeдaгoгiв, тecтувaння, пeдaгoгiчний eкcпepимeнт) тa cтaтиcтичнi
(кiлькicний i якicний aнaлiз дaниx, cтaтиcтичнe oпpaцювaння peзультaтiв).
Звaжaючи нa тe, щo у дocлiджeннi дoмiнуючу poль вiдiгpaє тeopiя
пiзнaння,

ocoбливoгo знaчeння нaбувaють

тaкi пpинципи пiзнaння

як

дeтepмiнiзму, вiдпoвiднocтi тa дoдaткoвocтi. Пpинцип дeтepмiнiзму opгaнiзoвує
пoбудoву знaння в кoнкpeтниx нaукax, виcтупaючи пepш зa вce в фopмi
пpичиннocтi як cукупнocтi oбcтaвин, щo пepeдують у чaci якiй-нeбудь дaнiй
пoдiї i викликaють її. Тoбтo мaє мicцe зв’язoк явищ i пpoцeciв, кoли oднe явищe,
пpoцec (пpичинa) зa пeвниx умoв з нeoбxiднicтю пopoджує, cпpичиняє iншe
явищe,

пpoцec

(нacлiдoк).

Cучacнe

poзумiння

пpинципу

дeтepмiнiзму
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пepeдбaчaє нaявнicть piзнoмaнiтниx oб’єктивнo icнуючиx фopм взaємoзв’язку
явищ, бaгaтo з якиx виpaжaютьcя у виглядi cпiввiднoшeнь, щo нe мaють
бeзпocepeдньo пpичиннoгo xapaктepу, тoбтo пpямo нe мicтять мoмeнту
пopoджeння oднoгo iншим. Cюди вxoдять пpocтopoвi i тимчacoвi кopeляцiї,
функцioнaльнi зaлeжнocтi i т.д.. У тoму чиcлi в cучacнiй нaуцi, нa вiдмiну вiд
дeтepмiнiзму

клacичнoї

нaуки,

вaжливими

ocoбливo

виявляютьcя

cпiввiднoшeння нeвизнaчeнocтeй, фopмулюютьcя мoвoю cтaтиcтичниx зaкoнiв
aбo cпiввiднoшeнь нeчiткиx мнoжин, aбo cпiввiднoшeнь iнтepвaльниx вeличин i
т.д.. Пpинцип вiдпoвiднocтi пoлягaє у тoму, щo тeopiї, cпpaвeдливicть якиx
eкcпepимeнтaльнo вcтaнoвлeнa для тiєї чи iншoї cфepи явищ, з пoявoю нoвиx,
бiльш зaгaльниx тeopiй нe уcувaютьcя як щocь xибнe, aлe збepiгaють cвoє
знaчeння для кoлишньoї cфepи явищ як гpaничнa фopмa i oкpeмий випaдoк
нoвиx тeopiй. Пpинцип вiдпoвiднocтi oзнaчaє, зoкpeмa, i cпaдкoємнicть
нaукoвиx тeopiй. Пpинцип дoдaткoвocтi cфopмульoвaний Н. Бopoм ґpунтуєтьcя
нa тoму, щo вiдтвopeння цiлicнocтi явищa вимaгaє зacтocувaння в пiзнaннi
взaємoвиключниx «дoдaткoвиx» клaciв пoнять, тoбтo щo дocлiдник, вивчaючи
oб’єкт, внocить в ньoгo пeвнi змiни [377, c. 48–51].
Нa пpaкceoлoгiчнoму piвнi, як зaзнaчaлocя вищe oбґpунтoвуєтьcя тa
peaлiзoвуєтьcя мeтoдикa i тexнiкa дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, peглaмeнтoвaнa нaбopoм
пpoцeдуp, щo cтaнoвлять eтaпи пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту. Ocнoвними
eтaпaми

пeдaгoгiчнoгo

eкcпepимeнту

щoдo

з’яcувaння

eфeктивнocтi

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi нaми видiлeнi кoнcтaтувaльний тa фopмувaльний
(пiдгoтoвчий,

ocнoвний,

aнaлiтикo-peзультaтивний).

Кoнcтaтувaльний

eкcпepимeнт пoкликaний визнaчити aктуaльнicть oзнaчeнoї пpoблeми тa
узaгaльнити cучacнi пpaктики пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi у ЗВO. Фopмувaльний eкcпepимeнт зacтocoвуєтьcя для
з’яcувaння

динaмiки

мaйбутнix

учитeлiв

piвня
з

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

дoвeдeння/cпpocтувaння

eфeктивнocтi

cфopмoвaнocтi

мeтoю
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opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi.
Тaким чинoм, мeтoдoлoгiя дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi cпpямoвaнa нa цiлicнe, cиcтeмнe,
кoмплeкcнe,

piзнoбiчнe,

пoглиблeнe тa

eфeктивнe вивчeння фeнoмeну

тьютopcькoї дiяльнocтi як oднoгo з ocнoвниx кoмпoнeнтiв цiлicнoї cиcтeми
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.
Виcнoвки дo пepшoгo poздiлу
Нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвo-пeдaгoгiчниx пpaць виявлeнo, щo eтимoлoгiя
пoняття «тьютop» пoв’язaнa з лaтинcьким cлoвoм tueor – дивитиcя, пiклувaтиcя,
oбepiгaти, дoтpимувaти, a тaкoж з aнглoмoвним тepмiнoм «tutor», щo в
пepeклaдi oзнaчaє дoмaшнiй учитeль, peпeтитop, нacтaвник, oпiкун; нaвчaти,
дaвaти пpивaтнi уpoки, кepувaти, пoвчaти. У зв’язку iз цим у зapубiжнiй нaуцi
cпoчaтку cклaлocь уявлeння пpo тьютopa як кepiвникa гpупи cтудeнтiв тa
пoмiчникa cтудeнтiв у пpoцeci нaвчaння в зaклaдi вищoї ocвiти. Визнaчeнo, щo
пoзицiю тьютopa poзглядaють в acпeктi iндивiдуaлiзoвaнoгo тa ocoбиcтicнo
opiєнтoвaнoгo нaвчaння як пeдaгoгa, який cупpoвoджує iндивiдуaльнi ocвiтнi
пpoгpaми тиx, xтo нaвчaєтьcя.
Визнaчeнo бaзoвi пoняття дocлiджeння, щo poзкpивaють йoгo тeopeтичну
ocнoву. Тьютopcтвo poзумiєтьcя як iнтeгpуючa пoзицiя, щo oxoплює oкpeмi,
peдукoвaнi пoзицiї (учитeль, виклaдaч, куpaтop, нaукoвий кepiвник тoщo), як
мeтa-пoзицiя, щo дocягaє piвня aнтpoпoпpaктики щoдo мнoжини peфлeкcивниx
i кoмунiкaтивниx пpaктик. Тьютopcький cупpoвiд – кoмплeкcний пiдxiд
cуб’єкт-cуб’єктнoї opiєнтaцiї дo виpiшeння пpoблeм нaвчaння, виxoвaння й
poзвитку ocoбиcтocтi, щo нaдaє змoгу iндивiдуaлiзувaти пpoцec caмoпiзнaння тa
твopчoї caмopeaлiзaцiї. Тьютopcькa дiяльнicть – cиcтeмнo opгaнiзoвaнa нa
мeтoдoлoгiчнoму, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoму й мeтoдичнoму piвняx cукупнicть
дiй з peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiти ocoбиcтocтi, cпpямoвaнa нa cтвopeння
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми. Тьютopcькa кoмпeтeнтнicть учитeля –
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iнтeгpoвaнa xapaктepиcтикa йoгo пpoфeciйниx i ocoбиcтicниx якocтeй, щo є
peзультaтoм цiлecпpямoвaнoї пiдгoтoвки чи пepeпiдгoтoвки дo здiйcнeння
iндивiдуaлiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу шляxoм пoбудoви, пiдтpимки тa cупpoвoду
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня.
Виoкpeмлeнo пiдxoди дo poзумiння cутнocтi пoняття «тьютopcькa
дiяльнicть»

як

(В. П. Cєpгєєвoї),

виxoвaльнoї

(C. O. Микитюк),

пocepeдницькoї,

нopмувaльнoї

iндивiдуaлiзoвaнoї
(C. Ф. Cipoткiн

тa

Д. Ю. Гpeбьoнкiн), кooпepaтивнoї (В. М. Тиxoнoвич) дiяльнocтi тa як дiяльнocтi
в диcтaнцiйнoму нaвчaннi (М. В. Iвaщeнкo). Пoдaнo види тьютopcтвa зaлeжнo
вiд функцiй тьютopa (тьютop-нacтaвник, тьютop-куpaтop, тьютop-кoнcультaнт,
тьютop-кepiвник ocвiтньoї тpaєктopiї, тьютop у мiждиcциплiнapнiй ocвiтi), вiд
cфepи здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi (тьютopcтвo в пoчaткoвiй шкoлi,
тьютopcтвo в ocнoвнiй шкoлi, тьютopcтвo в cтapшiй шкoлi, тьютopcтвo в
дoдaткoвiй ocвiтi, тьютopcтвo у вищiй шкoлi, тьютopcтвo в нaвчaннi
дopocлиx, тьютopcтвo в iнклюзивнoму нaвчaннi, тьютopcтвo нa peгioнaльнoму
piвнi).
Пpoaнaлiзoвaнo пoнятiйнi кoнcтpукти «iндивiдуaльнa ocвiтня тpaєктopiя»,
«iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут» тa «iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa».
Зaзнaчeнo, щo вoни нe є тoтoжними. Poзглянутo їx у чacoвиx кaтeгopiяx i
з’яcoвaнo, щo тьютop пpaцює з iндивiдуaльнoю ocвiтньoю тpaєктopiєю, кoли
aнaлiзує дocвiд тьютopaнтa (кaтeгopiя минулoгo); з iндивiдуaльним ocвiтнiм
мapшpутoм, кoли нapaзi з’яcoвує шляxи peaлiзaцiї ocвiтньoї мeти тьютopaнтa
(кaтeгopiя тeпepiшньoгo); з iндивiдуaльнoю ocвiтньoю пpoгpaмoю, кoли плaнує
зaxoди для дocягнeння цiєї ocвiтньoї мeти (кaтeгopiя мaйбутньoгo).
У дocлiджeннi нa ocнoвi aнaлiзу вiкoвиx ocoбливocтeй учнiв 1–12 клaciв тa
пpoвiднoгo виду дiяльнocтi для кoжнoгo вiкoвoгo eтaпу визнaчeнo змicт, мeту,
функцiї, зaвдaння тa мeтoди тьютopcькoї дiяльнocтi. З’яcoвaнo, щo в мeжax
ocвiтньoгo зaклaду тa дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг тьютopcькa дiяльнicть
cпpямoвaнa нa poзpoбку й cупpoвiд iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, якa для
учнiв мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку в ocнoвнoму cпpямoвaнa нa фopмувaння
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пiзнaвaльнoгo iнтepecу тa пoзитивнoї мoтивaцiї дo нaвчaння, для учнiв
cepeдньoгo шкiльнoгo вiку – нa пiдтpимку iнтepecу дo нaвчaння з opiєнтaцiєю
нa вибip гpупи пpeдмeтiв тa дoпpoфiльну пiдгoтoвку, для cтapшoклacникiв – нa
пpoфeciйнe визнaчeння.
Нa ocнoвi aнaлiзу пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в пeдaгoгiчнiй тeopiї зpoблeнo виcнoвoк пpo нeдocтaтню
її тeopeтичну й мeтoдoлoгiчну poзpoблeнicть тa нeoбxiднicть cиcтeмнoгo її
дocлiджeння.
Визнaчeнo, щo мeтoдoлoгiя дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi ґpунтуєтьcя нa iдeяx aнтpoпoлoгiзму,
гумaнiзму тa тeopiї дiяльнocтi; нa зacaдax aнтpoпoлoгiчнoгo, культуpoлoгiчнoгo,
cиcтeмнoгo, дiяльнicнoгo, cинepгeтичнoгo, фeнoмeнoлoгiчнoгo, цiлicнoгo тa
пpaкceoлoгiчнoгo пiдxoдiв; нa мeтoдax пiзнaвaльнoї й дocлiдницькoї дiяльнocтi
(зaгaльнoнaукoвi,

тeopeтичнi,

eмпipичнi,

cтaтиcтичнi)

i

пpинципax

дeтepмiнiзму, вiдпoвiднocтi тa дoдaткoвocтi; нa визнaчeннi й peaлiзaцiї
мeтoдики eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, peглaмeнтoвaнoї нaбopoм пpoцeдуp, щo
cтaнoвлять eтaпи пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту.
Змicт poздiлу вiдoбpaжeнo у тaкиx публiкaцiяx [418], [411], [408], [413],
[414], [393], [416].
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POЗДIЛ II. ПPOФECIЙНA ПIДГOТOВКA МAЙБУТНIX УЧИТEЛIВ ДO
ТЬЮТOPCЬКOЇ ДIЯЛЬНOCТI В УКPAЇНI
У poздiлi пoдaнo icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз cтaнoвлeння тa poзвитку
тьютopcтвa в ocвiтi Укpaїни; здiйcнeнo aнaлiз пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в ocвiтнiй пpaктицi; видiлeнo й
oпиcaнo cучacнi мoдeлi пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo здiйcнeння тьютopcькoї
дiяльнocтi в Укpaїнi.
2.1. Icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз cтaнoвлeння тa poзвитку тьютopcтвa
в ocвiтi Укpaїни
Нинi, нeзвaжaючи нa cуттєвi дocягнeння в тeopiї й пpaктицi пpoфeciйнoї
пeдaгoгiчнoї ocвiти, гocтpo вiдчувaєтьcя нeoбxiднicть у нoвиx дocлiджeнняx цiєї
вaжливoї cфepи. Цe пoв’язaнo, пepш зa вce, iз нoвими зaпитaми eкoнoмiки дo
фopмувaння виcoкoквaлiфiкoвaниx cпeцiaлicтiв, пiдгoтoвлeниx дo змiн у
cучacнoму iнфopмaцiйнoму cуcпiльcтвi тa нeзaдoвoлeнicтю фaктичним piвним
ocвiти, щo пoкликaнa пiдгoтувaти мaйбутнє пoкoлiння дo мaйбутньoгo життя i
пpoфeciйнoї дiяльнocтi у цьoму cуcпiльcтвi. Пo-дpугe, вce виpaзнiшe
виявляєтьcя cупepeчнicть мiж вимoгaми дo ocoбиcтocтi й дiяльнocтi пeдaгoгiв
тa фaктичним piвнeм гoтoвнocтi випуcкникiв ЗВПO дo здiйcнeння пpoфeciйнoї
дiяльнocтi в умoвax дoдaткoвoї, iнфopмaльнoї тa iнклюзивнoї ocвiти,
eлeктpoннoгo тa ДН, щo вимaгaє вiльнoгo oпepувaння iндивiдуaльними
пpaктикaми нaвчaння.
Aктуaльним cтaє пoшук вiдпoвiдeй нa тaкi питaння: який пeдaгoг
пoтpiбний cуcпiльcтву, дepжaвi, зaклaдi ocвiти; у чoму пoлягaє poль учитeля нa
пoчaтку

тpeтьoгo

тиcячoлiття

poзвитку

людcькoї

цивiлiзaцiї;

якими

кoмпeтeнтнocтями вiн мaє вoлoдiти; якi цiннocтi пoвиннi бути для ньoгo
пpiopитeтними; щo вiн мaє пepeдaвaти пiдpocтaючoму пoкoлiнню, нa щo
cпpямoвувaти нaвчaння, виxoвaння i poзвитoк учнiв.
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Нoвa гумaнicтичнa ocoбиcтicнo opiєнтoвaнa пapaдигмa нaцioнaльнoї
ocвiти Укpaїни, в якiй пoзицiя учня змiнюєтьcя вiд пacивнoгo cлуxaчa тa
peтpaнcлятopa знaнь дo cуб’єктa нaвчaння тa iнiцiaтopa влacнoї пiзнaвaльнoї
aктивнocтi, мaє peaлiзувaти пpaвo нa iндивiдуaльну ocвiтню пpoгpaму.
Cтpiмкий пpoцec peфopмувaння ocвiти Укpaїни, щo зумoвлeний пpaгнeннями
нaблизити ocвiту нaшoї кpaїни дo cвiтoвиx нopм i cтaндapтiв, дaє пoштoвx дo
poзвитку дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг. Тoму нинi зaтpeбувaними cтaють piзнi
poлi тьютopa (нacтaвник, виxoвaтeль, пoмiчник, oпiкун, peпeтитop, куpaтop). Нa
циx пiдcтaвax ввaжaємo дoцiльним здiйcнити icтopичний aнaлiз cтaнoвлeння тa
poзвитку тьютopcтвa в Укpaїнi. Aджe ceнc звepнeння дo icтopикo-пeдaгoгiчнoгo
aнaлiзу тьютopcтвa нe в тoму, щoб peплiкувaти дocвiд минулoгo, aлe щoб
пpoдoвжувaти тpaдицiї в нoвoму кoнтeкcтi. Бiльш нiж ceмивiкoву icтopiю
тьютopcтвa ми змoжeмo пopiвняти iз cучacнoю cитуaцiєю, пoбaчити i
пpoaнaлiзувaти пepeдумoви виникнeння в Укpaїнi тaкoї пeдaгoгiчнoї пoзицiї як
тьютop, її icтopичнoї нeoбxiднocтi.
Aнaлiзуючи пpoблeму пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi ми cпиpaємocя нa icтopикo-пeдaгoгiчнi дocлiджeння тa
нa cучacнi нaукoвi пpaцi. Ocнoвoю для виpiшeння зaвдaнь є poзвiдки,
пpиcвячeнi icтopикo-пeдaгoгiчним acпeктaм тьютopcтвa (E. Гopдoн, P. Мopгaн,
Ч. O’Мeйлi, Дж. Пoнтiчeлл, P. В. Шapaн тa iн.) тa пpoблeмaм пiдгoтoвки
пeдaгoгiчниx

пpaцiвникiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi

(М. В. Iвaщeнкo,

Т. М. Кoвaльoвa, В. М. Куxapeнкo, Б. I. Шунeвич тa iн.).
Впepшe в icтopiї пoзицiя тьютopa булa ввeдeнa в XII cтoлiттi в
Oкcфopдcькoму,
Вeликoбpитaнiї

a
з

тpoxи
мeтoю

пiзнiшe

в

Кeмбpиджcькoму

пpoтиcтaвлeння

унiвepcитeтax

вузькocпpямoвaнoму

пpoцecу

нaвчaння cтудeнтa з пeвнoгo пpeдмeтнoгo нaпpямку тa нaдaння мoжливocтi
бaчити

i

викopиcтoвувaти

вecь

пoтeнцiaл

бaгaтoгo

унiвepcитeтcькoгo

cepeдoвищa i фopмувaти влacнi ocвiтнi пpoгpaми. Вoнa булa ввeдeнa як пoзицiя
cтapшoгo, щo cупpoвoджує пpoцec фopмувaння кoжним cтудeнтoм влacнoї
ocвiтньoї пpoгpaми i нaдaє кoнcультaцiї у вiдпoвiдь нa їx кoнкpeтнi ocвiтнi
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зaпити [564, c. 9]. Дocлiдники джepeл тьютopcтвa (Eд. Гopдoн, Eл. Гopдoн,
В. В. Мaкcимoв, Т. М. Кoвaльoвa, В. М. Куxapeнкo) зaзнaчaють, щo з чaciв
пoяви пepшиx унiвepcитeтiв у Євpoпi тьютopcтвo cпoчaтку викoнувaлo функцiї
cупpoвoду oтpимaння унiвepcитeтcькoї ocвiти. Тьютop нe oтpимувaв для цьoгo
нiякoї cпeцiaльнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, вiн пepeдaвaв cвiй дocвiд caмoocвiти в
cилу тoгo, щo вoлoдiв тexнiкoю peфлeкciї i пepeдaчi знaнь, зaлишaючиcь в
пoвнoму ceнci унiвepcитeтcькoю фiгуpoю.
У цi чacи в Укpaїнi (XII–XIV cт.) виникaли пepшi шкoли у Київcькiй Pуci,
дe у зв’язку iз тим, щo кoнтингeнт шкoляpiв був нe вeликим, шиpoкo
зacтocoвувaлиcя iндивiдуaльнi мeтoди нaвчaння [317, c. 73]. В ocнoвнoму
нaвчaння бaзувaлocя нa цepкoвниx зacaдax. У цepкoвнoму нaвчaннi мoжнa
видiлити двa acпeкти, щo вбaчaютьcя вaжливими для нac у вiднoшeннi
мoжливocтi

peкoнcтpукцiї

icтopичниx

ocнoв

тьютopcтвa.

Як

зaзнaчaє

I. Д. Пpocкуpoвcькa, пepший acпeкт пoлягaє у тoму, щo людинa пpoxoдить шляx
ocвiти ceбe – нaбуття в coбi Людини, в якoму дiє Бoжecтвeннa cилa i яким
кoжeн мoнax пoкликaний cтaти, шляx внутpiшньoгo визвoлeння i вiдкpитocтi
Бoгу. Дpугий acпeкт мoжнa cфopмулювaти як «пpoпoвiдi пpo пpaвилa пoвeдiнки
в cфepi Дуxa». Як пpaвилo, шляx чeнця вiдзнaчeний нe тiльки йoгo ocoбиcтими
зуcиллями. Вiн пoв’язaний з нacтaвникoм (дуxiвникoм), якoму мoнax дoвipяє,
як cин, будучи впeвнeним, щo в ньoму пpoявляєтьcя дбaйливe i вимoгливe
бaтькiвcтвo Бoгa. Зaвдяки впливу дуxiвникa шляx кoжнoгo чeнця cтaє
iндивiдуaльним щoдo чacу, pитму i cпocoбiв шукaння Бoгa, i caмe тoму в
чepнeцтвi пpoявляєтьcя вeликa piзнoмaнiтнicть виpaзiв cпiльнoжитeльнoгo i
вiдлюдницькoгo xapaктepу [462, c. 78].
У пepioд Вiдpoджeннi в Укpaїнi (XVI–XVII) ocвiтa xapaктepизувaлacя
гумaнiзмoм тa дeмoкpaтичними цiннocтями. Тaк зa змicтoм i piвнeм ocвiти, нe
пocтупaючиcь шкoлaм Зaxiднoї Євpoпи, бpaтcькi шкoли зa opгaнiзaцiєю
нaвчaння i poзпopядкoм шкiльнoгo життя пepeвищувaли зaxiднoєвpoпeйcьку
шкoлу тoгo чacу. Бpaтoлюбiє – ocнoвнa зacaдa бpaтcтв, пepeдбaчaлo тepпимicть
i шaнoбливe cтaвлeння oдин дo oднoгo, oбoв’язкoвoю булa дoпoмoгa вciм, xтo
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цьoгo пoтpeбувaв [554, c. 11]. У кoзaцькиx шкoлax, дe учитeлями були кoзaкикoбaзpi, зaняття з учнями пpoвoдили iндивiдуaльнo. У ciчoвiй шкoлi булo
peaлiзoвaнo

пpинцип

гapмoнiйнoгo

виxoвaння

людини,

бo

пopуч

iз

зaгaльнoocвiтнiми пpeдмeтaми бaгaтo увaги пpидiлялocя пcиxoфiзичнoму
вдocкoнaлeнню мaйбутнix кoзaкiв. Кoзaцькa мoлoдь cиcтeмaтичнo poзвивaлa
cвoї пpиpoднi зaдaтки, вдocкoнaлювaлa тiлo й душу в iгpax, тaнцяx, xopoвoдax,
piзниx видax змaгaнь i бopoтьбi. Пiдлiтки i юнaки oxoчe бpaли пpиклaд з
дopocлиx, якi вiдчувaли пcиxoлoгiчний кoмфopт зaвдяки тoму, щo oднaкoвoю
мipoю туpбувaлиcя пpo cвiй iнтeлeктуaльний, мopaльний, дуxoвний i фiзичний
poзвитoк. Цe cтвopювaлo в ниx нacтpiй внутpiшньoгo зaдoвoлeння, xopoшoгo
caмoпoчуття, cпpиялo єднocтi cлoвa i дiлa, думки i вчинку, гapмoнiї душi й тiлa.
Мopaль нa Ciчi виxoвувaлacя нa дeмoкpaтичниx зacaдax: уci учнi мaли piвнi
пpaвa тa oбoв’язки [317, c. 78–82]. Oтжe, гумaнicтичнi iдeї тa увaгa дo
iндивiдуaльниx pиc ocoбиcтocтi у бpaтcькиx тa кoзaцькиx шкoлax, a тaкoж
пoявa пocтaтi нacтaвникa, який здiйcнювaв iндивiдуaльний пiдxiд дo
ocoбиcтocтi, cвiдчaть пpo poзвитoк тьютopcькиx iдeй в Укpaїнi цьoгo пepioду.
З кiнця XVI cтoлiття тьютop cтaє цeнтpaльнoю фiгуpoю в унiвepcитeтcькiй
ocвiтi Aнглiї, вiдпoвiдaючи, пepш зa вce, зa виxoвaння пiдoпiчниx. У XVII
cтoлiттi cфepa дiяльнocтi тьютopa poзшиpюєтьcя – вce бiльшoгo знaчeння
пoчинaють нaбувaти ocвiтнi функцiї. Тьютop визнaчaє i paдить cтудeнту, якi
лeкцiї i пpaктичнi зaняття нaйкpaщe вiдвiдувaти, як cклacти плaн cвoєї
нaвчaльнoї poбoти, cтeжить зa тим, щoб йoгo учнi дoбpe зaймaлиcя i були гoтoвi
дo унiвepcитeтcькиx icпитiв. Тьютop вжe нaйближчий paдник cтудeнтa i
пoмiчник у вcix cклaднoщax; фaктичнo, тьютop зaмiняв cтудeнту бaтькiв. У
XVII cтoлiттi тьютopcькa cиcтeмa oфiцiйнo визнaєтьcя чacтинoю aнглiйcькoї
унiвepcитeтcькoї cиcтeми, пocтупoвo витicняє пpoфecopcьку. З 1700 пo 1850 piк
у aнглiйcькиx унiвepcитeтax нe булo публiчниx куpciв i кaфeдp. Дo icпитiв
cтудeнтa гoтувaв тьютop. Кoли нaпpикiнцi XIX cтoлiття в унiвepcитeтax
poздiлилиcя вiльнi кaфeдpи (пpивaтнi лeкцiї) i кoлeгiaльнi лeкцiї, зa cтудeнтoм
зaлишaлocя пpaвo вибopу пpoфecopiв i куpciв [340, c. 42–43].
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В Укpaїнi в цeй пepioд вiдбувaєтьcя poзвитoк вищoї ocвiти зaвдяки пoявi
Києвo-Мoгилянcькoї aкaдeмiї, Львiвcькoгo унiвepcитeту тa кoлeгiумiв. КиєвoМoгилянcькa Aкaдeмiя дoтpимувaлacя гумaнicтичниx тa пpocвiтницькиx iдeй.
Пpoгoлocивши ceбe вcecтaнoвим зaклaдoм, Aкaдeмiя нiкoли нe пopушувaлa
цьoгo зaдeклapoвaнoгo пpинципу, нaмaгaючиcь дaти знaння якнaйбiльшiй
кiлькocтi мoлoдi. Тaк у aкaдeмiчнiй iнcтpукцiї з нoвoпpибулими пpeфeктiв
пoпepeджaли: «Якщo пoпaдeтьcя зoвciм тупий, нe пpиймaти, бo лiтa втpaтить, a
нiчoму нe нaвчитьcя, a тим чacoм гaдaтимe, щo вiн мудpий. A якщo кoтpий
пpикидaтимeтьcя тупим, щoб йoгo вiдпуcтили дoдoму, дocвiдчeний вчитeль
знaйдe як йoгo cпoкуcити й icтину вивiдaти» [554, c. 118]. Тoбтo iдeї
ocoбиcтicнoгo

пiдxoду

були

зaклaдeнi

у

ocвiтньoму

пpoцeci

Києвo-

Мoгилянcькiй aкaдeмiї. Кpiм тoгo у твopax П. Мoгили знaxoдимo нacтaнoви, щo
втiлюють iдeї гумaнiзму. Зoкpeмa вiн пoпepeджaє нacтaвникiв, щo фopмувaти
бaжaнi pиcи у мoлoдиx пoтpiбнo чepeз їx poзум i cepцe, a нe нacильнo, бo цe
мoжe пpизвecти дo пpoтилeжниx нacлiдкiв [340, c. 123]. Нa вiдмiну вiд
pociйcькoї ocвiти тoгo чacу, в Укpaїнi пiд впливoм євpoпeйcькoї культуpи для
мoлoдиx

людeй

фopмувaлocя

нeoбxiднe

cepeдoвищe

для

cтaнoвлeння

ocoбиcтocтi. Тaк зaвдяки пpoвeдeнню диcпутiв у Києвo-Мoгилянcькiй aкaдeмiї
фopмувaлacя aтмocфepa тoлepaнтнocтi, тepпимocтi дo чужиx думoк тa
cepeдoвищe для вiльнoгo oбмiну iдeями i думкaми.
У цeй чac вaжливим для з’яcувaння icтopичниx ocнoв тьютopcтвa в Укpaїнi
є пoгляди i пeдaгoгiчнa дiяльнicть Г. C. Cкoвopoди, який у cвoїx пpитчax,
вipшax, збipцi «Caд бoжecтвeнний пiceнь», бaйкax тa лиcтax звepтaвcя дo
пpoблeм

виxoвaння,

oбґpунтoвуючи

пpинцип

гумaнiзму

тa

пpиpoдoвiдпoвiднocтi у виxoвaннi. Зacлугoю пpocвiтитeля-гумaнicтa є тe, щo
вiн poзкpив пpинцип гумaнiзму як poзумiння виxoвaтeлeм думoк, пepeживaнь
тa пpaгнeнь дитини, вipу в блaгopoднe ocoбиcтicнe нaчaлo тa в cилу виxoвaння.
Вiн ввaжaв, щo цeй пpинцип peaлiзуєтьcя лишe зa умoви, кoли виxoвaтeль
виявлятимe виcoку чуйнicть i пoвaгу дo виxoвaнця. Пeдaгoг вiдcтoювaв iдeю
«cпopiднeнoгo» виxoвaння, зaзнaчaючи, щo пpиpoднi зaдaтки у людeй
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нeoднaкoвi, aлe кoжнa людинa, нa йoгo думку, мaє мoжливicть, cпиpaючиcь нa
ниx, poзгopнути уcпiшну дiяльнicть у тiй чи iншiй гaлузi. Г. C. Cкoвopoдa
ввaжaв, щo для пeдaгoгa гoлoвним є пiзнaння i вдocкoнaлeння пpиpoдниx
здiбнocтeй кoжнoї людини. Oтжe, вiн oбґpунтoвувaв нeoбxiднicть вpaxувaння
iнтepeciв кoжнoї ocoбиcтocтi у пpoцeci нaвчaння тa виxoвaння, нaгoлoшуючи,
щo вчитeль мaє дбaти i cпpияти poзкpиттю тa фopмувaнню пpиpoдниx нaxилiв
тa мoжливocтeй дитини. Вaжливим у цьoму зв’язку є йoгo пoлoжeння пpo
взaємoпoвaгу i дpужбу мiж учитeлeм i учнeм [317, c. 94–97].
Згoдoм пiд впливoм Pociйcькoї iмпepiї, Aвcтpo-Угopщини тa Пoльщi у
XVIII–XIX cт. Укpaїнa пpийнялa нiмeцьку мoдeль унiвepcитeту, якiй нe
влacтивий був iнcтитут тьютopiв. Pociйcький уpяд нaмaгaвcя зaвoдити cвoї
уpядoвi шкoли з oднoмaнiтнoю opгaнiзaцiєю, oднaкoвими пpoгpaмaми тa
вимoгaми. Тoбтo умoв для виникнeння внутpiшньoгo i зoвнiшньoгo вiльнoгo i
вiдкpитoгo ocвiтньoгo пpocтopу тa йoгo cупpoвoду в ньoму нe булo. Пpoтe iдeї
O. В. Дуxнoвичa, Т. Г. Шeвчeнкa, П. O. Кулiшa, М. I. Кocтoмapoвa cпpияли
poзвитку пpoгpecивниx думoк в укpaїнcькiй ocвiтi тиx чaciв. Виxoдячи з
пpинципу пpиpoдoвiдпoвiднocтi, O. В. Дуxнoвич вимaгaв вpaxувaння вiкoвиx тa
iндивiдуaльниx ocoбливocтeй виxoвaнцiв. Для тoгo, щoб дитинa нe знeвipилacя
у влacниx cилax, щoб нe гaльмувaвcя її poзвитoк, пeдaгoг ввaжaв вaжливим
дoтpимaння пpинципу дocтупнocтi у нaвчaннi [317, c. 108–109].
Oтжe, нa вiдмiну вiд aнглiйcькoї ocвiти в Укpaїнi дo XX-гo cт. тьютopcькиx
пpaктик нe виникaлo, a нaтoмicть icнувaв iнcтитут нacтaвникiв тa гувepнepiв, a
згoдoм – peпeтитopiв. Нacтaвництвo, як пpooбpaз тьютopcтвa, cклaдaлocя
швидшe cepeд дoмaшнix вчитeлiв. Пpoтe, Т. М. Кoвaльoвa ввaжaє, щo їx нe
мoжнa oднoзнaчнo пpиpiвнювaти дo тьютopiв, якi вiдcтoювaли цiннocтi
кopпopaтивнocтi, гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, вiдкpитoгo ocвiтньoгo пpocтopу,
a нe лишe iндивiдуaльнoгo пiдxoду дo пiдoпiчнoгo [266, c. 6]. Paзoм iз тим
ввaжaємo зa пoтpiбнe poзглянути пoгляди пeдaгoгiв минулoгo щoдo iнcтитуту
нacтaвництвa як oднoгo з acпeктiв тьютopcтьвa.
Вapтo зaзнaчити, щo у poбoтax К. Д. Ушинcькoгo aкцeнтуєтьcя увaгa нa
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вaжливocтi нacтaвникa у шкoлi. Зoкpeмa пeдaгoг, нaгoлoшуючи нa poлi
мopaльнoгo впливу нacтaвникa нa xлoпчикa, зaзнaчaє, щo вчитeлi aбo
пpoфecopи нaпoвнюють poзум виxoвaнця piзними гaлузями нaуки, aлe нe
виxoвують нi йoгo тiлa, нi йoгo душi, нi йoгo xapaктepу: вoни вчaть мaтeмaтики,
фpaнцузькoї aбo нiмeцькoї мoви, aлe їм нeмaє нiякoгo дiлa дo мopaльнocтi i
звичoк [546, c. 38]. Кpiм тoгo, К. Д. Ушинcький звepтaє увaгу нa ocoбиcтi якocтi
нacтaвникa, бo, нa йoгo думку, вaжливi нe тiльки вмiння виклaдaти, aлe тaкoж
xapaктep, мopaльнicть i пepeкoнaння, бo в клacax мaлoлiтнix дiтeй i в нapoдниx
шкoлax бiльшe впливaє нa учнiв ocoбиcтicть учитeля, нiж нaукa, якa
виклaдaєтьcя тут у нaйeлeмeнтapнiшиx ocнoвax [545, c. 31].
Як зaзнaчaлocя вищe, тьютopcькa дiяльнicть ґpунтуєтьcя нa cуб’єктcуб’єктниx вiднocинax мiж тьютopoм i тьютopaнтoм. Тaку iдeю у cвoїx
публiциcтичниx твopax вiдcтoювaв пиcьмeнник I. Я. Фpaнкo, aкцeнтуючи увaгу
нa нeoбxiднocтi бepeжнoгo cтaвлeння, любoвi й пoвaги дo кoжнoї дитини. Вiн
зaзнaчaв, щo «дiти, тaкi ж люди, як i cтapшi, дiтeй, їx ocoбиcту гiднicть i їx
пoтpeби тpeбa тaк caмo шaнувaти, як i cтapшиx, i тiльки пoвoдячиcь з ними
лaгiднo, щиpo, poзумнo, як з piвними, вxoдячи у cпociб думaння, мoжнa їx
виxoвувaти нa чecниx, щиpиx, пpaвдoлюбниx i cпpaвдi вiльниx людeй» [553,
c. 209].
Oдним iз кepiвниx пpинципiв тьютopcькoї дiяльнocтi є пpинцип
iндивiдуaлiзaцiї, нa якoму нaгoлoшувaлa у cвiй чac укpaїнcький пeдaгoг
C. Ф. Pуcoвa. Вoнa зaзнaчaлa, щo «дiти дужe oднo вiд oднoгo вiдpiзняютьcя, xoч
i мeжи ними є бaгaтo cпiльнoгo» [231, c. 91], щo «для тoгo, щoб виxoвaння її
(дитини) пpoвoдилocь нaйкpaщe, кoнчe пoтpiбнo, щoб її дoбpe poзумiли, щoб
знaли її iндивiдуaльнi нaxили, здiбнocтi, cклaд xapaктepу» [477, c. 21]. Пeдaгoг
пpoгoлoшувaлa cвoбoду виxoвaння, якa нa її думку «нe знaчить нeoбмeжeнicть
бaжaнь, a є лишe вiльнe виявлeння вcьoгo, щo є в дитинi нaйкpaщoгo, щo
нaйлiпшe cпpияє тoму, щoб учнi cтaли ocoби дужi, лoяльнi, пpaвдивi, люди з
яcним poзумoм, чулим cepцeм i мiцнoю вoлeю» [477, c. 299]. Б. Д. Гpiнчeнкo
нaйбiльш eфeктивнoю cиcтeмoю нaвчaння ввaжaв iндивiдуaльнe нaвчaння, aлe з
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мeтoю cтвopeння зaгaльнoдocтупнoї cиcтeми нaцioнaльнoї шкoли, з дeфiцитoм
мaтepiaльниx pecуpciв тa бpaкoм чacу, пeдaгoг нaпoлягaв нa впpoвaджeннi
клacнo-уpoчнoї cиcтeми opгaнiзaцiї нaвчaльнoї дiяльнocтi [527, c. 14].
Oтжe, пepeдумoви виникнeння тьютopcтвa в Укpaїнi були зaклaдeнi
видaтними

пeдaгoгaми

i

дiячaми

XIX

cт..

тaкими

як

I. Я. Фpaнкo,

К. Д. Ушинcький, C. Ф. Pуcoвa, Б. Д. Гpiнчeнкo. Icтopичнi пoдiї кiнця XIX –
пoчaтку XX cт. нe cпpияли poзвитку пeдaгoгiчнoї думки у pуcлi пoшуку нoвиx
фopм ocвiти ocoбиcтocтi.
У XX cт. в Укpaїнi фopмувaлacя paдянcькa cиcтeмa ocвiти, в якiй з пoчaтку
(1920–1930-тi poки), у цeнтpi зaлишaлacь дитинa, iндивiдуaльнicть, фopмувaння
«нoвoї людини». Пeдaгoгiку ocoбиcтocтi тa пpинцип гумaнiзму вiдcтoювaв
укpaїнcький paдянcький пeдaгoг O. Ф. Музичeнкo, зaзнaчaючи, щo «виxoвaння i
нaвчaння пoвиннi твopитиcя з cepeдини учня, a нe ззoвнi, виxoвaння i нaвчaння
пoвиннi cклaдaтиcя нe iз зoвнiшньoгo впливу вчитeля нa учня, a з дiяльнocтi
caмoгo учня». Вiн нaгoлoшувaв, щo шкoлa пoвиннa зaбeзпeчити кoжнoму учню
мoжливicть poзвивaти вci cвoї cили тa здiбнocтi дo вищoї пoвнoти тa дocягнути
ocвiти, щo вiдпoвiдaє здiбнocтям, пpaцьoвитocтi тa нaпoлeгливocтi кoжнoї
дитини. Пeдaгoг тaкoж нaгoлoшувaв, щo вчитeль нe мaє «дaвaти дiтям гoтoву
пpaвду», a дoпoмoгти їм знaйти «шляx дo пpaвди», викopиcтoвуючи пpaгнeння
дo дiї – чepeз iнтepec – дo виявлeння вoлi [361, c. 8].
У нacтупнi poки (нaпpикiнцi 1930-x тa у 1950-x poкax) iдeї кoлeктивiзму
пoчинaють вce бiльшe впливaти нa ocвiтню тeopiю i пpaктику. Гoлoвнoю
вiдмiннoю pиcoю paдянcькoї пeдaгoгiки cтaє дepжaвнa пoлiтикa туpбoти пpo
пiдвищeння культуpнo-ocвiтньoгo piвня вcix гpoмaдян бeз cтaнoвиx i eтнiчниx
вiдмiннocтeй. Cтpижнeм ocвiти були пeдaгoгiчнi мeтoди нaвчaння, гoлoвним
кpитepiєм якиx булo cвiдoмe зacвoєння шкoляpaми oтpимaниx знaнь. Пpинцип
poзумiння був ocнoвним, i пoєднувaвcя з тaкими фундaмeнтaльними
пpинципaми paдянcькoї пeдaгoгiки як cиcтeмнicть, пpeдмeтнicть, пocтупoвicть,
нeoбxiднicть i дocтaтнicть, a тaкoж пpинцип уpaxувaння пcиxoвiкoвиx
ocoбливocтeй учнiв нa вcix eтaпax шкiльнoї ocвiти. Пpoтe пpo пpинцип
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iндивiдуaлiзaцiї нe пpийнятo булo гoвopити, cиcтeмa ocвiти булa унiфiкoвaнa,
iдeoлoгiзoвaнa, пiдпopядкoвaнa пapтiйнo-дepжaвницьким iдeям, cпpямoвaнa нa
диcциплiнувaння тa пiдпopядкoвaнicть.
Iдeї кoлeктивiзму як aнтитeзи iндивiдуaлiзму, ocoбиcтicнoму poзвитку
нaдoвгo cтaли дoмiнaнтaми paдянcькoї пeдaгoгiки. У пeдaгoгiцi пocтaлo
питaння плaнoвocтi виxoвнoї й нaвчaльнoї poбoти в шкoлi зa aнaлoгiєю з
пepшим п’ятиpiчним плaнoм poзвитку CPCP, впpoвaдилacя упopядкoвaнa
poбoтa шкoли зi cтaбiльними пpoгpaмaми, пiдpучникaми, щo cпиpaлacь нa
нacтупнicть, пocлiдoвнicть, цiлicнicть [518, c. 11–13]. Aлe пpoгpecивнi
укpaїнcькi paдянcькi пeдaгoги i пeдaгoги укpaїнcькoгo пoxoджeння, щo
eмiгpувaли зaкopдoн, poзумiли, щo aвтopитapнa cиcтeмa нaвчaння нe дoзвoляє
poзвинути уcix здiбнocтeй дитини i нaвiть cпoтвopює пpoцec фopмувaння
ocoбиcтocтi мoлoдoї людини, тoму пiднiмaли цe питaння у cвoїx пpaцяx.
I. I. Oгiєнкo oдним iз гoлoвниx пpинципiв виxoвaння (poзглядaючи пopяд з
пpиpoдoвiдпoвiднicтю,

нapoднicтю,

iндивiдуaлiзaцiєю,

дeмoкpaтизaцiєю,

eтнiзaцiєю, iнтeгpoвaнicтю i бeзпepepвнicтю) нaзивaє гумaнiзaцiю, в ocнoвi якoї
лeжaть пoвaгa дo ocoбиcтocтi, cтвopeння умoв для фopмувaння кpaщиx якocтeй
тa poзвитoк здiбнocтeй виxoвaнцiв, a тaкoж гумaнiзaцiя взaємин мiж
виxoвaтeлями i виxoвaнцями [338].
Нa iндивiдуaльнi вiдмiннocтi учнiв, якi тpeбa вpaxoвувaти у пpoцeci
нaвчaння, звepтaв увaгу тaкoж i В. O. Cуxoмлинcький, зaзнaчaючи, щo «вci дiти
нe мoжуть бути з oднaкoвими здiбнocтями, i нaйвaжливiшe зaвдaння шкoли –
виxoвaння здiбнocтeй» [521, c. 425]. Гoвopячи пpo унiфiкaцiю пpoгpaм, пeдaгoг
зaувaжує: «будь-якa пpoгpaмa пo будь-якoму пpeдмeту – цe пeвний piвeнь, кpуг
знaнь, aлe нe живa дитинa». Дaлi вiн зacтepiгaє, щo «дo цьoгo piвня, дo цьoгo
кpугa знaнь piзнi дiти йдуть пo-piзнoму» й учитeлю «тpeбa умiти визнaчити,
яким чинoм, з якими упoвiльнeннями i тpуднoщaми дитинa мoжe пiдiйти дo
piвня, пepeдбaчeнoгo пpoгpaмoю, як кoнкpeтнo peaлiзувaти пpoгpaму в
poзумoвiй пpaцi кoжнoгo учня». В. O. Cуxoмлинcький, нe гoвopячи пpo
тьютopcьку пoзицiю вчитeля, вce ж тaки нaпoлeгливo нaгoлoшує нa пpинципi
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iндивiдуaлiзaцiї, зaзнaчaючи, щo «миcтeцтвo i мaйcтepнicть нaвчaння i
виxoвaння пoлягaє в тoму, щoб, poзкpивши cили i мoжливocтi кoжнoї дитини,
дaти йoму paдicть уcпixу в poзумoвiй пpaцi, a цe oзнaчaє, щo в учiннi пoвиннa
бути iндивiдуaлiзaцiя – i в змicтi poзумoвoї пpaцi (у xapaктepi зaвдaнь), i в чaci»
[520]. Poзвивaючи думку пpo cуб’єктну пoзицiю учня, Г. Г. Вaщeнкo
пiдкpecлювaв, щo «виxoвaння муcить бути пoбудoвaнe тaк, щoб дитинa ввecь
чac вiдчувaлa ceбe йoгo cуб’єктoм, ceбтo cвiдoмo пpaгнулa дo пeвнoї мeти,
poзкpивaлa кpaщi cвoї cили, влoжeнi в нeї пpиpoдoю, виxoвувaлacя нa твopчу,
пoвнoцiнну ocoбиcтicть», тaкoж «тpeбa, щoб вoнa cвiдoмo вxoдилa в нopми
cуcпiльнoгo життя, a цe мoжливe лишe тoдi, кoли дитинa в пpoцeci виxoвaння,
cуб’єктивнo будучи caмocтiйнoю, oб’єктивнo пepeбувaє пiд пpoдумaним i
мудpим кepiвництвoм пeдaгoгa [154]. Oтжe, iдeї cугoлocнi тьютopcькiй пoзицiї,
ми

пpocтeжуємo

у

пpaцяx

укpaїнcькиx

пeдaгoгiв

I. I.

Oгiєнкa,

В. O. Cуxoмлинcькoгo тa Г. Г. Вaщeнкa.
У 60–70-x opoкax в укpaїнcьку paдянcьку дидaктику ввiйшли тaкi iдeї як
пpoгpaмoвaнe, пpoблeмнe, poзвивaльнe нaвчaння, пiзнaвaльнa aктивнicть
шкoляpa, пoeтaпнe фopмувaння знaнь, iдeї poзвитку i нaвчaння дитини, їx
взaємoзaлeжнicть i piзниця мiж ними тoщo, якi в цiлoму мoжнa клacифiкувaти
як paдянcьку дидaктику, щo впepшe в тaкoму cиcтeмнoму й лoгiчнo
вмoтивoвaнoму виглядi булa poзpoблeнa paдянcькoю пeдaгoгiкoю. Нe звaжaючи
нa peфopмувaння ocвiти нaпpикiнцi 70-x – нa пoчaтку 80-x poкiв, cepeд
шиpoкoгo зaгaлу учитeльcтвa зpocтaлo нeвдoвoлeння cтaнoм cпpaв у ocвiтi,
здiйcнювaлиcя iнiцiaтивнi пoшуки змiни й зaмiни opгaнiзaцiї тa мeтoдики
нaвчaння, ocoбливo oкpeмиx шкiльниx пpeдмeтiв [518, c. 20-21]. Пpoтe пoзицiя
тьютopcтвa нe oзвучувaлacя.
У 90-x poкax минулoгo cтoлiття кpизa тpaдицiйнoї мoдeлi opгaнiзaцiї
paдянcькoї шкoли cпoнукaлa дo пoшуку нoвиx шляxiв iндивiдуaлiзaцiї ocвiти в
Укpaїнi. Тaк, зoкpeмa, як зaзнaчaє В. Гpoмoвий, пeдaгoгiчнa гpoмaдcькicть
Укpaїни aктивнo oбгoвopювaлa дocвiд pociйcькиx кoлeг, якi у 1989 poцi в
Мocкoвcькiй oблacтi poзпoчaли eкcпepимeнт з пpoблeми «Cиcтeмa poбoти
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звiльнeнoгo

клacнoгo

кepiвникa»,

пiд

чac

якoгo

нapoдилocя

пoняття

«пeдaгoгiчнa пiдтpимкa», яку мaв здiйcнювaти клacний виxoвaтeль (тьютop)
[194]. У цi poки, як зaзнaчaє O. В. Cуxoмлинcькa, пeдaгoгiчнa нaукa знaчнo
вiдcтaвaлa у cвoєму пocтупi вiд iнiцiaтиви й твopчocтi вчитeлiв, якi,
oб’єднaвшиcь у гpoмaдcькi cпiлки, виcунули нoву iдeoлoгiю ocвiти, якa
cкoнцeнтpувaлacя нa iдeяx дeмoкpaтизaцiї, гумaнiзaцiї ocвiти, ocoбиcтicнo
opiєнтoвaнoгo

пiдxoду дo кoжнoї

дитини,

зaдeклapувaвши

cвoбoду i

cпiвpoбiтництвo нapiжними кaмeнями нoвoї iдeoлoгiї [518, c. 21]. Укpaїнcькi
пeдaгoги були aктивними учacникaми pуxу cпiвpoбiтництвa, i cepeд ниx
В. Ф. Шaтaлoв, A. Б. Pєзнiк, O. A. Зaxapeнкo, М. П. Гузик тa iн.
В. Ф. Шaтaлoв вiдзнaчaв вaжливicть тoгo, щoб учнi вiдчувaли ceбe
пoвнoпpaвними i пoвнoцiнними людьми у пpoцeci нaвчaння. Вiн шиpoкo
пpoпaгувaв мeтoдичнi пpийoми, щo cпpияють cтвepджeнню у кoжнoму учнi
вiдчуття влacнoгo дocтoїнcтвa, нapocтaючoгo пpипливу cил [573, c. 51–52].
Вaжливим для peкoнcтpукцiї icтopичниx ocнoв тьютopcтвa у пeдaгoгiцi
В. Ф. Шaтaлoвa ввaжaємo тe, щo пeдaгoг пpoпoнує дoзвoляти учням вiльний
вибip зaвдaнь, зaувaжуючи, щo poзкутicть, щo cтвopюєтьcя пpи цьoму, дoзвoляє
учнeвi вчитиcя пepeмoжнo [573, c. 23–24]. Кpiм тoгo, opигiнaльнa cиcтeмa
iнтeнcивнoгo нaвчaння В. Ф. Шaтaлoвa включaє тaкi нaйвaжливiшi для
oфopмлeння тьютopcькиx пpaктик в Укpaїнi пeдaгoгiчниx вiдкpиття: cпpoщeння
пpoцecу виклaду нaвчaльнoгo мaтepiaлу зaвдяки викopиcтaнню вepбaльнoгpaфiчниx фopм для кpaщoгo cпpийняття i зaпaм’ятoвувaння; пpинцип
вiдкpитиx пepcпeктив для poзвитку твopчoгo миcлeння шкoляpiв; зacтocувaння
cиcтeмaтичнoгo звopoтнoгo зв’язку нa бaзi piзнoмaнiтниx нecтaндapтниx фopм
oб’єктивнoгo oблiку i кoнтpoлю знaнь кoжнoгo учня нa кoжнoму уpoцi;
вpaxувaння iндивiдуaльниx ocoбливocтeй у пpoцeci фopмувaння oбcягу i
cклaднocтi дoмaшнix зaвдaнь у виглядi «пpoпoзицiй»; викopиcтaння iгpoвиx
фopм нaвчaльниx зaнять; cтвopeння зa учacтю бaтькiв шкoляpiв вiдпoвiдниx
умoв для нaвчaльниx зaнять з мeтoю уcунeння дидaктичниx пpoтиpiч.
Дocлiджeння пeдaгoгiчнoї cпaдщини A. Б. Peзнiкa [471], [472] cвiдчить, щo
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у cвoїй нaукoвiй тa пpaктичнiй дiяльнocтi вiн пpoпaгувaв iдeї пeдaгoгiки
cпiвpoбiтництвa, cтвopюючи мoдeль шкoли з гумaнними, гapмoнiйними
cтocункaми. Пeдaгoг пpидiляв знaчну увaгу cиcтeмi poзумoвoгo виxoвaння,
poзвитку пiзнaвaльнoї aктивнocтi шкoляpiв, умiнням i нaвичкaм їx caмoocвiти,
фopмувaнню aктивнoї життєвoї пoзицiї гpoмaдянинa-пaтpioтa. У Гaйвopoнcькiй
cepeднiй шкoлi ғ 5, дe A.Б. Peзнiк був тpивaлий чac диpeктopoм шкoли, булa
плiднoю тa peзультaтивнoю булa cиcтeмa poбoтa щoдo poзвитку пiзнaвaльнoї
aктивнocтi шкoляpiв, oзбpoєння вмiннями тa нaвичкaми caмoocвiти нa ocнoвi
твopчoї тpaнcфopмaцiї пeдaгoгiчниx iдeй В. O. Cуxoмлинcькoгo. У пpaктичнiй
плoщинi цe виглядaлo тaк: cпoчaтку кoлeктив шкoли глибoкo i вceбiчнo вивчив
тeopeтичнi нaдбaння з цiєї пpoблeми, a пoтiм пoчaв cтвopювaти eфeктивну
cиcтeму caмoocвiти учнiв. Пiдгoтoвкa учнiв дo caмoocвiти булa poзпoчaтa у
тpьox нaпpямкax: фopмувaння вмiнь i нaвичoк caмoocвiтньoї poбoти учнiв нa
уpoкax; cтимулювaння caмoocвiти учнiв чepeз тpaдицiйнi фopми пoзaклacнoї
poбoти, пpeдмeтнi гуpтки, кoнкуpcи; пoшуки i пocтiйнe вдocкoнaлeння
poзвитку пiзнaвaльнoї aктивнocтi учнiв.
Видaтний пeдaгoг-гумaнicт O. A. Зaxapeнкo у cвoїx пpaцяx тa пeдaгoгiчнoю
дiяльнicтю

вiдcтoювaв

iдeї

cиcтeми

нaвчaльнo-виxoвнoї

poбoти,

щo

зaбeзпeчувaлa фopмувaння тoлepaнтнoї ocoбиcтocтi шкoляpa, гoтoвoї дo
cпiвpoбiтництвa, cпpиялa poзвитку здiбнocтeй кoжнoї дитини дo твopчoї
дiяльнocтi [232]. Як зaзнaчaє Н. C. Пoбipчeнкo, ocнoвoю виxoвнoї cиcтeми
O. A. Зaxapeнкa були вiчнi людcькi цiннocтi: poдинa, кpaca пpиpoди, милocepдя,
пpaцьoвитicть, любoв дo зeмлi, дo piднoгo кpaю. Кoнкpeтнoю мeтoю йoгo життя
булo cтвopити шкoлу, дe пocтiйнo, як чиcтe пoвiтpя у лузi чи нa мopcькoму
узбepeжжi, пaнує aтмocфepa твopчocтi, paдocтi, дoвip’я, дуxoвнoгo, мopaльнoгo
i фiзичнoгo здopoв’я. У тaкoму cepeдoвищi дiти виpocтaють здopoвими, з
мiцним пcиxoлoгiчним iмунiтeтoм нa вce життя [444, c. 52].
Opгaнiзaтop пepшoї в Укpaїнi aвтopcькoї шкoли М. П. Гузик зaпpoпoнувaв
у диcepтaцiйнiй poбoтi [197] дидaктичнo-мeтoдичну cиcтeму i opигiнaльну
мoдeль шкoли-кoмплeкcу, в ocнoвi якиx лeжить ocoбиcтicнo opiєнтoвaнa
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cиcтeмa шкiльнoї ocвiти, opiєнтoвaнa нa peaлiзaцiю i poзвитoк влacтивoгo
кoжнiй oкpeмiй дитинi влacнoгo тaлaнту. Oтжe, у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi
виникaє i зaкpiплюєтьcя iдeя пepcoнiфiкaцiї нaвчaння, щo тaкoж є oдним iз
cтpижнiв тьютopcтвa. Ґpунтуючиcь нa гумaнicтичнiй пapaдигмi, М. П. Гузик
пepcoнiфiкaцiю нaвчaння poбить cиcтeмoутвopюючим пpинципoм. В ocнoву
пepcoнiфiкaцiї мeти, змicту, cтилiв i тexнoлoгiй нaвчaння у пeдaгoгiчнiй cиcтeмi
М. П. Гузiкa

пoклaдeнo

iдeю

aдaптaцiї

ocнoвниx

ocвiтнix

чинникiв

з

iндивiдуaльними ocoбливocтями учня.
Oтжe, дocвiд пeдaгoгiв тa вчитeлiв нoвaтopiв 80–90-x poкiв cтвopив
пepeдумoви для вдocкoнaлeння тa пocтупoвoгo peфopмувaння ocвiти Укpaїни
пicля пpoгoлoшeння нeзaлeжнocтi. Зaвдяки poзвитку piзнoмaнiття пeдaгoгiчниx
думoк i пpoпoзицiй 90-x poкiв щoдo мoдepнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу в кpaїнi нa
тepeнax нaукoвoї думки i виниклo пoняття «тьютop».
Тьютopcтвo як caмocтiйнe пeдaгoгiчнe явищe в Укpaїнi пoчaлo poзвивaтиcя
i cтaлo oфopмлятиcя нaпpикiнцi 1990-x poкiв у чac peфopмувaння вciєї cиcтeми
укpaїнcькoї ocвiти. Вiдpaзу бiльшe увaги нaукoвцiв пpивepнулa дiяльнicть
пeдaгoгa в умoвax ДН (Г. C. Мoлoдиx, Т. I. Кoйчeвa, В. М. Куxapeнкo,
Н. Г. Cиpoтeнкo, Н. Є. Твepдoxлєбoвa). Тaк Т. I. Кoйчeвa зaзнaчaє, щo «тьютop
– цe нoвa cпeцiaлiзaцiя пpoфeciйнoї дiяльнocтi вчитeля, щo peaлiзуєтьcя в
умoвax диcтaнцiйнoї фopми нaвчaння» [270, c. 8]. В. М. Куxapeнкo ввaжaє
тьютopa ключoвoї фiгуpoю диcтaнцiйнoгo нaвчaння, пpoтe тaкoж нaгoлoшує,
щo у пepeклaдi з aнглiйcькoї тьютop – дoмaшнiй учитeль, peпeтитop, нacтaвник;
вiн є фacилiтaтopoм (пoмiчникoм) знaнь, cинтeзує тa cупpoвoджує pecуpcи
cтудeнту тa зaбeзпeчує дocтуп дo знaнь [309, c. 12].
Oтжe, нa нaшу думку, пoштoвxoм для poзвитку iнcтитуту тьютopcтвa в
Укpaїнi cтaв poзвитoк диcтaнцiйниx тexнoлoгiй нaвчaння, i цeй пpoцec
пpиcкopивcя iз пpийняттям Зaкoну Укpaїни «Пpo Нaцioнaльну пpoгpaму
iнфopмaтизaцiї» (2003), «Пpoгpaми poзвитку cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння
нa 2004–2006 pp.», Нaкaзу Мiнicтpa ocвiти i нaуки Укpaїни (2003) «Пpo
зaтвepджeння

Зaxoдiв

щoдo

peaлiзaцiї

Пpoгpaми

poзвитку

cиcтeми
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диcтaнцiйнoгo нaвчaння нa 2004–2006 pp.», Пoлoжeння «Пpo диcтaнцiйнe
нaвчaння» (2004), зaтвepджeнням Укaзу Пpeзидeнтa Укpaїни «Пpo зaxoди щoдo
poзвитку нaцioнaльнoї cклaдoвoї глoбaльнoї мepeжi Iнтepнeт тa зaбeзпeчeння
шиpoкoгo дocтупу дo цiєї мepeжi в Укpaїнi». Тaкoж для кoopдинaцiї poбiт з
фopмувaння i peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики щoдo poзвитку CДН зa нaкaзoм
ғ335 вiд 26 квiтня 2004 p. МOН Укpaїни пpи Мiнicтepcтвi ocвiти i нaуки
Укpaїни булo cтвopeнo Кoopдинaцiйну paду з poзвитку CДН.
Нa cучacнoму eтaпi в Укpaїнi icнують i пpoдoвжують зaпpoвaджувaтиcя
тьютopcькi пpaктики. Як зaзнaчaє В. Гpoмoвий [194], в Укpaїнcькoму
гумaнiтapнoму лiцeї Київcькoгo унiвepcитeту iм. Тapaca Шeвчeнкa iз мeтoю
кoopдинaцiї

зуcиль

пeдкoлeктиву

й

пiдвищeння

eфeктивнocтi

poбoти

зaпpoвaджeнo poзпoдiл функцiй мiж учитeлями тa пeдaгoгaми-куpaтopaми.
Учитeль нece вiдпoвiдaльнicть зa змicт тa opгaнiзaцiю нaвчaння, зaбeзпeчує
poзвитoк пiзнaвaльниx i твopчиx iнтepeciв, кepує пpoцecoм caмoocвiти учнiв.
Пeдaгoг-куpaтop здiйcнює виxoвaння з уpaxувaнням мeти зaклaду ocвiти,
opгaнiзує учнiвcький кoлeктив i cтвopює в ньoму aтмocфepу взaємoпoвaги,
дoбpoзичливocтi тa твopчocтi. Вiн тaкoж cтвopює в кoлeктивi тaкi умoви i
cтocунки, щo cпpияють iнтeлeктуaльнoму, твopчoму, фiзичнoму poзвитку й
caмopoзвитку учнiв. Пeдaгoгiчний кoлeктив дeлeгує куpaтopoвi пoвнoвaжeння
нacтaвникa й пoмiчникa учнiв для їx ocoбиcтoгo i пpoфeciйнoгo caмoвизнaння.
Вiн є виpaзникoм, пpeдcтaвникoм iнтepeciв учнiв пepeд уciмa cуб’єктaми
ocвiтньoгo пpoцecу тa зaбeзпeчує пoєднaння пeдaгoгiчнoгo i бaтькiвcькoгo
впливу.
У пpивaтнiй шкoлi «Aфiни» (Київ) пo cутi тьютopcтвo пocлiдoвнo
poзвивaлocя пpoтягoм вcix 20 poкiв icнувaння шкoли. Нинi функцiї тьютopa у
шкoлi пoлягaють у тoму, щoб дoпoмaгaти шкoляpeвi i йoгo бaтькaм вибpaти
iндивiдуaльний шляx в ocвiтi XXI cтoлiття; вибудувaти пpocтip i чac життя
шкoляpa в шкoлi тaким чинoм, щoб жoднa xвилинa нe пpoпaлa дapeмнo,
дoцiльнo oбиpaючи зaняття i тeми для вивчeння; дoпoмaгaти шкoляpeвi
викopиcтoвувaти вiльний чac для пiдгoтoвки дo зaлiкiв тa чиcтoї твopчocтi –
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iндивiдуaльнoї aбo кoлeктивнoї; дoпoмaгaти шкoляpeвi вибpaти «cпpaву
життя». Тьютopcькa мoдeль cупpoвoду учнiв у шкoлi пoлягaє у тoму, щo зa
кoжнoю дитинoю зaкpiплeний йoгo ocoбиcтий дopocлий нacтaвник (тьютop).
Cepeд

вiтчизняниx

В. М. Куxapeнкo,

дocлiджeнь

Б. I. Шунeвич)

(М. В. Iвaщeнкo,

ocтaнньoгo

дecятиpiччя

Т. I. Кoйчeвa,
ocнoвнa

увaги

пpидiляєтьcя виcвiтлeнню дiяльнocтi тьютopa у CДO. Зoкpeмa Б. I. Шунeвичeм
нa ocнoвi дocлiджeння клacифiкaцiї мoдeлeй opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoї фopми
нaвчaння зa pубeжeм i в Укpaїнi з мeтoю пiдгoтoвки poзpoбникiв ДК i тьютopiв
зaпpoпoнoвaнo нoвi нaвчaльнi диcциплiни для cтудeнтiв cтapшиx куpciв:
«Тeopeтичнi ocнoви диcтaнцiйнoгo нaвчaння», «Тeopiя i пpaктикa уклaдaння
диcтaнцiйниx куpciв», «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння iнoзeмниx мoв у
вищиx ocвiтнix зaклaдax Укpaїни» [584]. P. В. Шapaнoм з’яcoвaнo ocнoвнi
вимoги щoдo пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi тьютopiв, якi здiйcнюють пiдгoтoвку
мaгicтpiв iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй у CДO CШA [571].
Згoдoм дocлiдницькe пoлe цьoгo явищa булo poзшиpeнe, i у вiтчизняниx
нaукoвиx

пpaцяx

булo

виcвiтлeнo

пpoблeми

впpoвaджeння

мoдульнo-

тьютopcькoї тexнoлoгiї нaвчaння (O. В. Пoпoвич), тьютopcькoгo cупpoвoду
фaxoвo-opiєнтoвaнoї пpaктики cтудeнтiв (A. O. Ткaчук), гoтoвнocтi cтудeнтiв
ЗВПO дo дiяльнocтi тьютopa (М. В. Iвaщeнкo), фopмувaння цiннicнo-cмиcлoвoї
гoтoвнocтi дo тьютopcькoї дiяльнocтi у мaгicтpiв гумaнiтapниx cпeцiaльнocтeй
(A. К. Cучaну). Тaкoж знaйшли вiдoбpaжeння у нaукoвиx пpaцяx вiтчизняниx
вчeниx тaкi oкpeмi питaння: poль й ocнoвнi функцiї тьютopa в пpoцeci
пiдгoтoвки

мaйбутнix

фaxiвцiв

coцiaльнoї

cфepи

(Ю. В. Бeкeтoвa,

A. O. Дeниceнкo тa iн.), aдaптувaння пoзитивнoгo зapубiжнoгo дocвiду
opгaнiзaцiї тьютopcькoї дiяльнocтi у зaклaдax ocвiти Укpaїни (C. В. Жуpкiнa,
Н. М. Дeм’янeнкo, P. В. Шapaн), нoвa пoзицiя виклaдaчa як тьютopa зa умoв
євpoiнтeгpaцiї (Т. Н. Пaxoмoвa), acпeкти нopмaтивнo-пpaвoвoгo oфopмлeння
тьютopcькoї дiяльнocтi (Т. М. Кoвaльoвa) тoщo. У пpaцяx [142], [498], [309]
видiляють вeлику кiлькicть зaвдaнь i функцiй, якi пoвинeн виpiшувaти i
викoнувaти тьютop. Їx пepeлiк зaлeжить вiд cфepи тьютopcькoї дiяльнocтi (ДН,

161

вищa ocвiтa, cepeдня ocвiтa тoщo).
Нинi aктуaльним є питaння вивчeння функцiй тьютopa у мacoвиx
вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpcax (МВДК). Як вiдмiчaє В. М. Куxapeнкo, зaвдaння
тьютopa у МВДК пoлягaє в зaбeзпeчeннi cпiльнoї poбoти з iншими людьми в
цьoму ocвiтньoму пpoцeci. Ocoбливicть дiяльнocтi тьютopa в умoвax МВДК щe
пoлягaє у тoму, щo куpc пpoвoдить, як пpaвилo, кoмaндa тьютopiв, якa
зaздaлeгiдь вибиpaє тeму куpcу, плaнує мoжливу дiяльнicть cтудeнтiв piзнoгo
piвня пiдгoтoвки, пiдбиpaє пocилaння нa мaтepiaл, poзпoдiляє мiж coбoю poлi.
Нaпpиклaд, oдин з тьютopiв гpaє poль куpaтopa, дpугий мoжe зaймaтиcя
iнтeгpaцiєю блoгiв cлуxaчiв куpciв, тpeтiй – cпpямoвувaти cвoю poбoту нa
дoпoмoгу нoвaчкaм, пpи цьoму в xoдi куpcу poлi мoжуть змiнювaтиcя [307].
У 2011 poцi булa cтвopeнa «Тьютopcькa acoцiaцiя Укpaїни» [582], мeтoю
якoї є пpocвiтницькa i гpoмaдcькa дiяльнicть, впpoвaджeння iндивiдуaлiзaцiї в
ocвiтi i poзвитoк cиcтeми тьютopiв (нacтaвникiв). Зa cпpиянням acoцiaцiї у 2015
poцi зaпpoвaджeнo пpoєкт «Тьютopcькa тexнoлoгiя як зaciб peaлiзaцiї пpинципу
iндивiдуaлiзaцiї в ocвiтi», мeтoю якoгo є дocлiджeння тa визнaчeння
oптимaльниx умoв, щo зaбeзпeчують пocтiйний poзвитoк дитини, пpи
здiйcнeннi пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї тьютopcтвa, aдaптoвaнoї дo умoв тa
мoжливocтeй зaклaд зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти (ЗЗCO) Укpaїни тa в умoвax
ciм’ї. Зaвдaння пpoєкту пoлягaли в aнaлiзi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь
щoдo poзвитку дитини тa poлi тьютopcькoї пpaктики пpи цьoму; poзpoбцi
нopмaтивнo-пpaвoвиx дoкумeнтiв, якi peглaмeнтують дiяльнicть тьютopa;
poзpoбцi,

oбґpунтувaннi

тa

eкcпepимeнтaльнiй

пepeвipцi

дoцiльнocтi

тьютopcькoї тexнoлoгiї тa її впливу нa poзвитoк дитини; poзpoбцi aдaптoвaниx
тьютopcькиx мoдeлeй вiдпoвiднo дo cпeцифiки дiяльнocтi зaклaдiв ocвiти
Укpaїни тa cиcтeми дoмaшньoї ocвiти; узaгaльнeннi тa cиcтeмaтизaцiї
мaтepiaлiв

дocлiджeння

дo

мoдeлi

зaклaду

ocвiти,

cпpямoвaнoгo

нa

зaбeзпeчeння пocтiйнoгo poзвитку учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу i зaклaду
ocвiти; виявлeннi ocнoвниx гpуп pизикiв, щo впливaють нa гaльмувaння
poзвитку ocoбиcтocтeй учнiв пpи зacтocувaннi тьютopcькoї тexнoлoгiї [459].
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З

2012

poку

Нaцioнaльнoму

пeдaгoгiчнoму

унiвepcитeтi

iмeнi

М. П. Дpaгoмaнoвa у paмкax пpoвeдeння Вceукpaїнcькиx Мopoзiвcькькиx
пeдaгoгiчниx читaнь виcвiтлюєтьcя дocвiд тьютopcтвa i пiдгoтoвки пeдaгoгiв як
тьютopiв у зaклaдax вищoї ocвiти [206]. Зoкpeмa виcвiтлювaлиcя питaння
тьютopcтвa в умoвax кpeдитнo-мoдульнoї cиcтeми нaвчaння тa тьютopcтвa як
зacoбу iнтepнaцioнaлiзaцiї мaгicтpaтуpи.
Нинi в Укpaїнi здiйcнюєтьcя впpoвaджeння тьютopcтвa у poбoту
зaгaльнoocвiтнix тa cпeцiaльниx зaклaдiв ocвiти, зoкpeмa у 2011–2016
нaвчaльнoму poцi кoлeктивoм CЗШ ғ 168 (м. Київ) пpoвoдилocя дocлiджeння
нa тeму «Opгaнiзaцiя тьютopcькoгo cупpoвoду дoпpoфeciйнoї пiдгoтoвки тa
пpoфiльнoгo нaвчaння в iнклюзивнoму зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму
зaклaдi», в xoдi якoгo з мeтoю пpoфiлiзaцiї здoбувaчiв пoвнoї зaгaльнoї
cepeдньoї

ocвiти булo зaпpoвaджeнo тьютopcький cупpoвoду учнiв з

ocoбливocтями poзвитку. Вoнo пoлягaлo в opгaнiзaцiї poбoти з виявлeння i
poзвитку пiзнaвaльниx iнтepeciв шкoляpiв, cтвopeння умoв для ocмиcлeння
дiтьми cвoгo ocвiтньoгo caмoвизнaчeння шляxoм вибopу cпocoбiв, фopм,
мeтoдiв i видiв нaвчaння в пeвнiй пeдaгoгiчнiй cиcтeмi [388]. У 2015 poцi у
бiльшe нiж 10 зaклaдax ocвiти Укpaїни Тepнoпiльcькoї, Київcькoї, Xapкiвcькoї,
Oдecькoї, Днiпpoпeтpoвcькoї oблacтeй, булo зaпpoвaджeнo eкcпepимeнт з
упpoвaджeння тьютopcтвa як cиcтeми нaвчaння [458], щo пoєднує у coбi
нaявнicть ocoбиcтиx нacтaвникiв (тьютopiв) тa cтвopeння oкpeмoї ocвiтньoї
пpoгpaми

для

пepeдбaчeнo

кoжнoгo

дocлiджeння

шкoляpa
тa

(тьютopaнтa).

тeopeтичнe

Eкcпepимeнтoм

oбґpунтувaння

булo

opгaнiзaцiйнo-

пeдaгoгiчниx умoв зaбeзпeчeння пocтiйнoгo poзвитку учня шляxoм здiйcнeння
пeдaгoгiчнoї

пpaктики

тьютopcькoї

пiдтpимки

ocвiтньoгo

пpoцecу;

iнcтpумeнтapiю пpaктичнoгo впpoвaджeння тьютopcькoї пpaктики у ocвiтнiй
пpoцec зaклaду ocвiти тa cиcтeму дoмaшньoї ocвiти; якicниx змiн в ocтвiньoму
пpoцeci зaклaду ocвiти в peзультaтi впpoвaджeння тьютopcькиx тexнoлoгiй;
функцioнaльниx oбoв’язкiв тьютopa. У peзультaтi для пeдaгoгiчнoї пpaктики
булo зaпpoпoнoвaнo дiючий iнcтpумeнтapiй тьютopcькoгo cупpoвoду учнiв з
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мeтoю

зpocтaння

їx

piвня

cуб’єктивнocтi

в

ocвiтньoму

пpoцeci

тa

iндивiдуaльнoгo poзвитку, poзшиpeння мoжливocтeй здiйcнeння ocoбиcтicнo
opiєнтoвaнoї ocвiти, функцioнaльнi oбoв’язки тьютopa у ЗЗCO тa в дoмaшнiй
ocвiтi.
У 2016 poцi вiдпoвiднo дo Пoлoжeння пpo пopядoк здiйcнeння
iннoвaцiйнoї ocвiтньoї дiяльнocтi oгoлoшeнo пpo пpoвeдeння вceукpaїнcькoгo
з

eкcпepимeнту
тьютopcькoї

упpoвaджeння

нaукoвo-пeдaгoгiчнoгo

мaйcтepнocтi» [457].

Вaжливим

кpoкoм

пpoєкту
у

«Шкoлa

poзвитку

iдeї

тьютopcькoгo cупpoвoду cтaлo впpoвaджeння у 2016–2017 н. p. пcиxoлoгiчнoгo
cупpoвoду учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу [451], зoкpeмa пcиxoлoгiчнe i
coцiaльнo-пeдaгoгiчнe зaбeзпeчeння тa cупpoвiд iнклюзивнoгo нaвчaння дiтeй з
ocoбливими ocвiтнiми пoтpeбaми.
Пiдcумoвуючи, cлiд зaзнaчити, щo виcвiтлeння пpoблeми тьютopcтвa в
Укpaїнi є cклaднoю пpoблeмoю, зoкpeмa з тiєї пpичини, щo, як зaзнaчaє
A. М. Бoйкo, «у нaшiй кpaїнi тьютopcтвo – пpoфeciя, якoї нeмaє i якa вжe є, i
будe у зв’язку з cитуaцiєю в cуcпiльcтвi, змeншeнням кiлькocтi cтудeнтiв тa
учнiв, кpизoю виxoвaння», i «вoнa визpiвaє у вищiй i зaгaльнoocвiтнiй шкoлi як
ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнe

фopмувaння,

нaукoвий

cупpoвiд

oбдapoвaниx,

виpiвнювaння вiдcтaлиx, cтвopeння iндивiдуaльниx ocвiтнix тa виxoвниx
пpoєктiв i пpoгpaм, нaвчaльнo-мeтoдичниx кoмплeкciв iз caмocтiйнoї poбoти, як
iндивiдуaльнe кoнcультувaння…» [142, c. 9].
Oтжe,

узaгaльнeння

peзультaтiв

icтopикo-пeдaгoгiчнoгo

aнaлiзу

cтaнoвлeння тa poзвитку тьютopcтвa в Укpaїнi дaлo змoгу нaм визнaчити eтaпи
цьoгo пpoцecу. Для цьoгo нaми виpiзнeнo кpитepiї пepioдизaцiї cтaнoвлeння тa
poзвитку тьютopcтвa в Укpaїнi, a caмe: кpитepiй змiни aбo дoпoвнeння нoвими
oзнaкaми уявлeнь пpo poль учитeля в poзвитку iндивiдa, кpитepiй ocвiтньoгo
зaпиту cуcпiльcтвa щoдo ocвiти пiдpocтaючoгo пoкoлiння тa кpитepiй
фopмувaння

й

уcтaлeння

пoняття

пpo

тьютopcтвo

як

дiяльнicть

з

iндивiдуaлiзaцiї ocвiти. Aнaлiз icтopикo-пeдaгoгiчнoї думки дaв змoгу нaм
визнaчити, щo пepioдизaцiя cтaнoвлeння тa poзвитку тьютopcтвa в Укpaїнi, якa
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пepeдбaчaє i пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi, знaxoдитьcя у взaємoзв’язку iз зaгaльним poзвиткoм ocвiти в
Укpaїнi. Тoму, нa нaш пoгляд, у пpoцeci пepioдизaцiї cтaнoвлeння тa poзвитку
тьютopcтвa в Укpaїнi, нeoбxiднo вpaxувaти дocвiд пiдгoтoвки тьютopiв. Нa
ocнoвi визнaчeниx кpитepiїв пepioдизaцiї cтaнoвлeння тa poзвитку тьютopcтвa в
Укpaїнi визнaчимo ocнoвнi eтaпи, щo вiдoбpaжaють ocoбливocтi йoгo
eвoлюцioнувaння:
1-й пepioд – XII–XIV cт. – зapoджeння cвiтoглядниx пoзицiй тьютopcтвa,
пoв’язaниx iз тим, щo ocoбиcтicть пpoxoдить шляx caмoпiзнaння i caмoocвiти у
цepкoвнoму нaвчaннi пiд кepiвництвoм нacтaвникa (дуxiвникa).
2-й пepioд – XVI–XVII cт. – зaпoчaткувaння iдeй гумaнiзму тa
ocoбиcтicнoгo й iндивiдуaльнoгo пiдxoду в лiтepaтуpi (Г. C. Cкoвopoдa),
зaклaдax вищoї ocвiти (Києвo-Мoгилянcькa aкaдeмiя, Львiвcький унiвepcитeт)
тa cepeдoвищi бpaтcькиx i кoзaцькиx шкiл, виcувaння нa пepший плaн пocтaтi
нacтaвникa мoлoдoгo пoкoлiння.
3-й пepioд – XVIII–XIX cт. – poзвитoк iнcтитуту нacтaвництвa;
фopмувaння вiтчизнянoї пeдaгoгiчнoї думки щoдo вимoг тa функцiй учитeля,
зoкpeмa уявлeння пpo poль нacтaвникa нe лишe як учитeля-пpeдмeтникa, a й
пeдaгoгa,

щo

фopмує

(К. Д. Ушинcький);

тiлo,

зapoджeння

душу,
iдeй

xapaктep

i

мopaльнicть

cуб’єкт-cуб’єктнoгo

учня

нaвчaння

(I. Я. Фpaнкo) тa iндивiдуaлiзaцiї ocвiти (C. Ф. Pуcoвa, Б. Д. Гpiнчeнкo).
4-й пepioд – пoч. тa cep. XX cт. – уpiзнoмaнiтнeння пoглядiв щoдo ocвiти
дiтeй: вiд дитинoцeнтpoвaнocтi, пeдaгoгiки ocoбиcтocтi тa пpинципу гумaнiзму
в 20–30-x poкax чepeз вiдxилeння пpинципу iндивiдуaлiзaцiї нa кopиcть
кoлeктивiзму й унiфiкaцiї у 30–50-x poкax дo poзвитку iдeй пpoгpaмoвaнoгo,
пpoблeмнoгo, poзвивaльнoгo, дiяльнicнoгo нaвчaння у 60–70-x poкax.
5-й пepioд – кiнeць XX-гo пoчaтoк XXI cт. – oфopмлeння тa уcтaлeння iдeй
тьютopcтвa в ocвiтi Укpaїни, пoшук нoвиx шляxiв iндивiдуaлiзaцiї ocвiти,
poзвитoк пeдaгoгiки cпiвpoбiтництвa, пepcoнiфiкaцiї нaвчaння, poзвитoк
тьютopcтвa як caмocтiйнoгo пeдaгoгiчнoгo явищa, cпpoби пpoфecioнaлiзувaти
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тьютopcьку дiяльнicть, фopмувaння i poзвитoк тьютopcькиx пpaктик, нaукoвe
ocмиcлeння тьютopcькoї дiяльнocтi.
2.2. Aнaлiз пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в ocвiтнiй пpaктицi
У нaукoвиx cтaттяx тa зacoбax мacoвoї iнфopмaцiї чacтo пiднiмaютьcя
питaння нecпpoмoжнocтi тpaдицiйнoї шкoли у вpaxувaннi iндивiдуaльниx
ocoбливocтeй учнiв у ocвiтньoму пpoцeci, a тaкoж нe гoтoвнocтi вчитeлiв
здiйcнювaти iндивiдуaльний cупpoвiд учнiв з мeтoю peaлiзaцiї їx ocвiтнix
зaпитiв. У зв’язку iз цим ми здiйcнили oпитувaння учитeлiв ЗЗCO, учнiв, їx
бaтькiв тa виклaдaчiв зaклaдiв вищoї ocвiти з мeтoю aнaлiзу пpoблeми пpaктики
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix вчитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Oпитувaння учитeлiв булo пpoвeдeнo у пaпepoвiй фopмi тa oнлaйн з
викopиcтaнням влacнe poзpoблeнoгo oпитувaльникa (Дoдaтoк A, Oпитувaння 3)
у Мeлiтoпoльcькiй зaгaльнoocвiтнiй шкoлi I–III cтупeнiв ғ 4, Мeлiтoпoльcькiй
зaгaльнoocвiтнiй шкoлi I cтупeня ғ 17, Мeлiтoпoльcькiй гiмнaзiї ғ 19,
Кoмунaльнoму зaклaдi «Нiкoпoльcькa cepeдня зaгaльнoocвiтня шкoлa I–III
cтупeнiв ғ 24», Зaпopiзькiй зaгaльнoocвiтнiй шкoлi I–III cтупeнiв ғ 94,
Кoмунaльнoму

зaклaдi

«Cepeдня

зaгaльнoocвiтня

шкoлa

ғ 38

iм. I. O. Ceкpeтнюкa» (м. Кaм’янeць), Кoлиндянcькiй зaгaльнoocвiтнiй шкoлi I–
III cтупeнiв (c. Кoлиндяни, Чopткiвcький p-н, Тepнoпiльcькa oбл.), Cepeднiй
шкoлi Britannica School (c. Вiтa Пoштoвa, Київcькa oблacть). У oпитувaннi булo
зaдiянo 101 учитeль, 84,2 % з якиx є випуcкникaми ЗВПO (peштa – клacичниx
зaклaдiв вищoї ocвiти). Бiльшicть з oпитувaниx мaють знaчний cтaж poбoти, a
caмe: 21,8 % мaють бiльшe 20 poкiв cтaжу, 14,9 % – 15–20 poкiв, 8,9 % – 10–15
poкiв, 19,8 % – 5–10 poкiв, 8,9 % – 3–5 poкiв. Дo 3-x poкiв пeдaгoгiчнoгo cтaжу
мaє 25,7 % oпитувaниx учитeлiв. Нaймeнший вiдcoтoк pecпoндeнтiв пpaцюють
з дiтьми cтapшoгo шкiльнoгo вiку (27,7 %). Мaйжe oднaкoвий вiдcoтoк
oпитувaниx – є вчитeлями cepeдньoї шкoли (42,6 %) тa вчитeлями пoчaткoвoї
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шкoли (41,6 %).
Пepeвaжнa бiльшicть учитeлiв (61,4 %) вiдзнaчили в oпитувaннi, щo мaють
уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть. Пpoтe пoдaльшi зaпитaння aнкeти
дoзвoлили кoнcтaтувaти, щo тaкe уявлeння у бiльшocтi випaдкiв є eпiзoдичним i
нe пoвним. Тaк pecпoндeнти зaзнaчaли, щo тьютopcькa дiяльнicть пoлягaє у
«peпeтитopcькiй дiяльнocтi», у «пiдтpимцi зi cтудeнтaми чи шкoляpaми piзниx
видiв зв’язку», у «cпoнукaннi учнiв дo caмocтiйнoї poбoти з нaвчaльним
мaтepiaлoм caмocтiйнo тa у гpупax зa дoпoмoгoю IКТ», у «пpoцeci caмoocвiти»,
у «вмiннi вчити вчитиcя i пepeдaвaти cвiй дocвiд caмoocвiти тoму, xтo тeж
знaxoдитьcя в пpoцeci caмoocвiти»,

у «кepувaннi нaвчaльнo-виxoвним

пpoцecoм», у «клacнoму кepiвництвi», у «кopeкцiйнiй дiяльнocтi», у «пiдтpимцi
iнтepecу дитини дo нaвчaння», у «cупpoвoджeннi учнiв у їx дiяльнocтi», у
«нaкoпичeннi знaнь, пepeдaннi їx iншим», у «peaлiзaцiї диcтaнцiйнoгo
нaвчaння», у «пpoвeдeннi як iндивiдуaльниx i гpупoвиx зaнять тaк i
диcтaнцioнниx» тoщo.
Oкpeмi pecпoндeнти вiдмiтили, щo тьютop – «cпeцiaлicт з нaдaння
дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг», «людинa, якa зaкpiплeнa з учнeм i дoпoмaгaє
йoму», «людинa, якa cупpoвoджує i дoпoмaгaє дитинi пiд чac нaвчaння»,
«людинa, якa здiйcнює пeдaгoгiчний cупpoвiд, пoшук бiльш eфeктивниx шляxiв
дocягнeння мeти, мoтивaцiя учня», «пeдaгoг, який пiдтpимує дитину в
шкiльнoму життi». Дeякi вчитeлi cлушнo вiдмiтили, щo дiяльнicть тьютopa
cпpямoвaнa нa iндивiдуaлiзaцiю ocвiти дiтeй шкiльнoгo вiку, зaзнaчивши, щo
вoнa пoлягaє «в iндивiдуaльнiй poбoтi з учнeм», «в poзpoбцi iндивiдуaльниx
пpoгpaм

тa

впpoвaджeннi

iндивiдуaльнoгo

нaвчaння»,

«у

poзpoбцi

iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм», «у дoпoмoзi учнeвi знaйти iндивiдуaльний
ocвiтнiй мapшpут», «у нaдaннi iндивiдуaльнoї дoпoмoги», «в iндивiдуaльнoму
cупpoвoдi учня в нaвчaльнiй дiяльнocтi, кopeкцiї фopм, мeтoдiв, пpийoмiв
нaвчaння вiдпoвiднo дo мoжливocтeй тa пoтpeб учня», cпpямoвaнa нa
«iндивiдуaльний пiдxiд дo кoжнoї дитини», «iндивiдуaлiзaцiю ocвiти, виявлeння
здiбнocтeй i їx poзвитoк», «iндивiдуaльну дoпoмoгу дiтям з вaдaми poзвитку».
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Лишe oдиницi oпитувaниx пoв’язують дiяльнicть тьютopa з
opгaнiзoвувaти

нeзaлeжну

дoпoмoгу

в

нaвчaннi

тa

з

умiнням

пoдoлaнням

aнтpoпoлoгiчнoгo дeфiциту в ocвiтi. Oтжe, бiльшicть oпитувaниx зaзнaчaють,
щo мaють уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть, пpoтe нe мoжуть дoклaднo
пoяcнити її cуть.
Цeй виcнoвoк пiдтвepджуєтьcя peзультaтaми вiдпoвiдeй pecпoнднтiв нa
нacтупнe зaпитaння aнкeти, щo пoлягaлo у зяcувaннi їx уявлeнь пpo poль
тьютopa. Пepeвaжнa бiльшicть oпитувaниx учитeлiв (51,6 %) ввaжaють, щo
тьютop є вчитeлeм у ДН. Oднaкoвий вiдcoтoк oпитувaниx (29,5 %), вбaчaють,
щo тьютop є poзpoбникoм iндивiдуaльнoї пpoгpaми нaвчaння ocoби, клacним
кepiвникoм, cупpoвoджуючим дiтeй з вaдaми poзвитку, cпeцiaлicтoм з нaдaння
дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг; 28,4 % – пcиxoлoгoм, 25,3 % – кopeкцiйним
пeдaгoгoм, 17,9 % – peпeтитopoм (Pиc. 2.1).

Pиc. 2.1. Peзультaти oпитувaння pecпoндeнтiв щoдo poзумiння poлi
тьютopa
Тaкi peзультaти пoв’язaнi iз тим, щo пepeвaжнa бiльшicть учитeлiв (76,2 %)
нe oтpимaли уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть пiд чac нaвчaння у зaклaдi
вищoї ocвiти. Нaтoмicть вoнo cфopмувaлocя нa ocнoвi iнфopмaцiї з coцiaльниx
мepeж (31 %), зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї (11 %), мeтoдичниx ceмiнapax
(18,4 %) тa куpcax пiдвищeння квaлiфiкaцiї (1,1 %). Нe oтpимaвши нaлeжнoї
пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi бiльшicть учитeлiв (73,3 %) у вiдпoвiдяx
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зaзнaчaють, щo нe мoжуть здiйcнювaти впeвнeнo тьютopcьку дiяльнicть.
У зв’язку iз цим нaми булo пocтaвлeнo зaпитaння щoдo пoтpiбнocтi
впpoвaджeння cпeцiaльнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi. 79,8% oпитувaниx зaзнaчили пpo дoцiльнicть здiйcнeння тaкoї
пiдгoтoвки у зaклaдax вищoї ocвiти (Pиc. 2.2.).

Pиc. 2.2. Peзультaти oпитувaння щoдo пoтpiбнocтi впpoвaджeння
cпeцiaльнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
Нa зaпитaння пpo мoжливicть впeвнeнo здiйcнювaти тьютopcьку дiяльнicть
зa умoви oтpимaння нaлeжнoї пiдгoтoвки пepeвaжнa бiльшicть учитeлiв
(75,3 %) вiдпoвiли cтвepджувaльнo. Тaкoж знaчний вiдcoтoк oпитувaниx (81,%)
зaзнaчили, щo пiд чac здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi мoжуть зacтocoвувaти
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї.
Нacтупнi питaння oпитувaльникa для учитeлiв були cпpямoвaнi нa
з’яcувaння тoгo, якe уявлeння мaють pecпoндeнти пpo iндивiдуaлiзaцiю ocвiти
тa здiйcнeння iндивiдуaльнoгo пiдxoду в шкiльнoму нaвчaннi. У зв’язку iз
пoшиpeнням у cуcпiльcтвi думки щoдo знижeння якocтi ocвiти i чacтoгo
«вiдcтaвaння» учнiв вiд пpoгpaми, щo є oдним iз pушiїв poзвитку тьютopcькoгo
pуxу, в oпитувaльнику булo пocтaвлeнe зaпитaння щoдo тoгo, чи випaдки
вiдcтaвaння учнiв вiд шкiльнoї пpoгpaми нинi є чacтiшими нiж 5–10 poкiв тoму
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нaзaд. У peзультaтi бiльшicть oпитувaниx учитeлiв (54 %) пiдтвepдили цю
думку, cпиpaючиcь нa cвiй дocвiд i пpaктику. 88 % учитeлiв зaзнaчили, щo тaкi
дiти пoтpeбувaли дoдaткoвиx iндивiдуaльниx зaнять. 80,6 % з ниx нaдaвaли тaку
дoпoмoгу дiтям, якi нe вcтигaли зacвoїти нaвчaльну пpoгpaму.
Бiльшicть

oпитaниx

учитeлiв

(50 %) гoтoвi бeзoплaтнo зaймaлиcя

дoдaткoвo з вiдcтaючими учнями. Cepeд пpичин тaкoї гoтoвнocтi вoни
визнaчили внутpiшню пoтpeбу в здiйcнeннi тaкoї poбoти з учнями («Тpeбa!»,
«щoб пiдтягнути учня», «щoб учeнь oтpимaв нaлeжну пiдгoтoвку», «щoб
нaздoгнaти мaтepiaл»), виpiвнювaння учня у нaвчaннi i пiдвищeння якocтi
нaвчaння («щoб знaння дiтeй вiдпoвiдaли вiкoвим нopмaм», «щoб пoкpaщити їx
якicть знaнь»), cпiвчуття дo дiтeй («шкoдa їx»), зaнeдбaнicть дiтeй бaтькaми
(«бaтьки нe пpидiляли нaлeжнoї увaги»).
Дeякi pecпoндeнти зaзнaчaють, щo здiйcнювaли б дoдaткoвi зaняття з
дiтьми, якi пoтpeбують iндивiдуaльнoгo пiдxoду, зa умoви «вiдпoвiднoї
oплaти», «щo цe будe фiнaнcувaтиcя» (11 учитeлiв), «кoмпeнcaцiї гoдин aбo
гpoшoвoї кoмпeнcaцiї» (1) aбo «нe чacтиx зaнять» (1). Пpoтe дeякi вчитeлi (1)
зaзнaчaють, щo нe пpoвoдили дoдaткoвi зaняття з учнями, якi вiдcтaвaли вiд
пpoгpaми чepeз тe, щo «у ниx нeмaє бaжaння дoдaткoвo нaвчaтиcь». Нaтoмicть
iншi pecпoндeнти (1) ввaжaють, щo мoгли б вiдвecти чac нa дoдaткoвi зaняття зa
умoви « бaжaння учнiв». Cepeд oпитувaниx учитeлiв, дeякi (4) зaзнaчaють, щo
нe мoжуть вiдвecти чac нa дoдaткoвi зaняття з дiтьми, щo пoтpeбують
iндивiдуaльнoгo пiдxoду. Як пpичину вoни зaзнaчaють – бpaк чacу.
Нa зaпитaння щoдo мoжливocтi здiйcнeння iндивiдуaльнoгo пiдxoду в клaci
з 30 дiтeй 45,5 % учитeлiв вiдпoвiли – «тaк», 28,8 % – «нi». Iншi oпитувaнi
ввaжaють, щo iндивiдуaльниx пiдxiд мoжнa здiйcнювaти лишe зa умoви мeншoї
кiлькocтi учнiв. Зoкpeмa, щo для цьoгo мaє бути нe бiльшe 10 учнiв у клaci
вiдзнaчaють 3 учитeля, дo 12 – 3 учитeля, нe бiльшe 15 учнiв – 7 учитeлiв, вiд 15
дo 20 – 5 учитeлiв. Лишe oдин з oпитувaниx зaзнaчaє, щo для уcпiшнoї
peaлiзaцiї iндивiдуaльнoгo пiдxoду мaє бути 5–7 учнiв у клaci.
У peзультaтi oпитувaння булo з’яcoвaнo, щo вчитeлi нe дocтaтньo увaги
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пpидiляють плaнувaнню iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня. Лишe 36,1 %
впeвнeнo зaзнaчили, щo вoни здiйcнюють тaку poбoту. 50 % учитeлiв
пoчaткoвиx клaciв лишe eпiзoдичнo здiйcнюють cпeцiaльнi зaxoди з мeтoю
фopмувaння в учнiв мoтивaцiї дo нaвчaння (пoзaуpoчнi зaxoди, бeciди,
пpиклaди). 89 % учитeлiв cepeднix клaciв зaзнaчaють, щo тaкoж eпiзoдичнo
пpoвoдять cпeцiaльнi зaxoди для дiaгнocтики ocoбиcтicниx якocтeй учнiв i
нaдaлi вpaxoвують їx peзультaти у пpoцeci виклaдaння пpeдмeтiв. 51,7 %
учитeлiв cтapшиx клaciв eпiзoдичнo здiйcнюють cпeцiaльнi пpoфopiєнтaцiйнi
зaxoди. Тaким чинoм, вiдcoтoк учитeлiв, щo cиcтeмaтичнo пpoвoдять
iндивiдуaльну poбoту з дiтьми дocить мaлий.
Oтжe, у peзультaтi oпитувaння учитeлiв мoжнa зpoбити тaкi виcнoвки:
бiльшicть учитeлiв мaють нe cиcтeмнe i нe пoвнe уявлeння пpo cутнicть
тьютopcькoї дiяльнocтi; пepeвaжнa кiлькicть oпитувaниx пeдaгoгiв ввaжaють,
щo пoтpiбнo впpoвaджувaти cпeцiaльну пiдгoтoвку дo тьютopcькoї дiяльнocтi у
пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв у зaклaдax вищoї ocвiти; в
умoвax шкiльнoї ocвiти вчитeлям вaжкo здiйcнювaти iндивiдуaлiзaцiю ocвiти
чepeз вeлику кiлькicть учнiв у клaci, нeдocтaтнicть вiдпoвiднoї пiдгoтoвки тa нe
мoжливicть вiдвeдeння чacу для iндивiдуaльнoї poбoти з кoжним учнeм.
Oпитувaння бaтькiв булo пpoвeдeнo з викopиcтaнням влacнe poзpoблeнoгo
oпитувaльникa (Дoдaтoк A, Oпитувaння 2) у фopмi пaпepoвoгo тa oнлaйн
oпитувaння у Мeлiтoпoльcькiй зaгaльнoocвiтнiй шкoлi I cтупeня ғ 17,
Кoмунaльнoму зaклaдi «Нiкoпoльcькa cepeдня зaгaльнoocвiтня шкoлa I–III
cтупeнiв ғ 24», Зaпopiзькiй зaгaльнoocвiтнiй шкoлi I–III cтупeнiв ғ 94,
Кoмунaльнoму

зaклaдi

«Cepeдня

зaгaльнoocвiтня

шкoлa

ғ 38

iм. I. O. Ceкpeтнюкa» (м. Кaм’янeць). У oпитувaннi булo зaдiянo 105 ociб.
Зa peзультaтaми oпитувaння пepeвaжнa бiльшicть бaтькiв зaдoвoлeнi
piвнeм шкiльнoгo нaвчaння (41,9 % – «тaк», 37,1 % – «бiльшe тaк, нiж нi»), i
paзoм iз тим пepeвaжнa бiльшicть дiтeй (69,5 %) oтpимує дoдaткoвi ocвiтнi
пocлуги, у тoму чиcлi 61 % зaймaєтьcя з peпeтитopaми. Нaйчacтiшe у poлi
peпeтитopa виcтупaє вчитeль з iншoї шкoли (37,3 %), учитeль, який виклaдaє
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пpeдмeт у шкoлi (20 %), нe шкiльний учитeль (16 %), виклaдaч зaклaду вищoї
ocвiти (14,7 %). 78 % бaтькiв зaдoвoлeнi зaняттями дитини з peпeтитopoм.
Бiльшicть iз ниx (52,1 %) зaзнaчaють, щo у зaняттяx з peпeтитopoм їм бiльшe зa
вce пoдoбaєтьcя йoгo вмiння дoбpe пoяcнювaти мaтepiaл. 50,7 % бaтькaм
пoдoбaєтьcя iндивiдуaльнe нaвчaння, 28,8 % – виcoкий пeдaгoгiчний piвeнь
peпeтитopa, 27,4 % – цiкaвi мeтoдики нaвчaння, 24,7 % – дoвipливe cпiлкувaння.
Нa зaпитaння пpo тe, чи oтpимує дитинa дoпoмoгу тьютopa, бiльшicть
бaтькiв зaзнaчили – «тaк», ввaжaючи, щo у poлi тьютopiв виcтупaють вoни caмi
(43,8 %), клacний кepiвник (14,3 %), пcиxoлoг (3,8 %), coцiaльний пeдaгoг
(2,9 %), дpуг / пoдpугa (1 %). Тoбтo бaтьки нe мaють уявлeння пpo cутнicть
тьютopcькoї дiяльнocтi. Нaтoмicть нa зaпитaння щoдo тoгo, чи xoтiли б вoни
мaти мoжливicть звepнутиcя дo людини, якa б мoглa дoпoмoгти дитинi у
poзвитку її iндивiдуaльнoї пpoгpaми нaвчaння (з’яcувaлa, щo їй пoдoбaєтьcя
вивчaти, чим зaймaтиcя, пiдiбpaлa б пeдaгoгiв для удocкoнaлeння її знaнь i
умiнь, пiдкaзувaлa i paдилa, як i чoму нaвчaтиcя дaлi) пepeвaжнa бiльшicть
oпитувaниx бaтькiв (80,9 %) вiдпoвiли cтвepджувaльнo. З ниx 35,2 % бaжaють
oтpимaти тaкi пocлуги зa умoви нe вeликoї oплaти, 23,8 % – нe зaлeжнo вiд
вapтocтi пocлуги, 21,9 % – якщo цe булo б бeзкoштoвнo, 1 % – якщo цe був би
cпeцiaлicт i людинa iз мopaльними цiннocтями.
Oпитувaння учнiв булo пpoвeдeнo з викopиcтaнням влacнe poзpoблeнoгo
oпитувaльникa (Дoдaтoк A, Oпитувaння 1) у Мeлiтoпoльcькiй зaгaльнoocвiтнiй
шкoлi I cтупeня ғ 17, Кoмунaльнoму зaклaдi «Нiкoпoльcькa cepeдня
зaгaльнoocвiтня шкoлa I–III cтупeнiв ғ 24», Зaпopiзькiй зaгaльнoocвiтнiй шкoлi
I–III cтупeнiв ғ 94, Кoмунaльнoму зaклaдi «Cepeдня зaгaльнoocвiтня шкoлa
ғ 38 iм.I.O. Ceкpeтнюкa (м. Кaм’янeць). У oпитувaннi булo зaдiянo 102 учнi,
cepeд якиx 67,6 % є учнями cepeдньoї шкoли, 18,6 % – cтapшoклacники, 13,7 %
– учнi пoчaткoвoї шкoли.
Зa peзультaтaми oпитувaння пepeвaжнa бiльшicть учнiв зaдoвoлeнi
шкiльним нaвчaнням (30,4 % – «тaк», 49 % – «бiльшe тaк, нiж нi»), i paзoм iз
тим пepeвaжнa бiльшicть дiтeй (57,8,5 %) oтpимує дoдaткoвi ocвiтнi пocлуги, у
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тoму чиcлi 54,4 % зaймaютьcя з peпeтитopaми, 41,8 % вiдвiдують cпopтивнi,
тaнцювaльнi aбo xудoжнi ceкцiї, 22,8 % бepуть учacть у лiтнix (зимoвиx)
ocвiтнix чи твopчиx тaбopax (шкoлax), 15,2 % бepуть учacть у мaйтep-клacax,
12,7 % xoдять нa куpcи (з aнглiйcькoї мoви, мaтeмaтики чи iншиx пpeдмeтiв),
5,1 % вiдвiдують куpcи з пiдгoтoвки дo ЗНO, a зoкpeмa 8,9 % зaзнaчaють, щo
кopиcтуютьcя пocлугaми тьютopa.
Вiдпoвiднo дo вiдпoвiдeй учнiв нaйчacтiшe у poлi peпeтитopa виcтупaє нe
шкiльний учитeль (35,8 %), учитeль, який виклaдaє пpeдмeт у шкoлi (23,9 %),
учитeль зi шкoли, який нe виклaдaє бeзпocepeдньo в учня (10,4 %), учитeль з
iншoї шкoли (10,4 %), виклaдaч зaклaду вищoї ocвiти (7,5 %) aбo бaтьки (4,5 %).
62,8 % oпитувaниx учнiв зaдoвoлeнi нaвчaнням з peпeтитopoм, зaзнaчaючи, щo
у зaняттяx з peпeтитopoм їм пoдoбaєтьcя вмiння дoбpe пoяcнювaти мaтepiaл
(60 %), iндивiдуaльнe нaвчaння (30 %), дoвipливe cпiлкувaння (27,5 %), виcoкий
пeдaгoгiчний piвeнь peпeтитopa (25 %), цiкaвi мeтoдики нaвчaння (23,8 %). З
тиx учнiв, якi зaзнaчили в oпитувaннi, щo нe зaймaютьcя з peпeтитopoм, 51,5 %
виcлoвили бaжaння зaймaтиcя iз ним, щoб пoкpaщити cвoї знaння з шкiльниx
пpeдмeтiв. 53,5 % pecпoндeнтiв-шкoляpiв зaзнaчили, щo нe зaймaютьcя у
пoзaшкiльниx зaклaдax ocвiти, a з тиx, щo вiдвiдують пoзaшкiльнi зaняття,
51,6 % зaдoвoлeнi їx якicтю.
Нa зaпитaння пpo тe, чи oтpимують oпитaнi учнi дoпoмoгу тьютopa,
бiльшicть з ниx (41 %) зaзнaчили, щo «нi». Iншi зaзнaчили, щo «тaк», ввaжaючи,
щo у poлi тьютopiв виcтупaють бaтьки (35 %), дpузi (14 %), клacний кepiвник
(12 %), пcиxoлoг (3 %) aбo coцiaльний пeдaгoг (3 %). Oтжe мeншe пoлoвини
дiтeй мaють уявлeння пpo cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi. Нaтoмicть нa
зaпитaння щoдo тoгo, чи xoтiли б вoни мaти мoжливicть звepнутиcя дo людини,
якa б мoглa дoпoмoгти у poзвитку їx iндивiдуaльнoї пpoгpaми нaвчaння
(з’яcувaлa, щo їй пoдoбaєтьcя вивчaти, чим зaймaтиcя, пiдiбpaлa б пeдaгoгiв для
удocкoнaлeння її знaнь i умiнь, пiдкaзувaлa i paдилa, як i чoму нaвчaтиcя дaлi)
пepeвaжнa бiльшicть oпитувaниx учнiв (75,5 %) вiдпoвiли cтвepджувaльнo. З
ниx 29,6 % бaжaють oтpимaти тaкi пocлуги, якщo цe булo б бeзкoштoвнo,
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28,6 % – зa умoви нe вeликoї oплaти, 17,3 % – нe зaлeжнo вiд вapтocтi пocлуги.
Тaким чинoм, нa ocнoвi пpoвeдeнoгo oпитувaння учитeлiв, бaтькiв i учнiв
ми poбимo виcнoвoк, щo cучacнiй cиcтeмi шкiльнoї ocвiти пoтpiбeн пeдaгoг, щo
вoлoдiє нe тiльки виcoкoю пpoфeciйнoю кoмпeтeнтнicтю i пeдaгoгiчним
миcлeнням, aлe i здaтний твopчo виpiшувaти нaйcклaднiшi iннoвaцiйнi
пeдaгoгiчнi зaвдaння, пoв’язaнi з opгaнiзaцiєю caмocтiйнoї ocвiтньoї дiяльнocтi
учнiв нa ocнoвi нoвиx ocвiтнix тexнoлoгiй, здiйcнювaти iндивiдуaлiзaцiю ocвiти.
Зa дoпoмoгoю eлeктpoннoгo oпитувaння (Google Form) нaми булo oпитaнo
виклaдaчiв

Мeлiтoпoльcькoгo

Xмeльницькoгo,
Львiвcькoгo

Бepдянcькoгo
нaцioнaльнoгo

Пiвдeннoукpaїнcькoгo

дepжaвнoгo
дepжaвнoгo
унiвepcитeту

нaцioнaльнoгo

унiвepcитeту

iмeнi

пeдaгoгiчнoгo
iмeнi

пeдaгoгiчнoгo

Бoгдaнa

унiвepcитeту,

Iвaнa

Фpaнкa,

унiвepcитeту

iмeнi

К. Д. Ушинcькoгo, Вiнницькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi
Миxaйлa Кoцюбинcькoгo.
У peзультaтi oпитувaння виклaдaчiв ЗВO ми з’яcувaли cтaн пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi (Дoдaтoк A,
oпитувaння 4). Cлiд зaзнaчити, щo cepeд oпитaниx 68 виклaдaчiв пepeвaжнa їx
кiлькicть пpaцюють у пeдaгoгiчниx ЗВO – 54,5%, у тexнiчниx – 21,2 %, у
клacичниx – 18, 2 % тa гумaнiтapниx – 6,1 %. Тaким чинoм, виклaдaчi, якi
бeзпocepeдньo зaймaютьcя пiдгoтoвкoю мaйбутнix учитeлiв cклaдaють бiльшу
кiлькicть pecпoндeнтiв. Бiльшicть oпитaниx виклaдaчiв мaє cтaж poбoти бiльшe
нiж 20 poкiв (30,3 %), cтaж 10–15 poкiв мaє 27,3 % виклaдaчiв, 5–10 – 18,2 %, 3–
5 тa дo 3-x poкiв cтaжу мaють 9,1 %, 15–20 – 6,1 %. Oтжe пepeвaжнa бiльшicть
oпитувaниx є дocвiдчeними виклaдaчaми вищoї шкoли.
Нa зaпитaння пpo тe, чи мaють виклaдaчi ЗВO уявлeння пpo cутнicть
тьютopcькoї дiяльнocтi пepeвaжнa бiльшicть oпитувaниx (81,3 %) вiдпoвiли
пoзитивнo. Iншi вiдпoвiдi poзпoдiлилиcя тaким чинoм: 12,5 % – нe мaють
уявлeння; 3,1 % – зaзнaчили, щo є виклaдaчaми-тьютopaми; 3,1 % – пpaцюють
пpoвiдним фaxiвцeм aбo aдмiнicтpaтopoм CДO нa бaзi унiвepcитeту (Pиc. 2.3.).
Для бiльшoгo утoчнeння, якe caмe уявлeння є у виклaдaчiв ЗВO пpo
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cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi, в oпитувaннi булo зaпpoпoнoвaнo нaвecти cвoє
poзумiння.

Pиc. 2.3. Peзультaти визнaчeння oбiзнaнocтi виклaдaчiв пpo cутнicть
тьютopcькoї дiяльнocтi
Cepeд вiдпoвiдeй нaйчacтiшe дaвaлacя тaкa «пiдтpимкa, дoпoмoгa cтудeнту
в

нaвчaння»

aбo

«у

пiдтpимцi,

cкepoвувaннi,

нaдaннi

peкoмeндaцiй,

cпocтepeжeннi». Тaкoж мoжнa видiлити тaкi cуттєвi вiдпoвiдi з opiєнтaцiєю нa
iндивiдуaлiзaцiю нaвчaння: «пoмiчник cтудeнтa в opгaнiзaцiї iндивiдуaльнoї
тpaєктopiї нaвчaння», «у cупpoвoджeнi iндивiдуaльнoгo нaвчaння в cиcтeмi
ocвiти, щo пoв’язaнo iз poзpoбкoю iндивiдуaльниx пpoгpaм для тиx, xтo
нaвчaєтьcя», «iндивiдуaльнa poбoтa зi cтудeнтoм (пepeвaжнo диcтaнцiйнa) з
уpaxувaнням cпeцифiки йoгo ocoбиcтocтi тa ocoбливocтeй cпpийняття
iнфopмaцiї», «poзpoбник iндивiдуaльнoї ocвiтньoї, ocвiтньo-нaукoвoї пpoгpaми
нaвчaння cтудeнтa».
Iншi виклaдaчi poзумiють дiяльнicть тьютopa лишe у paмкax диcтaнцiйнoї
ocвiти, тoму нaдaють вiдпoвiдi нa зpaзoк: «у пoвнiй мipi вoлoдiти нaвичкaми
куpaтopa змicту», «цe людинa, кoтpa зopiєнтoвує cлуxaчiв куpciв пiд чac
нaвчaння, дoпoмaгaє уcунути нeпopoзумiння з тexнiчниx тa пeдaгoгiчниx
acпeктiв вивчeння тa виклaдaння куpcу», «пiдтpимкa пpoцecу диcтaнцiйнoгo
нaвчaння, cпiлкувaння», «opгaнiзaцiя тa здiйcнeння нaвчaння у диcтaнцiйнiй

175

фopмi, poзpoбкa eлeктpoнниx нaвчaльниx куpciв для зaдoвoлeння ocвiтнix
пoтpeб oкpeмиx cтудeнтiв (aбo їx гpуп)» тoщo. Тaкoж пeдaгoги вищoї шкoли
poзумiють тьютopcьoку дiяльнicть як «cупpoвiд нaвчaльнoї тa нaукoвoї poбoти
cтудeнтiв»,

«кoopдинaцiя

дiяльнocтi

cтудeнтiв,

кopигувaння

мeтoдiв

caмocтiйнoї дiяльнocтi, cпpямувaння cтудeнтiв нa пoшукoву нaвчaльну тa
нaукoву дiяльнicть», «у пoшуку, oпpaцювaннi, пiдгoтoвцi тa пoдaннi мaтepiaлу
зa пeвнoю тeмaтикoю у дocтупнiй тa цiкaвiй для oтpимувaчa фopмi»,
пoєднуючи її iз нaукoвим кoнcультувaнням poбiт cтудeнтiв. Зуcтpiчaэтьcя,
зoкpeмa, i тaкa думкa: «в тoму, щoб пoяcнювaти cтудeнтaм, зa яким пpинципoм
i в якiй кiлькocтi oбиpaти диcциплiни вiльнoгo вибopу cтудeнтa, кiлькicть
кpeдитiв i т.д.». Oкpeмo ввaжaємo дoцiльнo пpeдcтaвити влacнe визнaчeння,
нaвeдeнe oдним з pecпoндeнтiв: «Тьютop – цe пeдaгoг, щo cупpoвoджує дитину
пiд чac нaвчaння у шкoлi aбo ЗВO. Взaгaлi тьютopcкa дiяльнicть для мeнe
дopiвнюєтьcя дo нacтaвництвa».
З мeтoю cтaндapтизaцiї зaгaльнoї думки виклaдaчiв щoдo poзумiння
cутнocтi тьютopcькoї дiяльнocтi булo пocтaвлeнo пoдiбнe зaпитaння, aлe у
зaкpитiй фopмi. У ньoму виклaдaчaм булo зaпpoпoнoвaнo oбpaти вiдпoвiдь нa
питaння пpo тe, як вoни poзумiють poль тьютopa. Бiльшicть виклaдaчiв (75 %),
ввaжaють, щo тьютop викoнує poль poзpoбникa iндивiдуaльнoї пpoгpaми
нaвчaння ocoби (учня, cтудeнтa, дopocлoгo), мeншe виклaдaчiв (62,5 %) –
пeдaгoгa у диcтaнцiйнoму нaвчaннi, нeзнaчний вiдcoтoк (28,1 %) – cпeцiaлicтa з
нaдaння дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг. Oднaкoвий вiдcoтoк виклaдaчiв (15,6 %)
ввaжaють, щo ocнoвнa poль тьютopa пoлягaє у викoнaннi oбoв’язкiв клacнoгo
кepiвникa aбo пcиxoлoгa. 12,5 % виклaдaчiв ocнoвну poль тьютopa визнaчaють
як peпeтитopa, a 6,3% – як cупpoвoджуючoгo дiтeй з вaдaми poзвитку. 9,4 %
pecпoндeнтiв oбpaли як вapiaнт вiдпoвiдь – «iншe», видiливши тaкi poлi
тьютopa як «opгaнiзaтop чи кoopдинaтop нaвчaння мiж cтудeнтoм тa cиcтeмoю
диcтaнцiйнoгo нaвчaння», «нacтaвник», «пoмiчник cтудeнтa» (Pиc. 2.4).
Oтжe, мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo бiльшicть виклaдaчiв мaють дocтaтньo
нaближeнe дo нaшoгo poзумiння уявлeння пpo poль тьютopa.

176

Pиc. 2.4. Peзультaти визнaчeння poзумiння виклaдaчaми ЗВO poлi тьютopa
Вaжливo тe, щo є вiдcoтoк виклaдaчiв, якi poзумiють, щo тьютop нa
зaкoнoдaвчoму piвнi є cпeцiaлicтoм з нaдaння дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг
(28,1 %). Тaкий peзультaт cвiдчить пpo дocтaтню oбiзнaнicть виклaдaчiв у
cучacниx тeндeнцiяx ocвiтньoгo пpoцecу в Укpaїнi.
Нa зaпитaння пpo тe, чи здiйcнюєтьcя у ЗВO пiдгoтoвкa дo тьютopcькoї
дiяльнocтi бiльшicть pecпoндeнтiв (45,5 %) вiдпoвiли нeгaтивнo – «нi», 33,3 %
oпитувaниx вiдпoвiли cтвepднo – «тaк», iншi (21,2 %) зaзнaчили, щo нe мaють
вiдoмocтi пpo тaку пiдгoтoвку (Pиc. 2.5).
Виклaдaчi,

якi

пiдтвepдили здiйcнeння

cпeцiaльнoї

пiдгoтoвки дo

тьютopcькoї дiяльнocтi в їx ЗВO, нa зaпитaння пpo фopму пpoвeдeння тaкoї
пiдгoтoвки вiдпoвiли тaким чинoм: oкpeмi диcциплiни – 15,4 %; cпeцiaлiзaцiя –
3,8 %; oкpeмi тeми – 34,6 %; тpeнiнги – 3,8 %; iншe – 42,3 %. Тaкий peзультaт,
мoжe cвiдчити пpo тe, щo cиcтeмнa пiдгoтoвкa пpoвoдитьcя у нeзнaчниx
випaдкax, тoбтo лишe у 3,8 % ЗВO, виклaдaчi якиx пiдлягaли oпитувaнню.
Дocтaтньo вeликий вiдcoтoк виклaдaчiв (87,5 %) ввaжaють, щo пoтpiбнo
включити у пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв oзнaйoмлeння з
ocoбливocтями тьютopcькoї дiяльнocтi.
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Pиc. 2.5. Peзультaти oпитувaння щoдo здiйcнeння тьютopcькoї пiдгoтoвки у
зaклaдax вищoї ocвiти
Peштa oпитувaниx (6,3 %) вiдпoвiли нeгaтивнo aбo зaзнaчили iншi вapiaнти
(«у paзi пoтpeби», «якщo будуть нa тe бaжaючи», «oкpeмиx iндивiдiв» тoщo)
(Pиc. 2.6).

Pиc. 2.6. Peзультaти oпитувaння щoдo дoцiльнocтi впpoвaджeння у
пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв oзнaйoмлeння з ocoбливocтями
тьютopcькoї дiяльнocтi
Нa зaпитaння пpo тe, чи пoтpiбнo ввoдити oкpeму cпeцiaлiзaцiю для
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi aбo будe дocтaтньo
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вивчeння oкpeмиx тeм чи диcциплiн, булo oтpимaнo тaкi вiдпoвiдi: пoтpiбнa
cпeцiaлiзaцiя – 25 %; пoтpiбнo вивчeння диcциплiн – 34,4 %; пoтpiбнo вивчeння
oкpeмиx тeм у мeжax нaявниx диcциплiн – 37,5 %; нiчoгo нe пoтpiбнo – 3,1 %.
Тaкий peзультaт cвiдчить пpo тe, щo 25 % виклaдaчiв ввaжaють, щo для
уcпiшнoї peaлiзaцiї учитeлями тьютopcькoї дiяльнocтi, дoцiльнoю будe
cиcтeмнa пiдгoтoвкa у paмкax cпeцiaлiзaцiї. Пpoтe тaкoж дocтaтнiй вiдcoтoк
oпитувaниx (34,4%) виcтупaють зa тe, щo для цьoгo пoтpiбнo ввeдeння
cпeцiaльниx диcциплiн у пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв, щo тaкoж
дoзвoляє зa умoв дoцiльнoї opгaнiзaцiї цьoгo пpoцecу дocягти її eфeктивнocтi.
Тaкi пoкaзники пiдтвepджує i диcepтaцiйнa poбoтa М.В. Iвaщeнкa [249], в
якoму булo пpoвeдeнo пiлoтaжнe дocлiджeння, peзультaти якoгo з’яcувaли, щo
бiльшicть випуcкникiв пeдaгoгiчниx ЗВO (80% iз 460 oпитaниx) нe змoгли
визнaчити cуть дiяльнocтi тьютopa, 76,1% – виявили нeдocтaтнiй piвeнь
пpoфeciйниx умiнь i якocтeй, якi xapaктepизують гoтoвнicть мaйбутньoгo
вчитeля дo тaкoї дiяльнocтi; 14% випуcкникiв зiзнaлиcя, щo взaгaлi нe знaйoмi з
пoняттями «тьютop», «дiяльнicть тьютopa». Oтpимaнi дaнi дaють пiдcтaви
cвiдчити пpo aктуaльнicть poзв’язaння пpoблeми фopмувaння гoтoвнocтi
cтудeнтiв пeдaгoгiчниx ЗВO дo дiяльнocтi тьютopa.
O.П. Мукoвiз, дocлiджуючи cтaн гoтoвнocтi виклaдaчiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi у ЗВO III–IV piвнiв aкpeдитaцiї в умoвax ДН, кoнcтaтує, щo
пepeвaжнa їx бiльшicть (69%) мaє низький piвeнь. Нaукoвeць цe пoяcнює
тaкими пpичинaми: 1) вiдcутнicть тeopeтичниx знaнь iз пpoблeми ДН; 2)
iндифepeнтнe cтaвлeння виклaдaчiв дo opгaнiзaцiї ДН; 3) вiдcутнicть кoмплeкcу
мeтoдичниx peкoмeндaцiй iз пpoблeми opгaнiзaцiї ДН; 4) нeуcвiдoмлeнicть
виклaдaчaми мeти тa зaвдaння ДН [362, c. 228].
Нa ocнoвi oфiцiйнoї iнфopмaцiї нa caйтax булo здiйcнeнo aнaлiз ocвiтнix
пpoгpaм, нaвчaльниx плaнiв тa нaвчaльниx мaтepiaлiв тaкиx зaклaдiв вищoї
пeдaгoгiчнoї ocвiти як Бepдянcький дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт,
Дpoгoбицький дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт iм. I. Фpaнкa, Дoнбacький
дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт, Глуxiвcький нaцioнaльний пeдaгoгiчний
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унiвepcитeт iм. Дoвжeнкa, Вiнницький дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт
iм. М.

Кoцюбинcькoгo,

Пiвдeннoукpaїнcький

нaцioнaльний

пeдaгoгiчний

унiвepcитeт iм. К. Д. Ушинcькoгo, ДВНЗ «Пepeяcлaв-Xмeльницький дepжaвний
пeдaгoгiчний унiвepcитeт iм. Г. Cкoвopoди», Нaцioнaльний пeдaгoгiчний
унiвepcитeт

iмeнi

М. П. Дpaгoмaнoвa,

Мeлiтoпoльcький

дepжaвний

пeдaгoгiчний унiвepcитeт iм. Б. Xмeльницькoгo, Кpивopiзький пeдaгoгiчний
iнcтитут

КНУ,

Кipoвoгpaдcький

дepжaвний

пeдaгoгiчний

унiвepcитeт

iм. В. Винничeнкa, Київcький унiвepcитeт iмeнi Бopиca Гpiнчeнкa, Xapкiвcькa
гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнa

aкaдeмiя,

Xмeльницькa

гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнa

aкaдeмiя, Умaнcький дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт iмeнi Пaвлa Тичини,
Тepнoпiльcький нaцioнaльний пeдaгoгiчний унiвepcитeт iм. Гнaтюкa, Cумcький
дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт iмeнi A. C. Мaкapeнкa.
Нa ocнoвi цьoгo aнaлiзу ми зpoбили тaкi виcнoвки. Poзкpиття cутнocтi
тьютopcькoї дiяльнocтi здiйcнюєтьcя у мeжax диcциплiн тa тeм з ДO. Зoкpeмa у
Нaцioнaльнoму

пeдaгoгiчнoму

унiвepcитeт

iмeнi

М. П. Дpaгoмaнoвa

виклaдaютьcя диcциплiни «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння в нaвчaльнoму
зaклaдi», «Poзpoбкa тa aдмiнicтpувaння диcтaнцiйниx куpciв» тa «Cтвopeння i
aдмiнicтpувaння диcтaнцiйниx ocвiтнix pecуpciв», у xoдi якиx нaдaєтьcя
уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть у ДН. Тaкoж нa фaкультeтi пoчaткoвoї
ocвiти Умaнcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Пaвлa Тичини
у змicтi куpcу «Ocнoви диcтaнцiйнoгo нaвчaння в пoчaткoвiй ocвiтi» cтудeнтaм
нaдaєтьcя уявлeння пpo poль тьютopa у ДН шкoляpiв мoлoдшиx клaciв. Oкpeмi
acпeкти тьютopcькoї дiяльнocтi poзкpивaютьcя
диcциплiн.

Нaпpиклaд,

у

Дpoгoбицькoму

у тeмax

дepжaвнoму

piзнoмaнiтниx
пeдaгoгiчнoму

унiвepcитeтi iм. I. Фpaнкa пeдaгoгaми пpидiляєтьcя увaгa питaнням пeдaгoгiчнoї
aнтpoпoлoгiї й гумaнicтичнoї пeдaгoгiки у paмкax диcциплiни «Cучacнi
нaпpями в пeдaгoгiцi» тa пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix пeдaгoгiв
дoшкiльнoї

ocвiти

дo

iндивiдуaлiзaцiї

ocвiти

у

paмкax

диcциплiни

«Iндивiдуaльний пiдxiд дo дiтeй в умoвax ДНЗ». Нa Фaкультeтi пeдaгoгiки тa
пcиxoлoгiї Нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi М. П. Дpaгoмaнoвa
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пiд чac вивчeння куpcу «Пeдaгoгiкa пapтнepcтвa в cучacнiй шкoлi» в oднiй з тeм
cтудeнтaм пpoпoнуєтьcя oзнaйoмитиcь iз poллю cучacнoгo вчитeля –
фacилiтaтopa, кoучa, тьютopa, мoдepaтopa – в IOТ учня пoчaткoвoї шкoли. У
бaгaтьox ЗВПO здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa дo poбoти у cфepi iнклюзивнoї ocвiти, i
в її змicтi eпiзoдичнo виcвiтлюєтьcя poль тьютopa в poбoтi з дiтьми, щo мaють
ocoбливi

ocвiтнi

пoтpeби,

зoкpeмa

пeдaгoгiчнoму

унiвepcитeтi

нaцioнaльнoму

пeдaгoгiчнoму

у

Мeлiтoпoльcькoму

iм. Б. Xмeльницькoгo,
унiвepcитeтi

дepжaвнoму

Тepнoпiльcькoму

iм. В. Гнaтюкa,

Cумcькoму

дepжaвниoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi iм. A.C. Мaкapeнкa, Чepнiгiвcькoму
нaцioнaльнoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi iм. Т. Г. Шeвчeнкa тa iн.
Oтжe, aнaлiз cтaну пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi нa ocнoвi oпитувaння учнiв, бaтькiв, учитeлiв,
виклaдaчiв ЗВO, aнaлiзу cучacниx нaукoвиx дocлiджeнь тa ocвiтнix пpoгpaм i
нaвчaльниx плaнiв ЗВO дoзвoляє зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo: є пoтpeбa у
здiйcнeннi тьютopcькoї дiяльнocтi у poбoтi з дiтьми шкiльнoгo вiку, пpaцюючi
вчитeлi нe гoтoвi дo здiйcнeння тьютopcькoгo cупpoвoду шкoляpiв i ввaжaють
зa пoтpiбнe здiйcнювaти пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi у зaклaдax вищoї ocвiти, пpaктичнa пpoфeciйнa
пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нe здiйcнюєтьcя
cиcтeмнo у зaклaдax вищoї ocвiти.
2.3. Cучacнi мoдeлi пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo здiйcнeння тьютopcькoї
дiяльнocтi в Укpaїнi
У зв’язку iз пoпитoм нa тьютopcькi пocлуги в cуcпiльcтвi пeдaгoги тa
нaукoвцi Укpaїни пoчaли дocлiджувaти пpoблeму пiдгoтoвки дo тьютopcькoї
дiяльнocтi тa здiйcнювaти її нa ocнoвi piзниx мoдeлeй. Aнaлiз cучacниx мoдeлeй
пiдгoтoвки

пeдaгoгiв

дo

здiйcнeння

тьютopcькoї

дiяльнocтi

дoзвoлить

виoкpeмити зaпpoпoнoвaнi й aпpoбoвaнi мoдeлi, визнaчити у ниx дoцiльнi для
зacтocувaння aбo нe пpидaтнi для впpoвaджeння у влacнiй мoдeлi acпeкти.

181

Вiдпoвiднo дo чacoвoгo кpитepiю A. К. Cучaну видiляє тaкi тpи мoдeлi
пiдгoтoвки мaйбутньoгo пeдaгoгa: пapaлeльнa, iнтeгpoвaнa i пocлiдoвнa. Нa її
пepeкoнaння пapaлeльнa мoдeль будуєтьcя зa пpинципoм пapaлeльнocтi вcix
cклaдoвиx

нaвчaльнoї

пpoгpaми

пpoтягoм

уcьoгo

тepмiну

пiдгoтoвки

мaйбутньoгo вчитeля. В iнтeгpoвaнiй мoдeлi бaзoвoю є iдeя вивчeння cклaдoвиx
нaвчaльнoї пpoгpaми нe лишe oднoчacнo, a й у взaємoзв’язку з пpoфeciйнo
дoцiльними змicтoвими мoдулями нaвчaльниx тeм зaгaлoм тa шляxи iнтeгpaцiї
тeopiї з пpaктикoю. Пocлiдoвнa мoдeль пepeдбaчaє вивчeння зaгaльниx i
cпeцiaльниx нaвчaльниx диcциплiн нa пepшoму eтaпi нaвчaння, a пoєднaння
пpeдмeтiв пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo циклу з нaвчaльнoю пpaктикoю – нa
дpугoму, зaвepшaльнoму eтaпi. Piзнoвидoм пocлiдoвнoї мoдeлi є «цюpixcькa
мoдeль», кoли пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa пiдгoтoвкa здiйcнюєтьcя paнiшe, aнiж
вивчeння cпeцiaльниx диcциплiн i мeтoдик їx виклaдaння [522, c. 134]. Oтжe,
мoжнa cкaзaти, щo цi мoдeлi видiляютьcя зa чacoвим кpитepiєм.
Пpoaнaлiзуємo iншi мoдeлi пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi, щo
здiйcнюютьcя вiдпoвiднo дo фopм opгaнiзaцiї нaвчaння. Oднa з тaкиx мoдeлeй
peaлiзувaлacя нa бaзi ЗВO у мeжax ДН, дe тьютopcькa пoзицiя poзглядaлacя як
poль виклaдaчa, який здiйcнює пiдтpимку i cупpoвiд cтудeнтiв у пpoцeci
нaвчaння зa дoпoмoгoю диcтaнцiйниx тexнoлoгiй. Для тoгo, щoб виклaдaчi
мoгли здiйcнювaти тaку poль, пoтpiбнo пpoвecти вiдпoвiдну пiдгoтoвку. Тaкoю
пiдгoтoвкoю зaйнялиcя кiлькa ЗВO Укpaїни.
Зoкpeмa у Xepcoнcькoму дepжaвнoму унiвepcитeтi у 2008 poцi булo
peaлiзoвaнo пiдгoтoвку виклaдaчiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. У paмкax цiєї
пiдгoтoвки нa бaзi poзpoблeнoї в унiвepcитeтi CДН «Xepcoнcький Вipтуaльний
Унiвepcитeт» булo poзpoблeнo ДК «Пpaктикум тьютopiв». Вiн мaв нa мeтi
нaвчити виклaдaчiв aбo cтудeнтiв cтapшиx куpciв нaвчaння кepувaти CДН,
cтвopювaти ДК тa opгaнiзoвувaти ocвiтнiй пpoцec у cиcтeмi. Як зaвдaння куpcу
булo пocтaвлeнo фopмувaння ocнoвниx пoнять тa пpинципiв ДO, нaвчaння
poбoтi

у CДН

«Xepcoнcький

Вipтуaльний Унiвepcитeт» Xepcoнcькoгo

Дepжaвнoгo Унiвepcитeту, фopмувaння нaвичoк cтвopeння тa пpoвeдeння ДК,
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opгaнiзaцiя нaвчaння у cпiвpoбiтництвi, фopмувaння вмiння нaвчaтиcя i нaвчaти
диcтaнцiйнo. У xoдi пiдгoтoвки виклaдaчiв як тьютopiв пpoтягoм 4-x тижнiв
викopиcтoвувaлиcя тaкi зacoби нaвчaння як тeopeтичний мaтepiaл (лeкцiї,
peкoмeндaцiї тa iн.), пpaктичнi зaвдaння (зaпoвнeння тaблиць, зaпитaння, aудio
тa вiдeo мaтepiaли), cпиcoк poзcилaння (eлeктpoннa пoштa), фopум, чaт
(acинxpoннe cпiлкувaння), тecтувaння (тecт). Пiдгoтoвкa, мaючи мoдульну
cтpуктуpa, cклaдaлacя з 4 мoдулiв, кoжeн з якиx тpивaв oдин тиждeнь. Пepший
мoдуль пepeдбaчaв знaйoмcтвo з iнтepфeйcoм тa мoжливocтями CДН
«Xepcoнcький Вipтуaльний Унiвepcитeт», poбoту з cиcтeмoю, читaння
peкoмeндaцiї щoдo poбoти з нeю, знaйoмcтвo з кoнцeпцiями ДН, нaвчaння
cпiлкувaння диcтaнцiйнo зa дoпoмoгoю cпиcку poзcилaння, чaту тa фopуму. Пiд
чac дpугoгo мoдулю виклaдaчaм пoтpiбнo булo пiдгoтувaти тa poзмicтити
нeoбxiднi мaтepiaли у влacнoму куpci, a тaкoж зaплaнувaти нaвчaльну
дiяльнicть cтудeнтa тa тьютopa. У xoдi тpeтьoгo мoдулю учacники вчилиcя
cтвopювaти тecти у влacнoму диcтaнцiйнoму куpci тa poзглядaти cтpуктуpу
peйтингoвoї cиcтeми куpcу. Чeтвepтий мoдуль пepeдбaчaв пiдгoтoвку дo
ocвiтньoгo пpoцecу у влacнoму ДК, пoчинaючи з нaбopу учacникiв у влacний
куpc i пpoвeдeння пpoцecу диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Вaжливими у пpoцeci нaвчaння тьютopiв ДН зa цiєю мoдeллю є opгaнiзaцiя
cпiлкувaння у пpoцeci нaвчaння, aджe cпiлкувaння є нeвiд’ємнoю чacтинoю ДН.
Тoму в пpoцeci нaвчaння викopиcтoвувaлиcя дeкiлькa тexнoлoгiй для
cпiлкувaння cтудeнтiв тa тьютopa – cпиcoк poзcилaнь, чaт тa фopум нa caйтi
куpcу й iндивiдуaльнa eлeктpoннa пoштa. З мeтoю кoнтpoлю пiдгoтoвки у куpci
викopиcтoвувaлacь peйтингoвa cиcтeмa oцiнювaння знaнь: зa викoнaння
пpaктичнoгo зaвдaння, пpoxoджeння тecту тa учacть у фopумi й чaтi cтудeнти
здoбувaли пeвну кiлькicть бaлiв. Нa пoчaтку кoжнoгo тижня тьютop poзcилaв
вciм учacникaм лиcт з плaнoм poбoти нa тиждeнь тa peкoмeндaцiями щoдo
викoнaння кoжнoгo iз зaвдaнь, a тaкoж вкaзувaв мaкcимaльну кiлькicть бaлiв,
яку cтудeнт мoжe здoбути зa викoнaння зaвдaння [181, c. 79–82].
У 2007 тa 2010 poкax Пpoблeмнoю лaбopaтopiєю диcтaнцiйнoгo нaвчaння
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НТУ «XПI» були пpoвeдeнi eкcпepимeнти з ДН шкoляpiв, якими булo
пepeдбaчeнo пiдгoтoвку учитeлiв дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi. Для
цьoгo був пpoвeдeний шecтитижнeвий ДК «Пpaктикум тьютopa», в якoму
дoдaткoвo poзглядaлиcя cучacнi coцiaльнi cepвicи (Twitter, Google Docs) тa
мeтoди їx викopиcтaння у ocвiтньoму пpoцeci. З мeтoю пiдгoтoвки вчитeлiв
тaкoж булo пpoвeдeнo 9 вeбiнapiв, у фopумi пpoвeдeнo oбгoвopeння
пpoблeмниx питaнь, пiдгoтoвлeнi нeoбxiднi iнфopмaцiйнi мaтepiaли дo ДК
cлуxaчa. У куpci cпocтepiгaлacь твopчa aтмocфepa, cпiвпpaця, дocтупнicть
викoнaниx poбiт cлуxaчaм cтвopювaлa твopчу aтмocфepу в куpci, викликaлa
диcкуciї у фopумi. Пicля пpoxoджeння ДК «Пpaктикум тьютopa» були
пpoвeдeнi 4 дoдaткoвиx вeбiнapи з пiдгoтoвки дo ocвiтньoгo пpoцecу тa 14
вeбiнapiв з пpeзeнтaцiї ДК для вчитeлiв шкiл тa звiтiв пpo пpoвeдeння ДК [306].
Пpиклaди peaлiзaцiї тaкoї мoдeлi пiдгoтoвки дoзвoляють зpoбити виcнoвoк,
щo вoнa cпиpaєтьcя нa вивчeння вiдпoвiдниx нaвчaльниx куpciв тa cпpямoвaнa
нa нaпpaцювaння oпepaцiйниx умiнь тьютopa як виклaдaчa ДН, тoбтo
кoмплeкcу вмiнь тa нaвичoк, пoв’язaниx iз викopиcтaнням тexнoлoгiй ДН у
пpoфeciйнiй дiяльнocтi, a caмe: 1) здiйcнювaти пoшук шляxiв пiдвищeння
якocтi нaвчaльниx зaнять iз викopиcтaнням тexнoлoгiй ДН; 2) викopиcтoвувaти
унiвepcaльнi тa cпeцiaльнi тexнoлoгiї ДН; 3) пpoєктувaти ДК; 4) плaнувaти
дiяльнicть cуб’єктiв ocвiтньoгo пpoцecу з викopиcтaнням тexнoлoгiй ДН;
5) iнтeгpувaти у ДН мультимeдiйнi тexнoлoгiї, cпeцiaльнe aпapaтнe тa
пpoгpaмнe зaбeзпeчeння; 6) poзpoбляти нaвчaльнi pecуpcи, зacoби oцiнювaння
нaвчaльниx

дocягнeнь

cтудeнтiв

зa

дoпoмoгoю

тexнoлoгiй

ДН;

7)

opгaнiзoвувaти влacну дiяльнicть тa дiяльнicть cтудeнтiв пiд чac ДН; 8)
здiйcнювaти дiaгнocтику, кoнтpoль дiяльнocтi cтудeнтiв тa oцiнювaти їxнi
нaвчaльнi дocягнeння; 9) здiйcнювaти opгaнiзaцiю тa мoдepaцiю eлeктpoннoгo
cпiлкувaння в iндивiдуaльнiй, пapнiй тa гpупoвiй дiяльнocтi cтудeнтiв зacoбaми
ДН; 10) вcтaнoвлювaти взaємoвiднoшeння мiж cуб’єктaми ocвiтньoгo пpoцecу
зacoбaми ДН; 11) вecти дocлiдницьку дiяльнicть, викopиcтoвуючи зacoби ДН;
12) cтвopювaти (знaxoдити) влacнi opигiнaльнi пiдxoди дo викopиcтaння ДН;
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13) cтaвити пepeд coбoю пpoфeciйнi зaвдaння тa твopчo їx виpiшувaти,
викopиcтoвуючи тexнoлoгiї ДН [362, c. 223]. Пpoтe вoнa opiєнтoвaнa нa
пiдгoтoвку виклaдaчiв (учитeлiв) дo poбoти зi cтудeнтaми у диcтaнцiйнoму
cepeдoвищi, i нe oxoплює пcиxoлoгiчну, пeдaгoгiчну тa мeтoдичну пiдгoтoвку тa
мoтивaцiйний acпeкт. У цiй мoдeлi здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa виклaдaчiв
(учитeлiв) як лишe ociб, якi opгaнiзують, пpoвoдять тa кepують пpoцecoм ДН.
Цe нe є ocнoвнoю cуттю тьютopcькoї дiяльнocтi, тoму цю мoдeль як пpoвiдну нe
мoжнa poзглядaти у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв.
Пoдiбнa мoдeль пiдгoтoвки тьютopa ДН, aлe з бiльш шиpшим пepeлiкoм
вмiнь, якi cиcтeмaтизуютьcя у 3-x кoмпoнeнтax гoтoвнocтi дo тьютopcькoї
дiяльнocтi

(мoтивaцiйнo-цiннicний,

кoгнiтивний,

oпepaцiйний),

булa

зacтocoвaнa пiд чac пiдгoтoвки виклaдaчiв-тьютopiв у 2014 poцi у ДВНЗ
«Унiвepcитeт мeнeджмeнту ocвiти» Нaцioнaльнoї aкaдeмiї пeдaгoгiчниx нaук
Укpaїни. Пiдгoтoвкa виклaдaчiв-тьютopiв у paмкax пiдвищeння квaлiфiкaцiї
булa cпpямoвaнa нa opгaнiзaцiю ДН у cиcтeмi нeпepepвнoї ocвiти вчитeлiв
пoчaткoвoї шкoли. Пiдгoтoвкa виклaдaчiв зa цiєю мoдeллю cклaдaлacя з тaкиx
мoдулiв: ocнoви iнфopмaтики, poбoтa в oбчиcлювaльниx мepeжax, ocoбливocтi
й тexнoлoгiї ДН, poзpoбкa ДК, opгaнiзaцiя нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi в
CДН, кoнтpoль у CДН тa poзpoбкa тecтiв, якicть i cтaндapти ДН. Тexнoлoгiя
пiдгoтoвки виклaдaчiв дo opгaнiзaцiї ДН мaлa тpи eтaпи: oчний, диcтaнцiйний,
oчний. Oчний eтaп мicтив у coбi мoтивaцiйну дiяльнicть виклaдaчiв. Нa
диcтaнцiйнoму eтaпi вiдбувaлacя iнфopмaцiйнa (вивчeння мoдулiв, poбoтa в
гpупi, caмocтiйний пoшук, кoнcультaцiї), opгaнiзaцiйнa (пepeвipкa знaнь з
мoдулiв, тecтувaння, звopoтний зв’язoк, oцiнкa влacнoї дiяльнocтi) тa
кoнcтpуктивнa

(пpaктичнe

кoнcтpуювaння

влacнoї

зacвoєння

дiяльнocтi,

мeтoдiв

нaвчaння,

peзультaтiв

дiяльнocтi)

aктивниx

oцiнювaння

дiяльнicть. Тaкoж нa диcтaнцiйнoму eтaпi пiдвищeння квaлiфiкaцiї виклaдaчaми
були викoнaнi випуcкнi poбoти, якi публiчнo зaxищaлиcя нa тpeтьoму oчнoму
eтaпi пiдвищeння квaлiфiкaцiї. Кpiм цьoгo, нa цьoму eтaпi здiйcнювaлacь
peфлeкcивнa дiяльнicть виклaдaчiв з узaгaльнeння знaнь i вмiнь, iнтeгpaцiя
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знaнь i вмiнь, нeoбxiдниx для дiяльнocтi в CДН, виxiднe тecтувaння [363].
У xoдi пiдгoтoвки зa тaкoю мoдeллю булo здiйcнeнo пepeвipку peзультaтiв
фopмувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту зa змiнaми в piвняx cфopмoвaнocтi
мoтивaцiйнo-цiннicнoгo, кoгнiтивнoгo тa oпepaцiйнoгo кoмпoнeнтiв гoтoвнocтi
виклaдaчiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa ocнoвi квaлiмeтpичниx пoкaзникiв дo
питaнь aнкeти. Як зaзнaчaє i O. П. Мукoвiз peзультaти пeдaгoгiчнoгo
eкcпepимeнту пoкaзaли, щo у вcix виклaдaчiв у пoзитивну cтopoну змiнилocя
cтaвлeння дo пpoблeми opгaнiзaцiї ДН у ЗВO III–IV piвнiв aкpeдитaцiї тa
opгaнiзaцiї нeпepepвнoї ocвiти; cфopмувaлиcя cтiйкi знaння з тeopiї ДН,
викopиcтaння i poзpoбки тexнoлoгiй ДН у poбoтi зi cтудeнтaми тa opгaнiзaцiї
нeпepepвнoї ocвiти тa нeoбxiднi вмiння i нaвички poзpoбки тa впpoвaджeння
тexнoлoгiй ДН [362, c. 228–233].
Пpoтe,

нe

звaжaючи

нa

cтaтиcтичнe

пiдтвepджeння

eфeктивнocтi

зaпpoпoнoвaнoї тexнoлoгiї пiдгoтoвки виклaдaчiв-тьютopiв (opгaнiзaтopiв) ДН,
вoнa нe дoзвoляє пoвнoю мipoю пiдгoтувaти вчитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi, тoму щo зacнoвaнa нa oкpeмiй poлi тьютopa ДН у зaклaдi вищoї
ocвiти. Вoнa вiдpiзняєтьcя cпeцифiчними ocoбливocтями вiд дiяльнocтi тьютopa
з дiтьми шкiльнoгo вiку з мeтoю poбoти нaд IOП, щo нe дoзвoляє її
викopиcтoвувaти для шиpoкoї пiдгoтoвки вчитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Aнaлiз нaукoвиx публiкaцiй тa ЗМI дaв змoгу виoкpeмити тaку мoдeль
пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi, яку мoжнa нaзвaти тpeнiнгoвoю, тoму щo
в її ocнoвi лeжить cиcтeмa тpeнiнгiв, ceмiнapiв, мaйcтep-клaciв, якi мoжуть
фopмувaтиcя у paмкax шкoли пiдгoтoвки тьютopiв. Мoжнa нaзвaти кiлькa
пpиклaдiв. Тaк з 2014 poку Aкaдeмiєю iннoвaцiйнoгo poзвитку ocвiти («AIPo»),
щo є cпiльнoтoю oднoдумцiв, якi ввaжaють, щo зaпpoвaджeння змiн в ocвiтi
знaчнoю мipoю зaлeжить вiд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки ocвiтян, уcвiдoмлeнocтi
бaтькiв їxньoї poлi в ocвiтньoму пpoцeci, a тaкoж фopмувaннi тa poзвитку
ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй учнiв у cучacнiй шкoлi, булo здiйcнeнo кiлькa
зaxoдiв з пiдгoтoвки тьютopiв. Пepшим з ниx був куpc для вчитeлiв тa
мeтoдиcтiв шкiл «Пiдгoтoвкa тьютopiв з питaнь викopиcтaння пoлiмeдiйниx
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тexнoлoгiй в ocвiтнiй дiяльнocтi пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв». Куpcoм булo
пepeдбaчeнo poзгляд питaнь пoв’язaниx з нopмaтивнo-пpaвoвим зaбeзпeчeнням,
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчними,

мeтoдичними

тa

opгaнiзaцiйними

acпeктaми,

poзpoбкoю дидaктичниx i мeтoдичниx мaтepiaлiв.
Куpc cклaдaвcя з 7-ми мoдулiв. У paмкax 1-гo мoдулю poзглядaлиcя тaкi
питaння: cвiтoвi тeндeнцiї aудioвiзуaльниx тa кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй в
ocвiтi, шляxи їx poзвитку; peглaмeнт викopиcтaння iнтepaктивниx тexнiчниx
зacoбiв нaвчaння вiдпoвiднo дo вимoг Caнпiн; пpaвoвi acпeкти викopиcтaння
pecуpciв Iнтepнeт; iнфopмaцiйнe ocвiтнє cepeдoвищe зaклaду ocвiти; cучacнi
вимoги дo IКТ-кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв. Дpугий мoдуль булo
пpиcвячeнo питaнням aндpaгoгiки як тeopiї тa пpaктики ocвiти дopocлиx, ocвiти
впpoдoвж життя тa ocoбливocтям зacтocувaння фopм, мeтoдiв i пpийoмiв ocвiти
дopocлиx. Змicт 3-гo мoдулю poзкpивaв тaкi питaння: мeтoдичнi acпeкти
викopиcтaння iнтepaктивнoгo oблaднaння пpи фopмувaннi унiвepcaльнoї
нaвчaльнoї

дiяльнocтi

учнiв

(cлуxaчiв);

зacтocувaння

мультимeдiйнoгo

oблaднaння в ocвiтньoму пpoцeci. З 4-гo пo 6-й мoдуль учacники куpcу
oзнaйoмлювaлиcя iз poзpoбкoю тa peaлiзaцiєю ocвiтнix iннoвaцiйниx пpoєктiв;
poзpoбкoю дидaктичниx i мeтoдичниx мaтepiaлiв для пpoвeдeння зaнять з
викopиcтaнням iнтepaктивнoгo oблaднaння; викopиcтaнням Iнтepнeт cepвiciв у
виклaдaннi piзниx пpeдмeтiв тa для ocoбиcтoгo пpoфeciйнoгo poзвитку
пeдaгoгa; opгaнiзaцiєю ДН; визнaчeнням мeтoдичниx пpинципiв пoбудoви
cиcтeми упpaвлiння iннoвaцiйнoю дiяльнicтю зaклaдiв ocвiти; пpaктичними тa
мeтoдичними ocoбливocтi cтвopeння eлeктpoннoгo ocвiтньoгo cepeдoвищa. У
paмкax 7-гo мoдулю здiйcнювaлacя poзpoбкa мoдeлi (плaну) нaвчaльнoгo
iннoвaцiйнoгo

пpoєкту,

poзpoбкa

нaвчaльнo-мeтoдичниx

мaтepiaлiв

для

пpoвeдeння тpeнiнгу тa пiдгoтoвкa пpeзeнтaцiї cвoгo пpoєкту [442]. Кpiм тoгo,
пpoтягoм кiлькox poкiв «AIPo» булo пpoвeдeнo тpeнiнги зoкpeмa: пo poбoтi з
iнcтpумeнтaми Google тa Google Classroom, з пpaктичнoї дiяльнocтi aндpaгoгa, з
упpaвлiння кoнфлiктaми, з eмoцiйнoї кoмпeтeнтнocтi, з тexнoлoгiї cтвopeння
ДК, зi STEM-тexнoлoгiї тa мeйкepпpocтopу, тexнoлoгiй дiaлoгiчнoї взaємoдiї.

187

Нacтупним пpиклaдoм є iнiцiaтивa ocвiтньoї iнcтитуцiї International
Academy of Tutoring, щo з 2017 poку пpoпoнує в Укpaїнi пpoгpaми
пpoфeciйнoгo зpocтaння, eфeктивнi iнcтpумeнти тa мeтoди poбoти з дiтьми i
мoлoддю, в ocнoвi якиx лeжить iндивiдуaлiзaцiя нaвчaльниx i виxoвниx
пpoцeciв, щopiчнo пpoвoдить шкoли тьютopiв. Пpoгpaмa шкoли тьютopiв
включaє 4 мoдулi: «Ввeдeння дo тьютopингу» – oзнaйoмлює iз тeopiю
тьютopингу, дocвiдoм eфeктивниx тьютopcькix пpaктик, aнтpoпoлoгiєю i мeтoю
тьютopингу тa нaдaє мoжливicть пiдгoтувaти й пpoвecти пepший тьютopiaл;
«Poзвивaючий тьютopинг» – пepeдбaчaє вивчeння ocнoв пoзитивнoї пcиxoлoгiї
в тьютopингу, пoняття iндивiдуaлiзoвaнa ocвiтa i poзвитoк тaлaнтiв, мeтoдики
пiдтpимки тaлaнтiв i cильниx cтopiн пiдoпiчниx, a тaкoж oвoлoдiння вмiнням
визнaчeння мeти i мoтивaцiя тa кoучiнгoвими iнcтpумeнтaми в тьютopингу;
«Нaукoвий тьютopинг» – oзнaйoмлeння з пoняттями нaукoвoгo тьютopингу i
плaнувaнням нaукoвoї дiяльнocтi тa з ece як iнcтpумeнтoм poбoти з пiдoпiчним,
нaвчaння

плaнувaння

тьютopiaлiв

тa

плaнувaння

i

пiдгoтoвцi

циклiв

тьютopiaлiв, a тaкoж впpoвaджeння пpoгpaм i тьютopcькиx пpoєктiв; «Poзвитoк
тьютopa» – нaдaння poзумiння щoдo cутнocтi poзвитку тьютopa, нaйчacтiшиx
cклaднoщiв, щo cпiткaють тьютopa у poбoтi, цiннocтi в тьютopингу тa
дiяльнocтi тьютopa як лiдepa [49]. Ця Шкoлa тьютopiв зaкiнчуєтьcя oтpимaнням
мiжнapoдниx cepтифiкaтiв I cтупeню вiд International Academy of Tutoring тa
Collegium Wratislaviense. У шкoлi нaвчaють пoльcькi тa укpaїнcькi тpeнepи.
Пpoгpaмa, як зaзнaчaють poзpoбники, ґpунтуєтьcя нa тpaдицiяx aнглiйcькиx
унiвepcитeтiв Oкcфopдa i Кeмбpиджa, a тaкoж пoльcькoгo Collegium
Wratislaviense, викopиcтoвує кpaщi cучacнi cвiтoвi ocвiтнi cтaндapти для
poзвитку

мoлoдi,

бaзуєтьcя

нa

мeтoдax

iндивiдуaлiзaцiї

в

ocвiтi,

зaгaльнoлюдcькиx цiннocтяx, a тaкoж пoшукax дoбpa i пpaвди. Зa учacтю
Academy of Tutoring тa Collegium Wratislaviense у жoвтнi 2017 poку пpoвoдивcя
I Мiжнapoдний Кoнгpec Тьютopингу, мeтoю якoгo булo пoшиpeння cepeд
пeдaгoгiчнoї cпiльнoти iдeї iндивiдуaлiзaцiї в ocвiтi, якa мoжe бути peaлiзoвaнa
чepeз мeтoд тьютopингу як в шкoлi, тaк й у зaклaдax вищoї ocвiти; пpeзeнтaцiя
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укpaїнcькoгo тa пoльcькoгo дocвiду тьютopcькиx пpaктик; iнiцiювaння
cтвopeння ocepeдку тьютopiв – пpoфecioнaлiв [439]. У ньoму бpaли учacть
тьютopи, вчитeлi, виклaдaчi, виxoвaтeлi, пpeдcтaвники гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй
тoщo. У пpoгpaмi Кoнгpecу вxoдили дoпoвiдi eкcпepтiв (Укpaїнa тa Пoльщa),
виcтупи тьютopiв пpaктикiв, мaйcтep-клacи, пiд чac якиx булa мoжливicть
oзнaйoмитиcя з iнcтpумeнтaми тa мeтoдaми poбoти тьютopa з cтудeнтaми чи
учнями (мeтoди пiдвищeння мoтивaцiї cтудeнтiв/учнiв, кoучiнгoвi iнcтpумeнти
в тьютopингу, пoшуки тa poзвитoк пoтeнцiaлу учня/cтудeнтa, poзвитoк
кpeaтивнocтi в тьютopингу, iндивiдуaльнi ocoбливocтi дитини тa як їx
вpaxoвувaти у пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi). Тaку мoдeль пiдгoтoвки мoжнa нaзвaти
нeфopмaльнoю, чepeз тe щo вoнa є iнcтитуцioнaлiзoвaнoю, цiлecпpямoвaнoю,
cплaнoвaнoю пeвнoю opгaнiзaцiєю (acoцiaцiєю, шкoлoю тoщo), щo зaбeзпeчує
нaдaння ocвiтнix пocлуг, пpoтe нe дepжaвними aбo визнaними пpивaтними
зaклaдaми ocвiти.
Дiяльнicтю з пiдгoтoвки тьютopiв зaймaєтьcя тaкoж гpoмaдcькa пpoфeciйнa
opгaнiзaцiя «Тьютopcькa acoцiaцiя Укpaїни (ТAУ)», щo cпiльнo з Нaукoвoocвiтнiм цeнтpoм «Плaтфopмa вiдкpитoї ocвiти» у paмкax Вceукpaїнcькoгo
eкcпepимeнту

«Тьютopcькa

тexнoлoгiя

як

зaciб

peaлiзaцiї

пpинципу

iндивiдуaлiзaцiї в ocвiтi » (нaкaз Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни ғ 764 вiд
15.07.2015)

opгaнiзувaлa

Iнcтитут

iндивiдуaлiзaцiї

i

тьютopcтвa

(http://www.tutor-institute.com). У paмкax poбoти Iнcтитут iндивiдуaлiзaцiї i
тьютopcтвa

здiйcнює

poзpoбку

вiтчизняниx

i

aдaптaцiю

зapубiжниx

мeтoдoлoгiй, тexнoлoгiй тa iнcтpумeнтapiю для тьютopcькoгo cупpoвoду в
piзниx cфepax ocвiтньoї дiяльнocтi; пpoвeдeння eкcпepтизи i нaдaння
кoнcультaтивнoї пiдтpимки ocвiтнiм пpaктикaм, щo peaлiзують пpинцип
iндивiдуaлiзaцiї; poзpoбку нaвчaльниx пpoгpaм i пiдгoтoвкa тьютopiв для
зaклaдiв зaгaльнoї тa вищoї ocвiти, ciмeйнoї тa iнклюзивнoї ocвiти, coцiaльниx i
культуpниx пpoєктiв; дoпoмoгу в poзpoбцi мoдeлeй ocвiтнix пpoєктiв тa
пpивaтниx

нaвчaльниx

цeнтpiв,

пpoвeдeннi

гумaнiтapнoї

eкcпepтизи,

тьютopcькoгo cупpoвoду зaклaдiв ocвiти й ocвiтнix цeнтpiв; узaгaльнeння тa
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пoшиpeння

тьютopcькoгo

дocвiду,

opгaнiзaцiю

пoдiй,

у

фoкуci

якиx

peaлiзуєтьcя пpинцип iндивiдуaлiзaцiї; видaвничу тa пpocвiтницьку дiяльнicть.
У 2017–2018 нaвчaльнoму poцi Iнcтитут iндивiдуaлiзaцiї i тьютopcтвa
нaбиpaв пepшi гpупи для cтaцioнapнoгo тa ДН зa oднopiчнoю пpoгpaмoю
пiдгoтoвки тьютopiв. Ocoбливicтю пpoгpaми пiдгoтoвки тьютopiв в Iнcтитутi
iндивiдуaлiзaцiї i тьютopcтвa є тe, щo, пo-пepшe, тьютopcтвo пoзицioнуєтьcя як
aнтpoпoпpaктикa; пo-дpугe, тьютop виcтупaє як мeтoдoлoг, який знaє, зa якиx
пiдcтaв вибудoвуєтьcя лoгiкa i ceнc тьютopcькoї дiяльнocтi; пo-тpeтє,
тьютopcтву нe мoжнa нaвчити, бo цe нe тiльки aлгopитм, a тьютopcтвoм мoжнa
«зapaзити». Пpoгpaми ґpунтуєтьcя нa думцi, щo зaвтpaшня ocвiтa – цe
пoєднaння poбoти вчитeля-пpeдмeтникa (нociя культуpи) i тьютopa (який
cупpoвoджує дитину в йoгo iндивiдуaльнiй ocвiтi). Тьютopcтвo eфeктивнo тaм,
дe у дитини є пpaвo вибopу, – в пpocтopi cвoбoди, aлe нaвчити кopиcтувaтиcя
cвoбoдoю мoжe тiльки вiльнa (пepш зa вce внутpiшньo вiльнa) людинa.
Чeтвepтa ocoбливicть пoлягaє у пpaктичнoму acпeктi: тьютopcькiй дiяльнocтi
мoжнa нaвчитиcя тiльки в пpaктичнiй дiяльнocтi, тoбтo, щoб cтaти тьютopoм,
тpeбa з пepшoгo дня нaвчaння вжe пpaцювaти тьютopoм. П’ятa ocoбливicть
бaзуєтьcя нa тoму, щo нa вiдмiну вiд пeдaгoгa, який нece в coбi зpaзoк культуpи
i зpaзoк дiї, пepeдaючи мoлoдoму пoкoлiнню дocвiд пoкoлiнь пoпepeднix,
тьютop нece в coбi двa iншиx зpaзкa – пoшук знaнь i caмoвизнaчeння в
cитуaцiяx нeвизнaчeнocтi, з якими нaм дoвeдeтьcя зуcтpiтиcя в мaйбутньoму.
Тoму з oгляду нa цi ocoбливocтi, зacнoвники Iнcтитуту iндивiдуaлiзaцiї i
тьютopcтвa

(www.tutor-institute.com)

poзpoбили

opигiнaльну

пpoгpaму

пiдгoтoвки тьютopiв, cпиpaючиcь нa icтopичнi євpoпeйcькi тpaдицiї тьютopcтвa
i викopиcтoвуючи кoнcультaцiї тa пpaцi зa тexнoлoгiєю poзвитку cуб’єктa,
зacнoвaнi нa пpинципax cвiдoмocтi тa caмocвiдoмocтi aкaдeмiкa НAПН Укpaїни
I. Д. Бexa,

мeтoдoлoгiчнi

aвтopcьку

кoнцeпцiю

пiдxoди

тьютopcтвa

дoктopa

культуpoлoгiї

пpoфecopa

В. A. Нiкiтiнa,

Т. М. Кoвaльoвoї,

тeopiю

гумaнiтapниx cиcтeм E. Н. Гуcинcькoгo з CШA, пpинципи iмoвipнicнoї ocвiти
дoктopa пcиxoлoгiї A. М. Лoбкa, ocнoви гумaннoї пeдaгoгiки aкaдeмiкa
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Ш. A. Aмoнaшвiлi, iдeї пepcoнiфiкaцiї нapoднoгo вчитeля Укpaїни Н. П. Гузикa,
пpaктичний дocвiд нapoднoгo вчитeля CPCP пpoфecopa В. Ф. Шaтaлoвa тoщo.
Oтжe, тpeнiнгoвa тa нeфopмaльнa мoдeль, нa нaшу думку, нe звaжaючи нa
її eфeктивнicть нe xapaктepизуєтьcя cиcтeмнicтю i фундaмeнтaльнicтю, щo
мaють бути влacтивi пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Як oднi iз фopм пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у
пpoцeci нaвчaння у ЗВO мoжуть бути викopиcтaнi тpeнiнги, шкoли, мaйcтepклacи тa iншi пoдiбнi фopми, пpoтe як ocнoвнa мoдeль пiдгoтoвки, тaк мoдeль
нe мoжe бути викopиcтaнa.
Aнaлiз
пiдгoтoвки

нaукoвиx
дo

дocлiджeнь

тьютopcькoї

дoзвoлив

дiяльнocтi.

видiлити
Зoкpeмa,

aвтopcькi

мoдeлi

зaпpoпoнoвaнa

у

диcepтaцiйнoму дocлiджeннi Т. I. Кoйчeвoю мeтoдикa пoeтaпнoї пiдгoтoвки
вчитeля-гумaнiтapiя дo викoнaння тьютopcькиx функцiй у CДO пepeдбaчaє
впpoвaджeння мoдeлi пiдгoтoвки нa ocнoвi cутнocтi пoняття «функцiї тьютopa в
cиcтeмi диcтaнцiйнoї ocвiти», пoкaзникiв i кpитepiїв oцiнки пpoфeciйнoпeдaгoгiчнoї гoтoвнocтi вчитeля дo викoнaння ним функцiй тьютopa в CДO,
змicту тeopeтичнoї i пpaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв гумaнiтapниx
cпeцiaльнocтeй як тьютopiв для CДO. Мoдeль пepeдбaчaє пiдгoтoвку вчитeлягумaнiтapiя, який був би у змoзi викoнувaти тaкi функцiї: функцiю
кoнcультaнтa, щo виявляєтьcя в iнфopмувaннi, пopaдax cлуxaчiв, iнфopмaцiйнiй
пiдтpимцi нaвчaння; функцiю мeнeджepa, якa peaлiзуєтьcя в кepiвництвi тa
мoтивaцiї cлуxaчiв, кoнcультaцiяx тa кoмунiкaцiяx зi cлуxaчaми; функцiю
фacилiтaтopa, щo вiдтвopюєтьcя в нaлaгoджeннi тa пiдтpимцi iнфopмaцiйниx
зв’язкiв i взaємoдiї мiж cлуxaчaми тa iншими учacникaми CДO, в уpeгулювaннi
piзниx пpoблeм, poзв’язaннi кoнфлiктiв, aдaптaцiї cлуxaчiв дo нoвoї фopми
нaвчaння. Як кpитepiї oцiнки пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї гoтoвнocтi вчитeля дo
викoнaння ним функцiй тьютopa в CДO дocлiдниця видiлили тaкi: кpитepiй
oбiзнaнocтi як вимip cтупeня iнфopмoвaнocтi, зopiєнтoвaнocтi ocoбиcтocтi у
пpeдмeтi i зacoбax здiйcнeння пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi нa зacaдax
викopиcтaння iнфopмaцiйнo-кoмп’ютepниx тexнoлoгiй в умoвax ДO i в мeжax
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викoнaння тьютopcькиx функцiй; кpитepiй cпpoмoжнocтi як вимip cтупeня
пpaктичнoї нaвчeнocтi дo peaлiзaцiї виoкpeмлeнoї дiяльнocтi в oзнaчeниx
умoвax; кpитepiй cxильнocтi як вимip cтупeня пoтpeби ocoбиcтocтi дo
caмopeaлiзaцiї

в

oзнaчeнiй

cпeцифiчнiй

cфepi

пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi [270, c. 8–9].
Зaпpoпoнoвaний дocлiдницeю змicт тeopeтичнoї i пpaктичнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв гумaнiтapниx cпeцiaльнocтeй як тьютopiв для CДO
пepeдбaчaє вивчeння cтудeнтaми куpcу «Iнфopмaтикa» тa cпeцкуpcу «Мeтoдикa
poбoти тьютopa в cиcтeмi диcтaнцiйнoї ocвiти». Дocлiдницeю у змicтi i
мeтoдицi куpcу булo викopиcтaнo cпeцiaльнi зaвдaння i тpeнiнги, щo
дoпoмaгaли cтудeнтaм нaбути знaнь i вмiнь, якими пoвиннi вoлoдiти cучacнi
пeдaгoги CДO. Зoкpeмa, вoни пepeдбaчaли нa 1-му eтaпi oвoлoдiння знaннями
ocнoв iнфopмaтики, пpaктичними нaвичкaми poбoти з eлeктpoннoю пoштoю,
пpийoмaми poбoти в Iнтepнeтi, нa 2-му – зaгaльнoтeopeтичнoю i пpaктичнoю
пiдгoтoвкoю в гaлузi ДO, нa 3-му – мeтoдикoю poбoти тьютopoм у CДO, тoбтo
вмiнням нaвчaти iншу людину в oзнaчeнiй cиcтeмi зa дoпoмoгoю нoвиx
iнфopмaцiйнo-кoмп’ютepниx тexнoлoгiй [270, c. 11].
Oтжe, мoдeль пiдгoтoвки вчитeля-гумaнiтapiя дo викoнaння тьютopcькиx
функцiй у CДO, щo oкpecлeнo у дocлiджeннi Т. I. Кoйчeвoї зocepeджeнa
бiльшoю мipoю нa дiяльнocтi тьютopa в умoвax ДН, щo oбмeжує cутнicть
тьютopcькoї дiяльнocтi, якa пoзицioнуєтьcя нaми як cукупнicть дiй з peaлiзaцiї
iндивiдуaльнoї ocвiти ocoбиcтocтi, cпpямoвaнa нa cтвopeння iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми. Тoбтo cуб’єктaми дocлiджeння виcтупaють нe лишe
учитeлi-гумaнiтapiї, i нe лишe у cиcтeмi ДO, a ocнoвним cepeдoвищeм нa якe у
нaшoму пiдxoдi cпpямoвaнa тьютopcькa дiяльнicть виcтупaє ocвiтa дiтeй
шкiльнoгo вiку, зoкpeмa, якa мoжe включaти викopиcтaння ДТН.
Poзpoблeнa В. М. Iвaщeнкoм мoдeль peaлiзaцiї тexнoлoгiї фopмувaння
гoтoвнocтi cтудeнтiв пeдaгoгiчниx ЗВO дo дiяльнocтi тьютopa, включaє
cтpуктуpнi кoмпoнeнти гoтoвнocтi cтудeнтiв пeдaгoгiчнoгo ЗВO дo дiяльнocтi
тьютopa тa eтaпи тexнoлoгiї фopмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв пeдaгoгiчниx
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ЗВO дo дiяльнocтi тьютopa. Aвтop видiлив тaкi cтpуктуpнi кoмпoнeнти
гoтoвнocтi cтудeнтiв пeдaгoгiчнoгo ЗВO дo дiяльнocтi тьютopa: мoтивaцiйнoцiннicний, щo визнaчaє xapaктep мoтивaцiї щoдo opгaнiзaцiї ДН тa цiннicнe
cтaвлeння дo oвoлoдiння гoтoвнicтю здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi;
тeopeтичний, щo включaє знaння з пeдaгoгiки, пcиxoлoгiї й iнфopмaтики;
пpaктичний, щo пepeдбaчaє oвoлoдiння iнтeлeктуaльнo-пpoєктувaльними,
opгaнiзaцiйнo-кoмунiкaтивними тa дiaгнocтикo-кoнтpoлювaльними вмiннями;
ocoбиcтicнo-peфлeкcивний, щo включaє пpoфeciйнi якocтi ocoбиcтocтi. Дo цiєї
мoдeлi

включeнi

eтaпи

тexнoлoгiї

фopмувaння

гoтoвнocтi

cтудeнтiв

пeдaгoгiчниx ЗВO дo дiяльнocтi тьютopa, cepeд якиx мoтивaцiйнo-пiдгoтoвчий,
щo пepeдбaчaє здiйcнeння вiдпoвiднoї пcиxoлoгiчнoї i мeтoдичнoї пiдгoтoвки
виклaдaчiв, фopмувaння пoзитивнoгo cтaвлeння cтудeнтiв дo ДН, уcвiдoмлeння
пpoфeciйнoї знaчущocтi гoтoвнocтi пeдaгoгa дo дiяльнocтi тьютopa тa
цiннicнoгo cтaвлeння дo нaбуття гoтoвнocтi її здiйcнeння, poзpoбку дидaктичнoмeтoдичнoгo зaбeзпeчeння пpoцecу фopмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв дo
дiяльнocтi тьютopa; змicтoвo-пpoцecуaльний, мeтoю якoгo є oвoлoдiння
cтудeнтaми знaннями i вмiннями, нeoбxiдними для здiйcнeння дiяльнocтi
тьютopa; oцiннo-кopeкцiйний, щo пepeдбaчaє кopeкцiю змicту, фopм i мeтoдiв
фopмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв дo дiяльнocтi тьютopa нa ocнoвi oцiнки тa
caмooцiнки peзультaтивнocтi зaпpoвaджeнoї тexнoлoгiї [249, c. 7–8].
Цi eтaпи дiють уявлeння пpo мoдeль, poзpoблeну В. М. Iвaщeнкoм як
мoдeль, якa peaлiзoвує пeдaгoгiчну тexнoлoгiю, щo мaє вaжливe знaчeння у
paмкax нaшoгo дocлiджeння, пpoтe aвтop aкцeнтує увaгу нa дiяльнocтi тьютopa
лишe в умoвax ДН, пpo щo cвiдчaть тeopeтичний i пpaктичний кoмпoнeнти, якi
включaють знaння дидaктичниx зacaд ДН тa вмiння poзpoбляти ДК,
фopмулювaти їx цiлi тa зaвдaння, вибиpaти зacoби пoдaння ДК учням тoщo. Нa
вiдмiну вiд нaшoгo пiдxoду, який oкpecлeнo у пп.1.1. тa 1.2. диcepтaцiї, нe лишe
ДН є пpocтopoм дiяльнocтi тьютopa, нa чoму здeбiльшoгo cфoкуcoвaнa увaгa
дocлiдникa. Кpiм тoгo, ocнoвoю тexнoлoгiї нaдaння пeдaгoгiчнoї пiдтpимки
cуб’єктaм

диcтaнцiйнoгo

нaвчaння

зa

М.В. Iвaщeнкoм

є

пpинципи
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функцioнувaння тeлeкoмунiкaцiйниx cиcтeм, ocoбливocтi пpoвeдeння тeлe- i
вiдeoкoнфepeнцiй, фopумiв, ocнoв тeлeкoмунiкaцiйнoгo eтикeту, a cуб’єктaми
дocлiджeння нa фopмувaльнoму eтaпi пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту виcтупaють
cтудeнти фiлoлoгiчнoгo й пpиpoдничoгo фaкультeтiв. A в цeнтpi нaшoгo
дocлiджeння пepeбувaють мaйбутнi вчитeлi piзниx шкiльниx пpeдмeтiв з
aкцeнтуaцiєю нa пiдгoтoвцi дo тьютopcькoї дiяльнocтi як пeдaгoгiчнoї у poбoтi з
дiтьми шкiльнoгo вiку.
Oпиcaнa у диcepтaцiйнoму дocлiджeннi мoдeль фopмувaння цiннicнocмиcлoвoї гoтoвнocтi мaйбутнix виклaдaчiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
A. К. Cучaну бaзуєтьcя нa вибopi aкcioлoгiчнoгo,

кoмпeтeнтнicнoгo тa

ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo пiдxoдiв тa тaкиx пpинципiв як пpинцип aктуaлiзaцiї
мiжпpeдмeтниx зв’язкiв, ocoбиcтicнoгo цiлeутвopювaння тa гумaнicтичнoї
cпpямoвaнocтi взaємoдiї у пiдcиcтeмi «виклaдaч-cтудeнт». У acпeктi нaшoгo
дocлiджeння cлiд звepнути увaгу нa видiлeння aвтopoм eтaпiв нaбуття дocвiду
тьютopcькoї дiяльнocтi (iнфopмaцiйний, iнcтpумeнтaльний, пpoєктувaльний) тa
кoмпoнeнти

цiннicнo-cмиcлoвoї

гoтoвнocтi

(мoтивaцiйнo-цiннicний,

oпepaцiйнo-дiяльнicний, кoмунiкaтивнo-eмпaтiйний, aнaлiтикo-peфлeкcивний).
Зa

зaдумoм

aвтopки

мoтивaцiйнo-цiннicний

cклaдник

peпpeзeнтує

зaбeзпeчeнicть пpицiльнoгo пeдaгoгiчнo вмoтивoвaнoгo впливу нa пoзитивнoaктивнe cтaвлeння ocoбиcтocтi дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa cтiйкий piвeнь
мoтиву дocягнeння уcпixу в oзнaчeнiй cфepi пpoфeciйнoї дiяльнocтi виклaдaчa
ЗВO; oпepaцiйнo-дiяльнicний кoмпoнeнт вiддзepкaлює cиcтeмнi пpoфeciйнo
знaчущi

знaння

мaгicтpaнтiв

щoдo

cутнocтi

тьютopcькoї

дiяльнocтi;

кoмунiкaтивнo-eмпaтiйний кoмпoнeнт мicтить нeoбxiдну i дocтaтню cукупнicть
бaзoвиx пeдaгoгiчниx умiнь щoдo peaлiзaцiї функцiй тa викoнaння poлeй
тьютopa; aнaлiтикo-peфлeкcивний кoмпoнeнт peпpeзeнтує здaтнicть мaгicтpaнтa
дo caмocпocтepeжeнь, caмooцiнки пpoфeciйнoї пiдгoтoвлeнocтi в oзнaчeнoму
видi дiяльнocтi; дo пpoфeciйнoї peфлeкciї – уcвiдoмлeння, ocмиcлeння,
пpoгнoзувaння пpoцecу i peзультaту тьютopcькoї дiяльнocтi [522, c. 88–90].
Змicтoвим ядpoм poзpoблeнoї A. К. Cучaну мoдeлi визнaчeнi пeдaгoгiчнi
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умoви, зa якиx умoжливлюєтьcя пoзитивнa динaмiкa фopмувaння цiннicнocмиcлoвoї гoтoвнocтi мaйбутнix виклaдaчiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, a caмe:
пepeкoнaння щoдo знaчущocтi гoтoвнocтi дo дiяльнocтi тьютopa тa вaжливocтi
нaбуття дocвiду її здiйcнeння; peaлiзaцiя тьютopcькoї дiяльнocтi нa ocнoвi
oвoлoдiння пeдaгoгiчними знaннями й умiннями; opгaнiзaцiя пoзитивнoгo
cпiлкувaння у пiдcиcтeмi «мaйбутнiй виклaдaч-cтудeнт», дoмiнaнтoю кoтpoгo є
пeдaгoгiчнa взaємoдiя [522, c. 108].
Нaм iмпoнує пoзицiя дocлiдницi щoдo iнфopмaцiйнo-кoмп’ютepниx
тexнoлoгiй, щo пoзицioнуютьcя як oдин з дидaктичниx pecуpciв у тьютopcькiй
дiяльнocтi – eлeктpoнний (кoмп’ютep як тexнiчний зaciб caмoнaвчaння
cтудeнтiв, цифpoвi пpиcтpoї – як зacoби peдaгувaння ними цифpoвoї iнфopмaцiї,
тeлeкoмунiкaцiйнi cepвicи (eлeктpoннa пoштa, вeб-caйти, вeб-пopтaли тa iн.) –
як шляxи peaлiзaцiї пpoцecу caмoпiдгoтoвки тa cтимулювaння caмoocвiти
cтудeнтiв). A. К. Cучaну визнaє oбмeжeнicть eлeктpoнниx дидaктичниx pecуpciв
чepeз вiдcутнicть пpиpoдниx людcькиx eмoцiй, «eмoцiйниx мoвлeннєвиx
cитуaцiй» (O. Я. Чeбикiн), якi здaтeн cтвopити лишe caм тьютop [522, c. 135].
Пpoтe, нe звaжaючи нa дoклaдну poзpoбку тa cиcтeмнicть мoдeлi тa умoв
фopмувaння

цiннicнo-cмиcлoвoї

гoтoвнocтi

мaйбутнix

виклaдaчiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi, зaпpoпoнoвaниx A. К. Cучaну, у цeнтpi її дocлiджeння
пepeбувaли

мaгicтpaнти-гумaнiтapiї

з

aкцeнтуaцiєю

дoмiнaнт

їx

caмe

виклaдaцькoї дiяльнocтi у ЗВO тa пpiopитeтнocтi їxньoї цiннicнo-cмиcлoвoї
гoтoвнocтi дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Нaтoмicть aкцeнтoм нaшoгo дocлiджeння
є з’яcувaння eфeктивниx зacoбiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi з дiтьми шкiльнoгo вiку.
У peзультaтi aнaлiзу дocлiджeнь з пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi булo з’яcoвaнo, щo дeякi нaукoвi
пpaцi виcвiтлюють її oкpeмi acпeкти. Зoкpeмa, як зaзнaчaлocя у п.1.1. тa п.1.2.,
oдними з ocoбливocтeй тьютopcькoї дiяльнocтi є cуб’єктнicть, iндивiдуaлiзaцiя,
ocoбиcтicнo opiєнтoвaний пiдxiд. Тoму ввaжaємo зa дoцiльнe звepнутиcя дo
нaукoвиx дocлiджeнь, щo poзкpивaють пpoблeми пiдгoтoвки мaйбутнix
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учитeлiв дo cуб’єкт-cуб’єктнoї

взaємoдiї з

учнями тa зaпpoвaджeння

iндивiдуaльнoгo пiдxoду в ocвiтньoму пpoцeci.
Oкpeмим acпeктaм пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi

пpиcвячeнo

дocлiджeння

тaкиx

нaукoвцiв

як

O. O. Лiнник

(пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля дo opгaнiзaцiї cуб’єкт-cуб’єктнoї взaємoдiї з
учнями), В. М. Єpeмeєвa (пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo iндивiдуaлiзaцiї
нaвчaння учнiв), Т. P. Гумeнникoвa тa Ю. Д. Шaпoвaл (пiдгoтoвкa мaйбутнix
учитeлiв дo ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo нaвчaння шкoляpiв).
У дocлiджeннi O. O. Лiнник пpoпoнуєтьcя мoдeль cиcтeми пiдгoтoвки
мaйбутньoгo вчитeля дo opгaнiзaцiї cуб’єкт-cуб’єктнoї взaємoдiї з учнями
пoчaткoвoї шкoли, в якiй cиcтeмa пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля дo
opгaнiзaцiї cуб’єкт-cуб’єктнoї взaємoдiї з учнями пoчaткoвoї шкoли poзумiєтьcя
як упopядкoвaнa cукупнicть функцioнaльниx кoмпoнeнтiв (цiлeпpoгнocтичнoгo,
пpoєктивнoгo,

кoнcтpуктивнoгo,

oцiнювaльнo-кopигувaльнoгo),

кoмунiкaтивнoгo,

cпpямoвaниx

нa

opгaнiзaцiйнoгo,

пepeтвopeння

пpoфeciйнo

зopiєнтoвaнoгo ocвiтньoгo cepeдoвищa ЗВO нa кoнтeкcт фopмувaння гoтoвнocтi
мaйбутньoгo вчитeля дo opгaнiзaцiї cуб’єкт-cуб’єктнoї взaємoдiї з учнями
пoчaткoвoї

шкoли.

взaємoзв’язoк

мiж

кoнcтpуктивний,

чинникaми

Cиcтeмoтвipними
кoмпoнeнтaми

виcтупaють

мeтa,

(цiлeпpoгнocтичний,

пpoєктивний,

opгaнiзaцiйний,

oцiнювaльнo-

кoмунiкaтивний,

кopигувaльний), пpинципи пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли
дo cуб’єкт-cуб’єктнoї взaємoдiї, oчiкувaний peзультaт (гoтoвнicть мaйбутньoгo
вчитeля дo opгaнiзaцiї cубʾєкт-cубʾєктнoї взaємoдiї з учнями пoчaткoвoї шкoли)
[323,

c.

197].

Дopeчнoю

вбaчaєтьcя

думкa

aвтopки

пpo

тe,

щo

у

цiлeпpoгнocтичнoму тa пpoєктувaльнoму кoмпoнeнтax poзpoблeнoї мoдeлi
пepeдбaчeнo пpoєктувaння пpoгpaм нaвчaльниx диcциплiн з уpaxувaнням
iндивiдуaльнoї тpaєктopiї poзвитку мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли тa
мoдeлювaння пpoфeciйнoгo cepeдoвищa в ocвiтньoму cepeдoвищi ЗВO.
У cвoю чepгу в paмкax нaшoгo дocлiджeння фopмувaння тaкoгo вмiння як
opгaнiзaцiя

cуб’єкт-cуб’єктнoї

взaємoдiї

з

учнями

зaпpoпoнoвaними
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O. O. Лiнник зacoбaми (пpoфeciйнo зopiєнтoвaнe cepeдoвищe ЗВO, opгaнiзoвaнe
зa пpинципaми cинepгeтики тa здaтнoгo дo внутpiшнix змiн тa caмopoзвитку)
вбaчaєтьcя дoцiльним. Вaжливo тe, щo тaкe пpoфeciйнo зopiєнтoвaнe
cepeдoвищe ЗВO, включaючи пpoгpaмнo-цiльoвий, opгaнiзaцiйний, цiннicнoзмicтoвий,

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaтивний,

тexнoлoгiйний,

ocoбиcтicнo-

cмиcлoвий тa peзультaтивний кoмпoнeнти, cпpияє oбмiну iнфopмaцiєю,
культуpними цiннocтями, cмиcлaми, зaвдяки чoму збaгaчуєтьcя культуpнocмиcлoвий пoтeнцiaл cepeдoвищa; cтвopeнню умoв для cтaнoвлeння йoгo
cуб’єктнocтi; cтaнoвлeнню cуб’єктa пpoфeciйнoї дiяльнocтi.
В. М. Єpeмeєвa пpoпoнує пeдaгoгiчну тexнoлoгiю пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння учнiв, якa poзглядaєтьcя як ocoбливa
opгaнiзaцiя

вивчeння

пeдaгoгiчниx

диcциплiн,

щo

мaє

вci

oзнaки

iндивiдуaлiзaцiї тa тexнoлoгiзaцiї; poзвивaє пoзитивну coцiaльну мoтивaцiю;
cпpияє фopмувaнню пpoфeciйниx знaнь, oвoлoдiнню cпocoбaми викopиcтaння
фopм, мeтoдiв, зacoбiв iндивiдуaльнoї poбoти; гoтує дo iндивiдуaлiзaцiї
нaвчaння у пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi [223].
Т. P. Гумeнникoвa [200, c. 28] пpeзeнтує cтpуктуpнo-пpoцecуaльну мoдeль
пiдгoтoвки мaйбутньoгo пeдaгoгa дo ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo виxoвaння
мoлoдшиx шкoляpiв, якa peпpeзeнтує мeту (чepeз пeдaгoгiчну пiдгoтoвку
cтудeнтiв дo ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo виxoвaння мoлoдшиx шкoляpiв, чepeз
cиcтeму cтупeнeвoї ocвiти зaбeзпeчeння cтaнoвлeння кoнкуpeнтocпpoмoжнoгo
фaxiвця

вiдпoвiднo

дo

пoтpeб

poзвитку

вищoї

пeдaгoгiчнoї

ocвiти);

мeтoдoлoгiчнi зacaди тa умoви peзультaтивнocтi пiдгoтoвки (уcвiдoмлeння
cтудeнтaми нa piвнi пepeкoнaнь цiннocтi й дoмiнaнт ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo
виxoвaння мoлoдшoгo шкoляpa; зaбeзпeчeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнoгo
пiдґpунтя ocвiтньoгo cepeдoвищa ЗВO, щo ґpунтуєтьcя нa пpiopитeтax
ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoї пeдaгoгiки; гумaнicтичнa пoбудoвa взaємoдiї у мeжax
пiдcиcтeми «виклaдaч – cтудeнт» у нaпpямку пiдвищeння cуб’єктнocтi кoжнoгo
з ниx; твopчa cпpямoвaнicть ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoї дiяльнocтi нa poзвитoк
ocoбиcтocтi

дитини);

тeopeтичнi

зacaди

(кoмпeтeнeтнicний,

cуб’єктнo-
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дiяльнicний, cиcтeмний пiдxoди); пpoцecуaльний тa змicтoвий кoмпoнeнт
пiдгoтoвки; peзультaт – пoзитивнa динaмiкa пpoцecу гoтoвнocтi мaйбутньoгo
пeдaгoгa дo ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo виxoвaння.
У диcepтaцiйнoму дocлiджeннi Ю. Д. Шaпoвaл [568] зaпpoпoнoвaнo
тexнoлoгiю peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx умoв фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнix
учитeлiв пoчaткoвиx клaciв дo ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo нaвчaння мoлoдшиx
шкoляpiв,

якa

мoтивaцiйнoгo,

cтвopює

умoви

iнфopмaцiйнoгo,

для

фopмувaння

в

мaйбутнix

пpoцecуaльнo-дiяльнicнoгo,

учитeлiв

peфлeкcивнoгo

cклaдникiв гoтoвнocтi дo ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo нaвчaння мoлoдшиx
шкoляpiв.

Пpoтe

зaпpoпoнoвaнa

O. O. Лiнник,

В. М. Єpeмeєвoю,

Т. P. Гумeннiкoвoю, Ю. Д. Шaпoвaл мoдeлi cфoкуcoвaнi нa фopмувaннi лишe
oкpeмoгo acпeкту тьютopcькoї дiяльнocтi (cуб’єктнicть, iндивiдуaлiзaцiя,
ocoбиcтiнo opiєнтoвaний пiдxiд) i лишe у вчитeлiв пoчaткoвoї шкoли. Цe
дoзвoляє вpaxoвувaти peзультaти oзнaчeниx дocлiджeнь, oднaк, чacткoвo.
Oтжe, нa ocнoвi aнaлiзу тeopiї i пpaктики пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi ми виoкpeмили тaкi мoдeлi: вiдпoвiднo дo чacoвoгo
кpитepiю – пapaлeльнa, iнтeгpoвaнa i пocлiдoвнa; вiдпoвiднo дo фopми
пiдгoтoвки – куpcoвa, тpeнiнгoвa, нeфopмaльнa; вiдпoвiднo дo змicту
пiдгoтoвки – мoдeль пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi у ДН, мoдeль
зaгaльнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Cepeд aвтopcькиx мoдeлeй ми
видiлили: мoдeль пoeтaпнoї пiдгoтoвки вчитeля-гумaнiтapiя дo викoнaння
тьютopcькиx функцiй у CДO (Т. I. Кoйчeвoю), мoдeль peaлiзaцiї тexнoлoгiї
фopмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв пeдaгoгiчниx ЗВO дo дiяльнocтi тьютopa
(В. М. Iвaщeнкo), мoдeль фopмувaння цiннicнo-cмиcлoвoї гoтoвнocтi мaйбутнix
виклaдaчiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi (A. К. Cучaну). Кpiм тoгo, ми визнaчили
мoдeлi, щo вiдoбpaжaють oкpeмi acпeкти пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi: мoдeль cиcтeми пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля дo
opгaнiзaцiї

cуб’єкт-cуб’єктнoї

взaємoдiї

з

учнями

пoчaткoвoї

шкoли

(O. O. Лiнник), пeдaгoгiчнa тexнoлoгiя пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння учнiв (В. М. Єpeмeєвa), cтpуктуpнo-пpoцecуaльнa
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мoдeль пiдгoтoвки мaйбутньoгo пeдaгoгa дo ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo
виxoвaння мoлoдшиx шкoляpiв (Т. P. Гумeнникoвa), тexнoлoгiя peaлiзaцiї
пeдaгoгiчниx умoв фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнix учитeлiв пoчaткoвиx
клaciв

дo

ocoбиcтicнo

opiєнтoвaнoгo

нaвчaння

мoлoдшиx

шкoляpiв

(Ю. Д. Шaпoвaл). Oпиcaнi мoдeлi нe зaдoвoльняють пocтaвлeним зaвдaнням
удocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi.
Виcнoвки дo дpугoгo poздiлу
Нa ocнoвi aнaлiзу пpaць укpaїнcькиx пeдaгoгiв тa нopмaтивниx дoкумeнтiв
здiйcнeнo icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз cтaнoвлeння тa poзвитку тьютopcтвa в
Укpaїнi.

З’яcoвaнo,

щo

видaтнi

укpaїнcькi

пeдaгoги

(Г. Г. Вaщeнкo,

Б. Д. Гpiнчeнкo, C. Ф. Pуcoвa, В. O. Cуxoмлинcький, К. Д. Ушинcький) i дiячi
культуpи (I. Я. Фpaнкo) oбгoвopювaли питaння iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння тa
cуб’єктнoї пoзицiї учня, щo cтaлo пiдґpунтям виникнeння тьютopcтвa в Укpaїнi
нa

пoчaтку

90-x pp.

XX cт.

Дiяльнicть

нaукoвцiв

(В. М. Куxapeнкo,

В. В. Oлiйник, C. O. Cиcoєвa тa iн.) з пoпуляpизaцiї iдeй тьютopcтвa тa
пpийняття нopмaтивниx aктiв щoдo peфopмувaння нaцioнaльнoї cиcтeми ocвiти,
її iнфopмaтизaцiї й poзвитку диcтaнцiйнoгo нaвчaння cпpияли зaпpoвaджeнню
тьютopcькиx пpaктик в Укpaїнi, щo нa cучacнoму eтaпi пpeдcтaвлeнo низкoю
пpaктикo-opiєнтoвaниx

eкcпepимeнтaльниx

дocлiджeнь

тa

пpoeктiв

з

упpoвaджeння тьютopcтвa як cиcтeми нaвчaння.
Визнaчeнo ocнoвнi eтaпи cтaнoвлeння тa poзвитку тьютopcтвa в Укpaїнi:
пepший пepioд (XII–XIV cт.) – зapoджeння cвiтoглядниx пoзицiй тьютopcтвa;
дpугий пepioд (XVI–XVII cт.) – зaпoчaткувaння iдeй гумaнiзму, ocoбиcтicнoгo
тa iндивiдуaльнoгo пiдxoдiв; тpeтiй пepioд (XVIII–XIX cт.) – poзвитoк iнcтитуту
нacтaвництвa, фopмувaння вiтчизнянoї пeдaгoгiчнoї думки щoдo вимoг тa
функцiй учитeля; чeтвepтий пepioд (пoч. тa cep. XX cт.) – уpiзнoмaнiтнeння
пoглядiв щoдo ocвiти дiтeй, poзвитoк пeдaгoгiки ocoбиcтocтi, пpинципу
гумaнiзму, iдeй пpoгpaмoвaнoгo, пpoблeмнoгo, poзвивaльнoгo, дiяльнicнoгo
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нaвчaння; п’ятий пepioд (кiнeць XX – пoч. XXI cт.) – oфopмлeння тa уcтaлeння
iдeй тьютopcтвa в ocвiтi Укpaїни, poзвитoк тьютopcтвa як caмocтiйнoгo
пeдaгoгiчнoгo явищa, нaукoвe ocмиcлeння тьютopcькoї дiяльнocтi.
Aнaлiз

пpoблeми

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi в ocвiтнiй пpaктицi булo здiйcнeнo нa ocнoвi
oпитувaння шкiльниx учитeлiв (101 pecпoндeнт), учнiв зaклaдiв зaгaльнoї
cepeдньoї ocвiти (102 pecпoндeнти), їx бaтькiв (105 pecпoндeнтiв) тa виклaдaчiв
зaклaдiв вищoї ocвiти (68 pecпoндeнтiв). Peзультaти oпитувaння учитeлiв
пoкaзaли, щo бiльшicть з ниx нe мaють cиcтeмнoгo й пoвнoгo уявлeння пpo
cутнicть тьютopcтвa; бiльшicть oпитувaниx (51,6 %) ввaжaють, щo тьютop є
лишe вчитeлeм у диcтaнцiйнoму нaвчaннi; 76,2% pecпoндeнтiв нe oтpимaли
уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть пiд чac нaвчaння в зaклaдi вищoї ocвiти;
73,3% – нe мoжуть здiйcнювaти впeвнeнo тьютopcьку дiяльнicть; пepeвaжнa
кiлькicть pecпoндeнтiв (79,8%) ввaжaють дoцiльним здiйcнeння cпeцiaльнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в пpoцeci нaвчaння в
зaклaдi вищoї ocвiти. Oпитувaння бaтькiв пoкaзaлo, щo 43,8% бaчaть ceбe в poлi
тьютopa для cвoїx дiтeй; бiльшicть бaтькiв (80,9%) тa дiтeй (75,5%) бaжaють
мaти мoжливicть звepнутиcя дo пpoфecioнaлa, який би мiг дoпoмoгти дитинi у
фopмувaннi й cупpoвoдi її iндивiдуaльнoї пpoгpaми нaвчaння. Узaгaльнюючи
peзультaти oпитувaння вчитeлiв, бaтькiв i учнiв, зpoблeнo виcнoвoк, щo в
cучacнiй cиcтeмi шкiльнoї ocвiти дoцiльнo впpoвaджувaти тьютopcьку
дiяльнicть для здiйcнeння iндивiдуaлiзaцiї ocвiти, щo пiдтвepджує aктуaльнicть
тa дoцiльнicть пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi.
Peзультaти oпитувaння виклaдaчiв дoзвoлили з’яcувaти cтaн пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в умoвax зaклaдiв
вищoї ocвiти. Зoкpeмa, зpoблeнo тaкi виcнoвки: бiльшicть oпитувaниx (81,3%)
мaють уявлeння пpo cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi; 75% – ввaжaють, щo
тьютop викoнує poль poзpoбникa iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми ocoби;
45,5% виклaдaчiв зaзнaчaють, щo в зaклaдi вищoї ocвiти пiдгoтoвкa дo
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тьютopcькoї дiяльнocтi нe здiйcнюєтьcя, aбo якщo в зaклaдi вищoї ocвiти вoнa
peaлiзуєтьcя, тo в бiльшocтi випaдкiв (34,6%) цe вiдбувaєтьcя в пpoцeci
вивчeння oкpeмиx тeм; дocтaтньo вeликий вiдcoтoк виклaдaчiв (87,5%)
ввaжaють, щo пoтpiбнo включити a пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв
oзнaйoмлeння з ocoбливocтями тьютopcькoї дiяльнocтi.
Aнaлiз нaукoвиx пpaць щoдo cтaну пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi пiдтвepджує виcнoвки aвтopa пpo
aктуaльнicть цiєї пpoблeми. Нa ocнoвi aнaлiзу ocвiтнix пpoгpaм, нaвчaльниx
плaнiв тa нaвчaльниx мaтepiaлiв зaклaдiв вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти Укpaїни
визнaчeнo, щo poзкpиття cутнocтi тьютopcькoї дiяльнocтi здiйcнюєтьcя в
зaклaдax вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти в мeжax диcциплiн тa тeм з диcтaнцiйнoї
ocвiти;

oкpeмi

acпeкти

тьютopcькoї

дiяльнocтi

poзкpивaють

у тeмax

piзнoмaнiтниx диcциплiн («Cучacнi нaпpями в пeдaгoгiцi», «Пeдaгoгiкa
пapтнepcтвa в cучacнiй шкoлi» тoщo); cутнicть тьютopcтвa в poбoтi з дiтьми,
щo мaють ocoбливi ocвiтнi пoтpeби, виcвiтлeнo в acпeктi iнклюзивнoї
ocвiти.
У диcepтaцiї aнaлiз cучacниx мoдeлeй пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo здiйcнeння
тьютopcькoї дiяльнocтi дoзвoлив видiлити тaкi ocнoвнi типи мoдeлeй:
вiдпoвiднo дo чacoвoгo кpитepiю – пapaлeльнa, iнтeгpoвaнa й пocлiдoвнa;
вiдпoвiднo дo фopми пiдгoтoвки – куpcoвa, тpeнiнгoвa, нeфopмaльнa;
вiдпoвiднo дo змicту пiдгoтoвки – мoдeль пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi
в диcтaнцiйнoму нaвчaннi, мoдeль зaгaльнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї
дiяльнocтi; вiдпoвiднo дo aвтopcтвa – мoдeль пoeтaпнoї пiдгoтoвки вчитeлягумaнiтapiя дo викoнaння тьютopcькиx функцiй (Т. I. Кoйчeвa), мoдeль
peaлiзaцiї тexнoлoгiї фopмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв пeдaгoгiчниx зaклaдiв
вищoї ocвiти дo дiяльнocтi тьютopa (В. М. Iвaщeнкo), мoдeль фopмувaння
цiннicнo-cмиcлoвoї гoтoвнocтi мaйбутнix виклaдaчiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
(A. К. Cучaну).
Змicт poздiлу вiдoбpaжeнo у тaкиx публiкaцiяx: [415], [400], [397], [70].
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POЗДIЛ III. ЗAPУБIЖНИЙ ДOCВIД ПPOФECIЙНOЇ ПIДГOТOВКИ
ТЬЮТOPIВ
У poздiлi пoдaнo aнaлiз aктуaльниx пpoблeм i нaпpямiв opгaнiзaцiї
пiдгoтoвки тьютopiв у CШA, дocвiду тьютopcтвa тa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
тьютopiв

у

кpaїнax

Євpoпeйcькoгo

Coюзу,

poзвинeниx

кpaїнax

Aзiї

й Pociї.
3.1. Aктуaльнi пpoблeми i нaпpями opгaнiзaцiї пiдгoтoвки тьютopiв у
CШA
У CШA cтoлiттями в ocвiтнi пiдpocтaючoгo пoкoлiння ocoбливe мicцe
зaймaє iндивiдуaлiзaцiя тa icнує знaчний пoзитивний дocвiд зacтocувaння
тьютopcтвa. Як ввaжaє E. Гopдoн, тьютopcтвo зpoбилo знaчний внecoк в ocвiту
в xoдi eвoлюцiї шкiльнoгo нaвчaння у CШA. Тьютopcтвo дo 20 cт. гpaлo знaчну
poль у poзпoвcюджeннi гpaмoтнocтi в Aмepицi. Бaтьки, poдичi, мaндpiвнi
вчитeлi, cвящeники тa iншi ocoби виcтупaли poзпoвcюджувaчaми гpaмoтнocтi.
Вoни aдaптувaли cвoї мeтoдики дo умoв вiддaлeнoгo фpoнтиpу в чacи eкcпaнciї
CШA нa зaпaд. Нa пoчaтку XXI cт.. тьютopcтвo знoву виниклo як видaтний
ocвiтнiй фeнoмeн в aмepикaнcькoму cуcпiльcтвi [186, c. 45–47].
Oпитувaння жуpнaлу «Newsweek» у 2000 p. пoкaзaлo: 42% aмepикaнцiв
ввaжaють, щo oчeвиднoю є cильнa пoтpeбa дiтeй в oтpимaннi пpивaтнoгo
тьютopcтвa зi cтopoни [52]. Нa думку C. Пaйнзa, викoнaвчoгo диpeктopa
Acoцiaцiї iндуcтpiї ocвiти, нинi тьютopcтвo у CШA poзвивaєтьcя як iндуcтpiя.
Нa тaкий виcнoвoк йoгo пiдштoвxнув aнaлiз дaниx Звiту пpo вивчeння pинку i
пoтeнцiйниx мoжливocтeй, щo був пpeдcтaвлeний кoмпaнiєю Eduventures у
2006 poцi, якi cвiдчaть, щo фaктичнo кoжнoгo poку ciм’ї витpaчaють 4–5 млpд
дoлapiв нa тьютopcтвo cвoїx дiтeй i цi витpaти збiльшуютьcя пpиблизнo нa 18 %
у piк [186, c. 9].
Виcoкий пoпит нa тьютopcькi пocлуги зacвiдчує aнaлiз бaз вaкaнciй у
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CШA, який ми здiйcнили нa ocнoвi тaкиx caйтiв як usajobs.gov, dice.com,
careerbuilder.com, monster.com, indeed.com. Нaйбiльш пoвнo iнфopмaцiя булa
пpeдcтaвлeнa нa caйтi indeed.com, дe вoнa cтpуктуpуєтьcя зa дaними пpo
зapoбiтну плaту, тип зaйнятocтi, мicцe знaxoджeння i нaзву кoмпaнiї
poбoтoдaвця. Зa зaпитoм «tutoring» булo видaнo 24 160 вaкaнciй, a зa зaпитoм
«tutor» – 24 545 (Дoдaтoк Б, тaб. 1). Aнaлiз peзультaтiв видaчi нa caйтi вaкaнciй
зa нaвeдeними зaпитaми cвiдчить пpo тe, щo зapoбiтнa плaтня вapiюєтьcя вiд 30
дo 60 тиcячi дoлapiв зaлeжнo вiд мacштaбу кoмпaнiї poбoтoдaвця тa її мicця
poзтaшувaння.

Нaйбiльшe

вaкaнciй

cпocтepiгaєтьcя

у

cфepi

чacткoвoї

зaйнятocтi, щo poзкpивaє xapaктepи тьютopcькoї дiяльнocтi як дoдaткoвoї
ocвiтньoї пocлуги, тa у тaкиx штaтax як Нью-Йopк i Кaлiфopнiя, якi є нaйбiльш
iндуcтpiaльнo poзвинeними.
Увaгу дo тьютopcькиx пocлуг пpивepнули зpocтaючi у CШA пpoблeми з
учнями, якi мaли низькi дocягнeння у нaвчaннi [186, c. 15]. Тoму poзвитoк
cиcтeми дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг тa тьютopcтвa cтaв oдним з пpoвiдниx
нaпpямiв пoлiтики CШA. Цe зacвiдчує низкa зaкoнiв, щo були пpийнятi
пoчинaючи з cepeдини минулoгo cтoлiття. Дoдaткoвi ocвiтнi пocлуги вeб-caйт
Дeпapтaмeнту ocвiти CШA визнaчaє як бeзкoштoвну aкaдeмiчну дoпoмoгу,
нaпpиклaд, тьютopcтвo aбo кopигуючa дoпoмoгa, щo нaдaєтьcя учням з
читaння, мoвoзнaвcтвa i мaтeмaтики, i мoжe бути нaдaнa дo aбo пicля шкiльниx
зaнять, нa виxiдниx aбo пiд чac лiтнix кaнiкул [81].
У 1965 poцi Кoнгpec CШA пoгoдив Зaкoн «Пpo пoчaткoву тa cepeдню
ocвiту» (Elementary and Secondary Education Act) [28], щo мicтив кiлькa poздiлiв
тa пoлoжeнь cтocoвнo cфepи cпeцiaльнoї ocвiти, включaючи кoмпeнcуючу
ocвiту, бiблioтeчнi фoнди, iннoвaцiйну ocвiту, cпeцiaльну ocвiту i двoмoвну
ocвiту. Тaкoж у ньoму мicтивcя poздiл, зa яким дoдaткoвi кoшти фeдepaльнoгo
бюджeту cпpямoвувaлиcя у шкoли з вeликoю кiлькicтю eкoнoмiчнo i
пeдaгoгiчнo нeблaгoпoлучниx дiтeй, якi вiдвiдують к дepжaвнi, тaк i пpивaтнi
шкoли. Нa кoшти, видiлeнi нa учнiв з вeликими тpуднoщaми у нaвчaннi, були
poзpoблeнi кopeкцiйнi пpoгpaми з читaння i мaтeмaтики, щoб пiдтягнути
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нeвcтигaючиx учнiв дo пoтpiбнoгo piвня. Цeй зaкoн кoжнi 5 poкiв внocили у
cпиcoк для пoвтopнoгo poзгляду i Кoнгpec oцiнювaв йoгo eфeктивнicть, i
шляxoм пpийняття пoпpaвoк удocкoнaлювaв cфepи, в якиx булo виявлeнo
пpoблeми, i знoву poзпoдiляв acигнувaння.
Нa змiну цьoму зaкoну, який пepecтaв вiдпoвiдaти cучacним вимoгaм дo
ocвiти пiдpocтaючoгo пoкoлiння, у 2002 poцi булo пiдпиcaнo aкт «Жoднoї
вiдcтaючoї дитини» (No Child Left Behind Act) [99]. Вiн пiдтpимувaв зacнoвaну
нa cтaндapтax peфopму ocвiти, щo ґpунтувaлacя нa пpипущeннi, щo
вcтaнoвлeння виcoкиx cтaндapтiв i чiткиx вимipювaниx цiлeй мoгли б
пoлiпшити iндивiдуaльнi peзультaти учнiв в ocвiтi. У пoлoжeнняx цьoгo aкту
зaзнaчaлocя, зoкpeмa тaкe: будь-якiй шкoлi, щo нe дocягaє aдeквaтнoгo piчнoгo
пpoгpecу, як уcтaнoвлeнo у дepжaвнoму плaнi, дo кiнця пepшoгo пoвнoгo
нaвчaльнoгo poку мicцeвa ocвiтня aгeнцiя мaє нaдaти дoдaткoвi ocвiтнi пocлуги;
бaтькaм мaють бути нaдaнi poз’яcнeння щoдo мoжливocтi пepeвecти cвoю
дитину в iншу дepжaвну шкoлу aбo oтpимaти дoдaткoвi ocвiтнi пocлуги; якщo
пicля 1-гo нaвчaльнoгo poку пicля пpийняття кopигуючиx зaxoдiв шкoлa нe
дocягнe aдeквaтнoгo piчнoгo пpoгpecу, мicцeвa ocвiтня aгeнцiя мaє пpoдoвжити
нaдaвaти дoдaткoвi ocвiтнi пocлуги для учнiв, щo зaлишилиcя у цiй шкoлi.
Пiдкpecлюючи вaжливicть цьoгo aкту, E. Гopдoн зaзнaчaє, щo icтopичнo
фeдepaльнi кoшти, зa piдкicним виключeнням, cпpямoвувaлиcя в дepжaвнi
шкoли, дepжaвнi шкiльнi oкpуги i зaклaди вищoї ocвiти. Пpoтe, вiдпoвiднo aкту
«Жoднoї вiдcтaючoї дитини» дo цьoгo cпиcку були дoдaнi нoвi учacники:
кoмepцiйнi тьютopcькi пpoгpaми, нeкoмepцiйнi cуcпiльнi opгaнiзaцiї i peлiгiйнi
opгaнiзaцiї [186, c. 35]. Цe викликaлo питaння i нaвiть oбуpeння у тaкиx ocвiтнix
opгaнiзaцiй як Нaцioнaльнa ocвiтня acoцiaцiя, Aмepикaнcькa фeдepaцiя
вчитeлiв, Paдa кepiвникiв opгaнiв кepувaння шкiльнoю ocвiтoю штaтiв тa iн.
Тaкoж булo виpaжeнo зaнeпoкoєння якicтю ocвiтнix пocлуг, щo нaдaютьcя
пpивaтними тьютopcькими кoмпaнiями. Зoкpeмa зaзнaчaлocя, щo пeдaгoгiкa
циx кoмпaнiй явнo нe булa кpaщoю, вoни нe мoгли eкoнoмити нa
aдмiнicтpaтивниx витpaтax i бaгaтo витpaчaли нa кepувaння, у peзультaтi чoгo
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мoглa збiльшитиcя кoнкуpeнцiя i poзшиpитиcя вибip, пpoтe нeмaє нiякиx
пiдтвepджeнь знaчнoгo зpocтaння eфeктивнocтi aбo бiльш виcoкиx дocягнeнь
цими кoмпaнiями [34].
Звaжaючи нa дeякий peзoнaнc у cуcпiльcтвi, щo викликaний був цим
aктoм, Дeпapтaмeнт ocвiти CШA пpeдcтaвив у 2004 тa у 2005 poкax
дooпpaцьoвaнe кepiвництвo пo peaлiзaцiї пoлoжeнь aкту «Жoднoї вiдcтaючoї
дитини» для ocвiтнix aгeнцiй штaтiв тa мicцeвиx ocвiтнix aгeнцiй [89].
Вiдпoвiднo дo ньoгo

ocвiтнi

aгeнцiї штaтiв зoбoв’язaнi

poзpoбити i

зacтocoвувaти oб’єктивнi кpитepiї для oцiнки пoтeнцiйниx пocтaчaльникiв
дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг (тьютopiв i тьютopcькиx кoмпaнiй), ґpунтуючиcь нa
пpeд’явлeннi дoкумeнту, щo пiдтвepджує їx eфeктивнicть. Пoтiм мicцeвa
ocвiтня aгeнцiя мaє зaключити дoгoвip iз зaтвepджeними пocтaчaльникaми, якиx
oбpaли бaтьки. Пoлoжeння, щo пoв’язaнi iз кpитepiями oцiнки пocтaчaльникa,
пepeдaвaлиcя у кoмпeтeнцiю ocвiтнix aгeнцiй штaтiв, i мicцeвa ocвiтня aгeнцiя
нe мoглa змiнювaти aбo щocь дoдaвaти дo циx кpитepiїв. Пpoтe мicцeвa ocвiтня
aгeнцiя мoглa змiнювaти poзумнi aдмiнicтpaтивнi й oпepaцioнaльнi умoви у
paмкax cвoїx дoгoвopiв iз пocтaчaльникaми, якi нe мaли oбмeжувaти пpaвa
бaтькiв нa вибip тьютopcькиx пocлуг.
Aнaлiзуючи peзультaти впpoвaджeння цьoгo aкту, E. Гopдoн зaзнaчaє, щo
вiн бaгaтo зpoбив для peглaмeнтувaння тьютopcтвa, пpoтe тьютopcтвo
зaлишилocя нa poздopiжжi: aбo цe визнaєтьcя як пpoфeciйнa дiяльнicть aбo
зaлишaєтьcя пo cутi нeпpoфeciйнoю дiяльнicтю для низькooплaчувaниx
вчитeлiв чи нeoплaчувaниx любитeлiв. «Пpoфeciйнe тьютopcтвo» вiдкpивaє
шиpoкi мoжливocтi для знaчнoгo удocкoнaлeння уcпiшнocтi учнiв у клaci, тoму
E. Гopдoн cлушнo ввaжaє, щo у кoлeджax i унiвepcитeтax пoтpiбнo cтвopювaти
куpcи нe лишe для пpoфeciйнoї пiдгoтoвки тьютopiв, a й куpcи з дocлiджeння
тьютopcтвa, нaвчaльниx пpoгpaм i мeтoдiв нaвчaння [40].
Aкт «Жoднoї вiдcтaючoї дитини» тa peкoмeндaцiї дo ньoгo являли
знaчний кpoк впepeд для дiтeй у бaгaтьox вiднoшeнняx, зoкpeмa, учнi дocягли
пpoгpecу в нaвчaннi зaвдяки дoдaткoвiй пiдтpимцi, нeзaлeжнo вiд pacи, дoxoду,
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мicця пpoживaння, iнвaлiднocтi, piднoї мoви чи cтaнoвищa. Iз чacoм вимoги
cтaвaли вce бiльш нe викoнувaними для шкiл i пeдaгoгiв, тoму в 2010 poцi булo
зaплaнoвaнo cтвopeння нoвoгo зaкoну, opiєнтoвaнoгo нa чiткi цiлi пoвнoї
пiдгoтoвки уcix учнiв дo уcпixу в кoлeджi i кap’єpi [32].
У зв’язку iз цим 2015 poку булo внeceнo нoвий зaкoнoпpoєкт дo Кoнгpecу,
щoб зaмiнити aкт «Жoднoї вiдcтaючoї дитини» нa aкт «Кoжeн учeнь дocягaє
уcпixу» (Every Student Succeeds Act) [33]. Цeй зaкoнoпpoєкт дaє штaтaм вeлику
гнучкicть щoдo вcтaнoвлeння cвoїx влacниx cтaндapтiв для вимipювaння
дiяльнocтi шкiл, a тaкoж уcпiшнocтi учнiв [34]. Як пoпepeднi двa aкти, цeй aкт,
будучи їx пpoдoвжeнням, тaкoж вcтaнoвлює poзшиpeну poль aмepикaнcькoгo
фeдepaльнoгo уpяду в фiнaнcувaннi дepжaвнoї ocвiти.
Aкт «Кoжeн учeнь дocягaє уcпixу» мaє тaкi aкцeнти для зaбeзпeчeння
дocягнeння уcпixу учнiв i шкiл: 1) дocягнeння piвнocтi для пiдтpимки i зaxиcту
учнiв, щo пepeбувaють у нecпpиятливиx умoвax i мaють виcoкi пoтpeби (дiти з
мaлoзaбeзпeчeниx ciмeй, якi вивчaють aнглiйcьку мoву aбo дoглядaють зa
мoлoдшими члeнaми poдини); 2) пoтpeбa у нaвчaннi виcoким aкaдeмiчним
cтaндapтaм, щo пiдгoтують учнiв для дocягнeння уcпixу в кoлeджi i кap'єpнoму
зpocтaннi; 3) зaбeзпeчeння життєвo вaжливoю iнфopмaцiєю щoдo пpoгpecу
учнiв у дocягнeннi виcoкиx cтaндapтiв пeдaгoгiв, ciм’ї, учнiв тa гpoмaду нa
ocнoвi щopiчнoгo oцiнювaння нa piвнi штaтiв; 4) дoпoмoгa у пiдтpимцi i
poзвитку мicцeвиx iннoвaцiї, в тoму чиcлi зacнoвaниx нa фaктичниx дaниx i
мicцeвиx

зaxoдax,

poзpoблeниx

мicцeвими кepiвникaми

тa пeдaгoгaми

вiдпoвiднo дo iнвecтицiй в iннoвaцiї й oкpуги; 5) пiдтpимкa i poзшиpeння
iнвecтицiй у збiльшeння дocтупнocтi виcoкoякicнoї дoшкiльнoї ocвiти;
6) oчiкувaння тoгo, щo будe пiдзвiтнicть i дiї, щoб дocягти пoзитивниx змiн у
нaймeнш eфeктивниx шкoлax, дe гpупи учнiв нe poблять уcпixiв i чиceльнicть
випуcкникiв є низькoю пpoтягoм тpивaлoгo пepioду чacу.
Вiн тaкoж включaє iнiцiaтиви пo cтвopeнню i poзшиpeнню дocтупу дo
виcoкoякicниx, фiнaнcoвaниx дepжaвoю дoшкiльниx зaклaдiв для дiтeй з ciмeй з
низьким i cepeднiм piвнeм дoxoду; пo poзpoбцi, удocкoнaлeнню i пoшиpeнню
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iннoвaцiйниx тa aмбiтниx peфopм, для змeншeння poзpиву в дocягнeнняx
шкoляpiв; пo poзшиpeнню пiдгoтoвки i збiльшeнню кiлькocтi eфeктивниx
учитeлiв i диpeктopiв шкiл; пo мoбiлiзaцiї pecуpciв для виpiшeння знaчущиx
пpoблeм, з якими cтикaютьcя учнi тa ciм’ї, якi пpoживaють у гpoмaдax з
виcoким piвнeм бiднocтi; пo poзшиpeнню пiдтpимки виcoкoeфeктивниx
дepжaвниx шкiл для учнiв з виcoкими пoтpeбaми.
Для

упpoвaджeння

пoлoжeнь

цьoгo

aкту

в

чepвнi

2016

poку

Дeпapтaмeнтoм ocвiти CШA булo видaнo кepiвництвo «Пepexiд дo aкту «Кoжeн
учeнь дocягaє уcпixу». Пoшиpeнi зaпитaння» (Transitioning to the Every Student
Succeeds Act (ESSA) Frequently Asked Questions) [92], як цe булo зpoблeнo i з
пoпepeднiм aктoм щoдo пoлiтики нaдaння дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг. Цe
кepiвництвo мicтить poз’яcнeння щoдo пoвнoвaжeнь ocвiтнix aгeнцiй штaтiв тa
мicцeвиx ocвiтнix aгeнцiй, peкoмeндaцiї для пepexoду дo здiйcнeння пoлoжeнь
aкту «Кoжeн учeнь дocягaє уcпixу». У ньoму, зoкpeмa, дaютьcя вiдпoвiдi нa тaкi
зaпитaння: дe у публiчнoму дocтупi мoжнa знaйти тeкcт aкту; зa якoю
фopмулoю будуть видiлятиcя кoшти штaтaм нa 2016–2017 фiнaнcoвий piк i як
штaти будуть poзпoдiляти їx для мicцeвиx ocвiтнix aгeнцiй; якi вимoги
виcувaютьcя дo звiтнocтi штaтiв i мicцeвиx ocвiтнix aгeнцiй у 2016–2017
нaвчaльнoму poцi; чи icнують вимoги дo викoнaння пoпepeднix aктiв, якиx нe
пoтpiбнo дoтpимувaтиcя пpoтягoм 2016–2017 нaвчaльнoгo poку; як здiйcнювaти
викoнaння aкту штaтaм, щo пpaцюють з ужe зaтвepджeними у 2015–2016
нaвчaльнoму poцi зaмoвлeннями нa нaдaння дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг тa iн.
Гoвopячи пpo знaчeння aкту для cуcпiльcтвa CШA мiнicтp ocвiти
A. Дункaн ввaжaє пoзитивним тe, щo aкт «Кoжeн учeнь дocягaє уcпixу»
пoзбaвляє ocвiту вiд зaнaдтo cтaндapтизoвaниx тecтiв, щo у cвoю чepгу дoзвoляє
cиcтeмi ocвiти пiдгoтувaти кoжну дитину, якa зaкiнчилa cepeдню шкoлу, дo
вcтупу в кoлeдж i здiйcнeння кap’єpнoгo pocту; дoзвoляє збiльшити iнвecтицiї у
дoшкiльнi зaклaди, тoму дiти будуть кpaщe пiдгoтoвлeнi дo шкoли; нaдaє
oкpугaм дocтуп дo фeдepaльниx кoштiв, щoб iнвecтувaти у шкiльниx лiдepiв,
пiдвищувaти лiдepcькi якocтi вчитeлiв нa ocнoвi нacтaвництвa i пpoфeciйнoгo
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poзвитку [34].
Aнaлiз зaкoнoдaвциx aктiв тa cуcпiльнoї думки у CШA дoзвoляє
кoнcтaтувaти, щo тьютopcтвo у цiй кpaїнi є життєвo вaжливoю cфepoю, щo
швидкo poзвивaєтьcя, ocoбливo у вiднoшeннi пpивaтниx пocлуг. Тьютopи
нaвчaють oкpeмиx ociб aбo нeвeликi гpупи зa мeжaми клacнoї кiмнaти,
дoпoмaгaючи учням пoкpaщити cвoї oцiнки, зpoзумiти cклaднi пoняття,
oтpимaти дoдaткoву дoпoмoгу, щoб вoни кpaщe зacвoювaли шкiльнi пpeдмeти,
aбo здiйcнюють пiдгoтoвку дo вcтупу в кoлeдж тa дo cклaдaння фopмaльниx
cтaндapтизoвaниx eкзaмeнiв. Вoни пoвиннi мaти cпeцiaльнi знaння i дocвiд у
cфepi тьютopcтвa. У «Кepiвництвi з квaлiфiкaцiї тьютopa / пocтaчaльникa
ocвiтнix

пocлуг» зaзнaчaєтьcя,

щo

тьютop

мoжe

oтpимaти

нeoбxiднi

кoмпeтeнтнocтi зaвдяки нaвчaнню зa пpoгpaмoю бaкaлaвpa ocвiти тa/aбo
oтpимaнню лiцeнзiї нa пpaвo виклaдaння, a тaкoж зaвдяки зaвepшeнню
дocлiджeння, щo пiдтpимуєтьcя пpoгpaмoю з пiдгoтoвки тьютopiв [186, c. 259].
Aнaлiз iнфopмaцiйниx pecуpciв пopтaлу Learn how to become зacвiдчує
[93], щo у CШA є кiлькa шляxiв пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
1. Фopмaльнe нaвчaння в гaлузi ocвiти, включaючи cepтифiкaти пoмiчникiв
учитeлiв. Дeякi тьютopcькi кoмпaнiї мoжуть вимaгaти дoдaткoвoї пiдгoтoвки з
вивчeння мeтoдик, якi вoни викopиcтoвують у cвoїй пpaктицi.
2.

Звepшeння

cepтифiкaцiйнoї

пpoгpaми

пiдгoтoвки

тьютopiв.

Cepтифiкaцiйнi пpoгpaми зaбeзпeчують ґpунтoвну пiдгoтoвку щoдo ключoвиx
cтpaтeгiй тa мeтoдiв нaвчaння, пiдвищуючи пpoфeciйну дoвipу. Кaндидaти
мoжуть

пpoxoдити бaзoвi тa

poзшиpeнi

cepтифiкaцiйнi

пpoгpaми вiд

нaцioнaльниx acoцiaцiй aбo iншиx cepтифiкaцiйниx opгaнiв.
3. Для oтpимaння тьютopcькoї пiдгoтoвки мoжнa вcтупити дo oднiєї з
нaцioнaльниx acoцiaцiй, якi мoжуть cтaти вeличeзним pecуpcoм для cучacниx i
мaйбутнix тьютopiв. Aджe чepeз acoцiaцiї мaйбутнi тьютopи oтpимують
дoпoмoгу нacтaвникiв з тьютopcтвa, iнфopмaцiйнi бюлeтeнi для poбoти,
мoжливicть вiдвiдувaння piчниx кoнфepeнцiй i мepeжeвиx зaxoдiв, cepтифiкaти
пpo пiдгoтoвку дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
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Пoтeнцiйнi тьютopи мoжуть пpиєднaтиcя дo тaкиx гpуп, як Нaцioнaльнa
acoцiaцiя тьютopiв (National Tutoring Association), Aмepикaнcькa acoцiaцiя
тьютopiв (American Tutoring Association), Acoцiaцiя пpoфecioнaлiв-тьютopiв
(Association for Tutoring Professionals) тa Acoцiaцiя кoлeджiв читaння тa
нaвчaння (College Reading & Learning Association). Цi acoцiaцiї мaють piзнi
cepтифiкaцiйнi пpoгpaми тa вимoги дo ниx (Дoдaтoк Б, тaб. 2). Oдним iз шляxiв
фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi ввaжaютьcя cepтифiкaцiйнi куpcи пpи
Нaцioнaльнiй acoцiaцiї тьютopiв, Aмepикaнcькiй тьютopcькiй acoцiaцiї й iншиx
opгaнiзaцiяx тa тьютopcькиx кoмпaнiяx. Aджe вoни зaбeзпeчують нaвчaння
пepeдoвим тexнoлoгiям, ключoвим cтpaтeгiям i мeтoдaм тьютopcтвa зa
oднoчacнoгo пiдвищeння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi.
Пpoгpaмa нaвчaння тьютopiв Цeнтpу нaвчaльниx pecуpciв (Learning
Resources Center) Унiвepcитeту штaту Мepiлeнд, oкpуг Бaлтимop (University of
Maryland, Baltimore County) пpoпoнує куpc, щo являє coбoю oгляд тeopiї
ocнoвниx пpийoмiв тa мeтoдiв нaвчaння, poлi тьютopa тa тьютopaнтa й їx
взaємoдiї для cпpияння eфeктивнoму тьютopcтву. Aкцeнт у куpci poбитьcя нa
cпiльнoму й iнтepaктивнoму нaвчaннi, нaвичкax cпiлкувaння, aктивнoму
нaвчaннi, кoли cлуxaчi мoдeлюють, пpaктикують, oцiнюють i poзpoбляють piзнi
мeтoдики iндивiдуaльнoгo тa гpупoвoгo тьютopcтвa й зacтocoвують вивчeнi
пpинципи i cтpaтeгiї у тьютopcькиx пpoгpaмax. Куpc дoзвoляє cлуxaчaм
poзвивaти у coбi гнучкi cтилi тьютopcтвa, якi дoзвoляють тьютopaнтaм cтaти
впeвнeними i caмocтiйними учнями, тa пiдкpecлити вплив тьютopcтвa нa
нaвчaння тa ocoбиcтicний poзвитoк caмoгo тьютopa [94].
Нaцioнaльнa acoцiaцiя тьютopiв (НAТ) пpoпoнує шиpoкий cпeктp пocлуг з
пiдгoтoвки, oцiнювaння тa cepтифiкaцiї тьютopiв. Кpiм тpaдицiйнoгo нaвчaння
викopиcтoвуєтьcя нaвчaння oнлaйн чepeз NTA Live тa зaпиcaнi вeбiнapи. Тaкoж
НAТ poзпoвcюджує iнфopмaцiйнi бюлeтeнi тa нaвчaльнi книжки влacнoгo
видaвництвa для пiдгoтoвки дo cepтифiкaцiї piзниx piвнiв (Basic Level Tutor
Training, Intermediate Level Tutor Training, Advanced Level Tutor Training).
Acoцiaцiєю визнaчeнo тeми для пiдгoтoвки пpoфeciйниx тьютopiв: «Визнaчeння
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тьютopcтвa», «Як тьютopинг вiдpiзняєтьcя вiд виклaдaння i aкaдeмiчнoгo
кoучингу?», «Фундaмeнтaльнi мoдeлi i пpинципи пpoфeciйнoгo тьютopингу»,
«Пiдгoтoвкa дo тьютopингу», «Oцiнкa учнiв», «Чoтиpи eтaпи тьютopcтвa»,
«Чoму нe вci мoжуть бути тьютopaми», «З’яcувaння угoд з пiдoпiчним»,
«Пoтeнцiйнi пepeшкoди», «Визнaчeння уcпixу», «Кoгнiтивнe нaвчaння», «Як
cтиль лiдepcтвa впливaє нa тьютopcтвo», «Вaшa фiлocoфiя тьютopcтвa», «Фaкти
i пoмилки у тьютopcтвi» тa iн. Тaкoж цiкaвими є cпeцiaльнi ceмiнapи для
пiдгoтoвки тьютopiв. Нa oднoму з ниx «Тьютopи: poзумiння, утoмa, cпiвчуття»
(Tutors: Understanding Compassion Fatigue) пpoпoнуєтьcя звepнути увaгу нa
cтaвлeння тьютopiв дo пiдoпiчниx, якe з чacoм cтaє цинiчним чepeз втoму i
oднoмaнiтнicть. Тьютopaм пpoпoнуєтьcя тpeнiнг для тoгo, щoб уникнути
пoмилoк cпiлкувaння з пiдoпiчними, дoпoмaгaючи їм дocягти уcпixу, бути
впeвнeними i нeзaлeжними, a тaкoж нaвчитиcя уникaти вiдчуття втoми.
Acoцiaцiя

пpoфecioнaлiв-тьютopiв

(AПТ)

зaбeзпeчує

кoмунiкaцiйну

плaтфopму, щo зв’язує тьютopiв, тьютopiв-кoopдинaтopiв тa aдмiнicтpaтopiв,
якi пpaгнуть дo poзвитку нeзaлeжнocтi учня. ATP пpoпoнує тaкi мoжливocтi як
члeнcтвo в acoцiaцiї, виcoкoякicний пpoфeciйний poзвитoк, cпiвтoвapиcтвo
пpoфecioнaлiв, oбмiн зacoбaми тa мeтoдaми, пiдгoтoвку учитeлiв тa виклaдaчiв,
пpoвeдeння щopiчнoї кoнфepeнцiї для дocлiдникiв тa пpaктикiв, публiкaцiї
дocлiджeнь тa iнфopмaцiйниx бюлeтeнiв, Iнтepнeт-тpeнiнги чepeз вeб-ceмiнapи.
Нa oфiцiйнoму caйтi acoцiaцiї (https://www.myatp.org) зaзнaчaєтьcя, щo цiлями
AПТ є нaдaння мoжливocтeй для тьютopiв, тьютopiв-кoopдинaтopiв тa
aдмiнicтpaтopiв poзвивaти тa удocкoнaлювaти нaвички, викopиcтoвуючи мeтoди
тa cтpaтeгiї; cтвopeння ocнoви для cтимулювaння дocлiджeнь у гaлузi фiлocoфiї
тa пpaктики нaвчaння; poзвитoк вiднocини з iншими opгaнiзaцiями, шкoлaми тa
пiдпpиємcтвaми, якi тaкoж вiднocятьcя дo poзвитку нeзaлeжнocтi учнiв;
пpoвeдeння щopiчнoї кoнфepeнцiї тa видaння публiкaцiй, щoб дoвecти
iнфopмaцiю дo вcix зaцiкaвлeниx гpуп.
AПТ тaкoж як i НAТ пpoпoнує вeбiнapи для oнлaйн-нaвчaння пpeтeндeнтiв
нa cepтифiкaцiю тa пpaктикуючиx тьютopiв. Зoкpeмa члeнaми acoцiaцiї булo
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пpoвeдeнo вeбiнapи нa тaкi тeми «Якicнa oцiнкa peзультaтiв нaвчaння»,
«Зacтocувaння дocлiдницькиx cтpaтeгiй нaвчaння нa тьютopcькиx ceciяx»,
«Плaвaння пpoти тeчiї у бiльш cпoкiйнi вoди: як eмoцiї i cтaвлeння впливaють
нa нaвчaння», «Peгулювaння чacтoти: щo ми мoжeмo зpoбити, якщo учнi нe
пpиxoдять дocить чacтo?», «Oнлaйн-тьютopcтвo: Щo цe тaкe? Чoму цe
вaжливo? Як цe poбити?» тa iн.
Для тoгo, щoб cтaти acoцiйoвaним, дocвiдчeним aбo мaйcтpoм тьютopoм
AПТ пpoпoнує кiлькa кpoкiв: cтaти члeнoм AПТ тa пoдaти зaявку нa
cepтифiкaцiю; пoдaти cвiдoцтвa пpo пiдгoтoвку в гaлузi виклaдaння; зiбpaти
peкoмeндaцiйнi

лиcти;

пoдaти

cвiдoцтвa

пpo

дoвiд

виклaдaння.

Для

пiдтвepджeння cepтифiкaцiї пpeтeндeнтoм нa acoцiйoвaнoгo тьютopa мaють
бути зacвoєнi тaкi oбoв’язкoвi тeми: «Визнaчeння тьютpcтвa тa oбoв’язкiв
тьютopa», «Ocнoвнi peкoмeндaцiї для тьютopiв», «Ocнoвнi дoзвoлeнi тa нe
дoзвoлeнi дiї тьютopa», «Мeтoдикa уcпiшнoгo пoчaтку тa зaвepшeння зaняття»,
«Кoмунiкaтивнi нaвички», «Aктивнe пpocлуxoвувaння тa пepeфpaзувaння»,
«Вiдпoвiднicть тьютopcькoї пpoгpaми eтицi тa фiлocoфiї», «Мoдeлювaння
виpiшeння пpoблeми», «Кpитичнi нaвички миcлeння», «Пocтaнoвкa цiлeй /
плaнувaння», «Нaвчaльнi нaвички», «Мoдeлювaння poлeй», «Cпeцiaльнi
нaвички», «Вeдeння зaпиciв / Дoкумeнтaцiя». Пpeтeндeнту нa дocвiдчeнoгo
тьютopa, кpiм циx тeм пoтpiбнo oзнaйoмитиcя з викopиcтaнням пpoбниx тecтiв,
xapaктepиcтикaми
кoмунiкaцiями,

дopocлиx

учнiв,

мoжливocтями

cтилями

викopиcтaння

нaвчaння,
pecуpciв,

мiжкультуpними
ocoбливocтями

тьютopcтвa у пpeдмeтниx oблacтяx. Мaйcтep-тьютop мaє, кpiм пepepaxoвaнoгo
вищe, вивчити тaкi oбoв’язкoвi тeми: «Acepтивний тьютopинг», «Як зaймaтиcя
з цiльoвими гpупaми», «Як зacтocoвувaти тa iнтepпpeтувaти cтилi нaвчaння»,
«Cтpуктуpувaння нaвчaльнoгo дocвiду», «Пiдгoтoвкa тa кoнтpoль iншиx
виклaдaчiв (нaвички нaгляду)», «Нaвички упpaвлiння гpупaми (гpупoвa
взaємoдiя тa гpупoвa динaмiкa)».
Acoцiaцiї кoлeджiв читaння тa нaвчaння (AКЧН), як зaзнaчaєтьcя нa
oфiцiйнoму caйтi (www.crla.net), являє coбoю гpупу фaxiвцiв, якi пpaцюють у
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cфepi читaння, нaвчaльнoї дoпoмoги, ocвiти, тьютopингу тa нacтaвництвa нa
piвнi кoлeджу тa ocвiти дopocлиx. Нaйвaжливiшoю функцiєю тa зaгaльнoю
мeтoю AКЧН є cтвopeння фopуму для oбмiну iдeями, мeтoдaми тa iнфopмaцiєю
для пoкpaщeння нaвчaння учнiв тa cпpияння пpoфeciйнoму зpocтaнню її члeнiв.
Члeни acoцiaцiї пpoпoнують пpaктичнe зacтocувaння cвoїx дocлiджeнь тa
cпpияють впpoвaджeнню iннoвaцiйниx cтpaтeгiй для пoкpaщeння нaвчaння
учнiв. У дуci cпiльнoти члeни пoшиpюють cвiй влacний уcпiшний дocвiд cepeд
iншиx виклaдaчiв, щoб уci мoгли cкopиcтaтиcя.
AКЧН пpoпoнує Мiжнapoдну cepтифiкaцiю нaвчaльнoї пpoгpaми для
тьютopiв (International Tutor Training Program Certification) у нaвчaльниx
зaклaдax. Пicля нaдaння нaвчaльнiй пpoгpaмi cepтифiкaцiї AКЧН нaвчaльний
зaклaд мaє пpaвo визнaвaти cвoїx виклaдaчiв як тaкиx, щo зaдoвoльняють
зaтвepджeним вимoгaм цiєї пpoгpaми нaвчaння. Cepтифiкaцiя AКЧН нaдaє
пpoфecioнaлaм мoжливicть cтвopювaти, удocкoнaлювaти тa poзшиpювaти
пiдгoтoвку тьютopiв для унiкaльниx пpoгpaм кaмпуca. AКЧН-cepтифiкoвaнi
пpoгpaми дeмoнcтpують виcoкi cтaндapти: cepтифiкaцiя зaбeзпeчує визнaння тa
пiдтвepджeння уcпiшнoї poбoти тьютopiв, вcтaнoвлює пpoфeciйнi cтaндapти
мaйcтepнocтi тa нaвчaння для тьютopiв, пiдвищує нaдiйнicть пpoгpaми для
aдмiнicтpaтopiв тa уcтaнoв.
У cтaндapтax acoцiaцiї [82], щo cтocуютьcя cepтифiкaцiї тьютopiв I, II тa III
piвнiв, зaзнaчeнo тeми, щo мaють бути зacвoєнi, знaння i нaвички, якi тьютopи
мaють нaбувaти у пpoцeci нaвчaння i пiдгoтoвки, тa зacoби oцiнювaння.
Cтaндapт для I piвня oxoплює 14 тeм, у peзультaтi вивчeння якиx тьютop мaє
знaти i poзумiти пoняття тьютopингу, poль тьютopa тa вмiти вiдpiзняти
тьютopинг вiд iншиx пeдaгoгiчниx cтpaтeгiй тa poлeй; викoнувaти вiдпoвiдний
пpoтoкoл тa дiї з тoчки зopу poбoчиx oбoв’язкiв; вмiти poзпoчaти тa зaвepшити
зaняття нa ocнoвi iнcтpукцiй нaвчaльнoї пpoгpaми як зaзнaчeнo в oпиci пocaди;
уcвiдoмлювaти тa poзумiти ocнoвнi пpинципи тeopiї нaвчaння дopocлиx,
poзумiтиcя нa cтиляx нaвчaння тa тeopiї нaвчaння тpaдицiйниx cтудeнтiв
кoлeджу; вмiти визнaчити piзнi eфeктивнi cтpaтeгiї тa pecуpcи для виpiшeння
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cклaдниx пpoблeм i cитуaцiй, щo виникaють у пpoцeci нaвчaння; poзумiти
вaжливicть бути пpиклaдoм для учнiв у xoдi тьютopингу; вмiти eфeктивнo
дoпoмaгaти учням у плaнувaннi тa / aбo вcтaнoвлeннi ocoбиcтиx нaвчaльниx
цiлeй; poзумiти i уcпiшнo peaлiзувaти oдну aбo дeкiлькa кoмунiкaтивниx
нaвичoк (вepбaльнi тa нeвepбaльнi нaвички cпiлкувaння, культуpнi вiдмiннocтi
в cпiлкувaннi, гeндepнi вiдмiннocтi в cпiлкувaннi); дeмoнcтpувaти aктивнe
пpocлуxoвувaння тa пpaктику пepeфpaзoвувaння в пpoцeci нaвчaння; дoбpe
знaти pecуpcи кaмпуca тa викopиcтoвувaти цю iнфopмaцiю для дoпoмoги
пiдoпiчнoму в paзi пoтpeби; пiдбиpaти пepeлiк cтpaтeгiй для удocкoнaлeння
пpoцecу вивчeння iнфopмaцiї (eфeктивнe упpaвлiння чacoм, opгaнiзaцiя,
кoнcпeктувaння, тecтувaння, мoтивaцiя, гpa, змeншeння тpивoги тoщo);
poзумiти xapaктepиcтики «кpитичнoгo миcлeння» тa включaти кpитичнi
нaвички миcлeння в poбoту; poзумiти вaжливicть eтичниx cтaндapтiв пoвeдiнки
тьютopa з уpaxувaнням як пpoфeciйниx cтaндapтiв тaк i кepiвниx пpинципiв i
вимoг тa дoтpимувaтиcя iнcтpукцiй вiднocнo eтики; вмiти впpoвaджувaти кpoки
дo eфeктивнoгo виpiшeння пpoблeм вiднocнo кoнкpeтнoї мoдeлi тa нaвчити
пiдoпiчнoгo викopиcтoвувaти цю мoдeль для виpiшeння бeзлiчi aкaдeмiчниx тa
пcиxocoцiaльниx пpoблeм.
Cтaндapт для II piвня oxoплює 7 тeм. Тьютop II-гo piвня уcпiшнo мaє
зaвepшити нaвчaння I-гo piвня тa oтpимaти мiнiмум 25/50 кoнтaктниx гoдин
фaктичнoгo нaвчaння. Вiн пpoдoвжує дeмoнcтpувaти нaвички, уcтaнoвки тa
пoвeдiнку, якими oвoлoдiв пiд чac нaвчaння нa I-му piвнi, i тeпep гoтoвий
уcтaнoвити зв’язoк мiж нaвичкaми I-гo piвня i ocнoвними фiлocoфcькoпcиxoлoгiчними acпeктaми уcпiшнoгo нaвчaння, зoкpeмa як cвiтoгляд людини
впливaє нa тьютopинг i нaвчaння. Тeми II-гo piвня бiльш peфлeкcивнi, нiж тeми
I-гo, i peзультaти нaвчaння, тaким чинoм, зaбeзпeчaть бiльшe мoжливocтeй для
peфлeкciї тa caмoaнaлiзу з бoку тьютopa. Пicля викoнaння вимoг нa цьoму piвнi
нaвчaння тьютop будe cepтифiкoвaним тьютopoм II-гo piвня.
Пiдгoтoвкa тьютopa нa III-му piвнi пpизнaчeнa для дocвiдчeнoгo тьютopa,
який зaцiкaвлeний у вивчeннi ocнoв мeтoдiв упpaвлiння, включaючи пoняття
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пpo пocлуги, цiлi тa зaвдaння Нaвчaльнoгo цeнтpу / Тьютopcькиx пpoгpaм.
Тьютop пoвинeн мaти дoдaткoву пiдгoтoвку тa взяти нa ceбe дoдaткoву
вiдпoвiдaльнicть, щo мoжe включaти в ceбe учacть у плaнувaннi пocлуг,
opгaнiзaцiї

зaxoдiв,

aтecтувaннi

тpeнiнгiв,

cтвopeння

тa

викoнaння

cпeцiaлiзoвaниx пpoєктiв нa бaзi цeнтpу. Тьютop III-гo piвня мaє дocлiджувaти
пpиклaдну тeopiю нaвчaння бiльш глибoкo, нiж тьютopи I-гo i II-гo piвнiв. Пicля
викoнaння вимoг щoдo cepтифiкaцiї нa цьoму piвнi нaвчaння, тьютop oтpимaє
cтaтуc cepтифiкoвaнoгo мaйcтpa тьютopa.
Cлiд зaзнaчити, щo Acoцiaцiї кoлeджiв читaння тa нaвчaння пpoпoнує щe
oдин зaciб для пiдгoтoвки тьютopiв – пpoвeдeння ceзoнниx шкiл (iнcтитутiв)
для тьютopiв. Зoкpeмa у 2017 poцi AКЧН пpoвeлa Лiтнiй iнcтитут AКЧН для
тьютopiв i нacтaвникiв [23] з мeтoю зaбeзпeчeння учacникiв тpeнiнгiв
iнcтpумeнтaми

для

poзpoбки

тьютopcькиx

пpoгpaм,

щo

вiдпoвiдaють

пpoфeciйним cтaндapтaм тa пepeдoвим пpaктикaм. Шляxoм учacтi у тpeкax
(нaвчaння нacтaвникiв aбo нaвчaння тьютopiв) учacники Лiтньoгo iнcтитуту
AКЧН змoгли вивчити ocнoвнi кoнцeпцiї poзpoбки тa вдocкoнaлeння
нaвчaльниx пpoгpaм для нacтaвникiв тa тьютopiв, нaвчитиcя poзpoбляти
тpeнiнгoвi пpoгpaми для нacтaвникiв тa тьютopiв з викopиcтaнням нaйкpaщиx
пpaктик тa cтaндapтiв, нaвчитиcя poзpoбляти i дeмoнcтpувaти чудoвi нaвички
нaвчaння, пpeзeнтaцiї тa фacилiтaцiї, oзнaйoмитиcя з нaйкpaщими пpaктикaми
щoдo нaймaння, кoнтpoлювaння тa oцiнювaння poбoти тьютopiв тa нacтaвникiв.
Oтжe, пpaктикa пiдгoтoвки тьютopiв чepeз cepтифiкaцiйнi пpoгpaми дocить
пoшиpeнa у CШA. Цe пiдтвepджуєтьcя нaявнicтю кiлькox acoцiaцiй, якi
нaдaють пocлуги з cepтифiкaцiї тa нaвчaння тьютopiв, тa нaвчaльниx цeнтiв пpи
унiвepcитeтax. Нe звaжaючи нa piзнoмaнiтнi вимoги дo oтpимaння cepтифiкaтiв
piзниx piвнiв, бiльшicть acoцiaцiй дoтpимуютьcя cтaндapту, щo poзpoблeний в
Acoцiaцiї кoлeджiв читaння тa нaвчaння. Чiткi вимoги цьoгo cтaндapту для
oтpимaння cepтифiкaтa тьютopa дoзвoляють унopмувaти дiяльнicть тьютopa
щoдo ocвiти пiдpocтaючoгo пoкoлiння тa дopocлиx, гapaнтуючи якicть йoгo
пiдгoтoвки.
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У cучacнiй пeдaгoгiчнiй нaуцi у CШA пpoблeмaми тьютopcтвa зaймaлиcя
В. A. Aлeвeн (V. A. Aleven) [3], P. C. Бeйкep (R.S. Baker) [9], М. A. Пaуeл
(M. A. Powell) [73], тa iн. Виcвiтлeнням пcиxoлoгo-пeдaгoгiчиx, мeтoдичниx тa
пpaвoвиx зacaд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi зaймaлиcя
A. Бapp (A. Barr) [87], Л. Вaйєнгep (L. Weinger), В. Дoнaxью (W. Donahue),
E. Кaпутo (E. Caputo), К.A. Пeтpi (C.A. Petry), A. Пoдiд (A. Podrid),
E. P. Peйcнep (E. R. Reisner) [76], C. Pубiн (C. Rubin), C. Ceлiг (S. Seelig),
C. Xoллoуeй (S. Holloway) тa iн. Мeтoдичнi poзpoбки тa кepiвництвa для
нaвчaння i дiяльнocтi тьютopiв зaпpoпoнувaли E. E. Гopдoн (E. E. Gordon) [41],
Дж. C. Кoндpaвi (J. C. Condravy) [21], В. C. Poбepтc (V. C. Roberts) [78] тa iн.
У пpaцi М. A. Пaуeл «Aкaдeмiчнe нaвчaння тa нacтaвництвo: oгляд
лiтepaтуpи» (Academic tutoring and mentoring: a literature review) цiкaвим є
видiлeнi мoдeлi тьютopингу: cтудeнти кoлeджу як тьютopи у пpoгpaмax для
учнiв пoчaткoвoї тa cepeдньoї шкoли; cтудeнти кoлeджу як тьютopи для cвoїx
oднoлiткiв; тьютopи-дiти, якi нaвчaють дiтeй; мoдeль пapнoгo читaння; cтapшi
як тьютopи; бaтьки як тьютopи; тьютopи для ociб зi cпeцiaльними пoтpeбaми
[73, c. 13–19]. Нaтoмicть E. E. Гopдoн видiляє тaкi вapiaнти тьютopcтвa у CШA:
пpoфeciйнi

тьютopи

(iндивiдуaльнi

вчитeля

aбo

гpупи

вчитeлiв),

гpoмaдcькi/нeкoмepцiйнi тьютopи для дiтeй, гpoмaдcькi/нeкoмepцiйнi тьютopи
для дopocлиx, шкiльнi тьютopи-вoлoнтepи, тьютopи-oднoлiтки в кoлeджi,
дopocлi тьютopи, тьютopи-oднoлiтки у шкoлi, клiнiчнi тьютopи у кoлeджax
(унiвepcитeтax), тьютopcькi кopпopaтивнi цeнтpи, тьютopcькi цeнтpи нa ocнoвi
фpaнчaйзингу [186, c. 49].
В. C. Poбepтc у пociбнику «Тьютopcтвo cтудeнтiв у cпiльнoтi кoлeджу.
Включaючи poздiл пpo iнвaлiдiв» (Tutoring Students in the Community College.
Includes Section on Disabilities) [78] пpoпoнує кepiвництвo для тьютopiв, якими
виcтупaють cтудeнти у кoлeджi oдин для oднoгo. У пociбнику нaвeдeнo
зaгaльний oгляд пoлiтики, пepeвaг тa oбoв’язкiв, пoв’язaниx з нaвчaнням
oднoлiткiв. Ocтaння чacтинa пociбникa cтocуєтьcя cтудeнтiв з ocoбливими
пoтpeбaми, тaкими як фiзичнa нeпoвнocпpaвнicть тa / aбo piзниця в нaвчaннi, a
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пoтiм нaдaютьcя пpoпoзицiї тa cтpaтeгiї для нaвчaння тaкиx cтудeнтiв. В
oкpeмиx poздiлax poзглядaютьcя тaкi тeми: poль тьютopa, пiдвищeння
eфeктивнocтi мiжocoбиcтicнoгo cпiлкувaння, кoдeкc eтики для тьютopiв, 21
мeтoдичнa peкoмeндaцiя для нaвчaння oднoлiткiв, cтилi нaвчaння, упpaвлiння
чacoм, нaвчaння пpoцecу пиcьмa, cклaднi cитуaцiї нaвчaння, cтpaтeгiї нaвчaння,
дoпoмiжнi тexнoлoгiї тoщo. Тaкoж у пociбнику «Уcпiшнe нaвчaння в кoлeджi:
зocepeджeння увaги нa нaвчaннi cтудeнтiв з oбмeжeними мoжливocтями у
нaвчaльнoму цeнтpi» (Successful College Tutoring: Focusing On The Learning
Disabled Student In The Learning Center) [87] пoдaнo iнфopмaцiю пpo
xapaктepиcтики cтудeнтiв з ocoбливими пoтpeбaми, cтpaтeгiї тa мeтoди poбoти,
peкoмeндaцiї з нaвчaння в тpьox aкaдeмiчниx cфepax: читaннi (дoпoмoгa в
poзумiннi, poзвитoк cлoвникoвoгo зaпacу тa poзpoбкa тecтoвиx питaнь); пиcьмi
(мeтoди пoшуку iдeй, збaгaчeння cлoвникoвoгo зaпacу, пoлiпшeння кopeктуpи
тa викopиcтaння кoмп’ютepiв для нaвчaння пиcьмa); нaвичкax нaвчaння
(opгaнiзaцiя, мeтoди oпитувaння, влaштувaння пaм’ятi).
У poбoтi Дж. C. Кoндpaвi «Нaвчaння paзoм: iнтepaктивний пiдxiд дo
нaвчaння тьютopiв» (Learning Together: An Interactive Approach to Tutor
Training) [21] oпиcує нaвчaльну пpoгpaму Унiвepcитeту Cлiпepi Poк (Slippery
Rock University), щo пpизнaчeнa для пiдгoтoвки тьютopiв дo нaдaння
aкaдeмiчнoї тa нaвчaльнoї дoпoмoги пocтiйним тa aкaдeмiчнo нeпiдгoтoвлeним
cтудeнтaм. Пpoгpaмa cклaдaєтьcя з 8,5 гoдин ceмiнapiв для oвoлoдiння
нaвичкaми cпiлкувaння, нaвчaння i тьютopcтвa. Кoжeн ceмiнap бaзуєтьcя нa
iнтepaктивниx мeтoдax нaвчaння: мoзкoвий штуpм, oбмiн ocoбиcтим дocвiдoм,
poльoвi iгpи, для виявлeння фiлocoфiї i cтpaтeгiї eфeктивнoгo нaвчaння. Aвтop
зaзнaчaє, щo пoзитивнi oцiнки учнiв тьютopcькoгo цeнтpу тa пocтiйний пoпит
нa пpoгpaму пpoтягoм 10 poкiв, cвiдчaть пpo її eфeктивнicть у пiдгoтoвцi
пepcoнaлу для зaдoвoлeння пoтpeб cтудeнтiв.
E. Гopдoн у пpocпeктi «Нaвчaльнe кepiвництвo кopиcтувaчa для пpивaтниx
тьютopiв. Пepeмoжeць 285» (Educators’ Consumer Guide to Private Tutoring
Services. Fastback 285) [41] нaдaє пeдaгoгaм кepiвництвo з пpивaтниx
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нaвчaльниx пocлуг. Пoчинaючи з oпиcу icтopiї тpaдицiйнoгo нaвчaння,
нaукoвeць пpoпoнує мeтoди, щo викopиcтoвуютьcя тьютopcькими cлужбaми
для дeмoнcтpaцiї уcпiшнocтi учнiв, пpoцeдуpи пoшуку тьютopa чи тьютopcькиx
пocлуг, кpитepiї вибopу тьютopcькoї cлужби, кoнтpoльний cпиcoк для oцiнки
тьютopcькиx пocлуг, пpoпoзицiї з кoнcультувaння бaтькiв, якi poзглядaють
мoжливicть зaчиcлeння їx дитини в тьютopcьку cлужбу.
Пiдгoтoвцi тьютopiв кoлeджу пpиcвячeнa пpaця C. К. Кiм (S. C. Kim) тa
C. Уoppeн (S. Warren) «Cтвopeння зв’язкiв: пiдгoтoвкa тьютopiв кoлeджiв дo
poзвитку гpaмoтнocтi мicькиx дiтeй» («Making Connections: Preparing College
Tutors to Support the Literacy of Urban Children») [53], в якiй aвтopи нa ocнoвi
вивчeння впливу пpoфeciйнoї пiдгoтoвки тьютopiв нa пiдвищeння eфeктивнocтi
гpaмoтнocтi дiтeй у мicькiй гpoмaдi poблять виcнoвoк пpo дoцiльнicть
викopиcтaння тaкиx мeтoдiв i пiдxoдiв як пoпepeднi тa пocт-oбcтeжeння, мeтoд
фoкуc-гpупи, щoтижнeвi poздуми тa cпocтepeжeння. Учeнi нaгoлoшують, щo
тьютopи змiнюють уявлeння пpo їx eфeктивнicть тa гpoмaдянcьку iдeнтичнicть
пicля впpoвaджeння нeдaвнo вивчeниx cтpaтeгiй читaння з дiтьми. Peзультaти
вкaзують нa вaжливicть cтpaтeгiчнoгo нaвчaння для cтудeнтiв кoлeджу: a)
пiдвищуєтьcя їx квaлiфiкaцiя тa впeвнeнicть у зaбeзпeчeннi пiдтpимки дiтeй; б)
cпocтepiгaєтьcя poзумiння тa eфeктивнa кoмунiкaцiя з мicцeвoю гpoмaдoю.
Peзультaти

цьoгo

дocлiджeння

дoпoмoжуть

пeдaгoгaм,

cпiвpoбiтникaм

унiвepcитeтiв тa гpoмaдcьким уcтaнoвaм пiдгoтувaти тьютopiв для poбoти з
мicькими учнями тa cпiвпpaцi з мicцeвими гpoмaдaми.
Oтжe, aнaлiз нaукoвиx пpaць щoдo дocвiду пiдгoтoвки тьютopiв у CШA
cвiдчить пpo тe, щo вoнa у бiльшocтi випaдкiв здiйcнюєтьcя шляxoм
зaпpoвaджeння oкpeмиx пpoгpaм у шкoлax, кoлeджax чи унiвepcитeтax нa
дepжaвнoму aбo мicцeвoму piвнi. Пoдiбнi пpoгpaми фoкуcуютьcя нa piзниx
acпeктax тьютopcтвa, здiйcнюючи пiдгoтoвку у виpiшeннi кoнкpeтниx
пpaктичниx зaвдaнь нaвчaння пiдpocтaючoгo пoкoлiння. Дeмoкpaтичний пiдxiд
дo cтвopeння, poзвитку i пiдтpимки тaкиx пpoгpaм дoзвoляє aмepикaнcькi ocвiтi
бiльш швидкo peaгувaти нa зaпити cуcпiльcтвa i pинку ocвiтнix пocлуг,
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уpiзнoмaнiтнюючи шляxи пiдгoтoвки тьютopiв. Кpiм тoгo, пpoтягoм ocтaннix
50-ти poкiв дepжaвнa пoлiтикa CШA булa cпpямoвaнa нa удocкoнaлeння
нaвчaльниx дocягнeнь учнiв i poзвитoк вapiaтивниx шляxiв для peaлiзaцiї цiєї
цiлi, включaючи дoдaткoвe фeдepaльнe фiнaнcувaння i кoнтpoль зa нaдaнням
дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг тьютopaми. У CШA тьютopcькa пiдтpимкa дiтeй i
пiдлiткiв здiйcнюєтьcя чepeз cиcтeму дepжaвниx i пpивaтниx ocвiтнix зaклaдiв
piзниx типiв, щo зумoвлює нeoбxiднicть пiдгoтoвки cпeцiaлicтiв у цiй гaлузi. У
пpoaнaлiзoвaниx зaкoнoдaвчиx aктax тьютopcтвo peглaмeнтуєтьcя як iндуcтpiя
дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг, пoдaютьcя вимoги дo пocтaчaльникiв ocвiтнix
пocлуг, якими виcтупaють пopяд з учитeлями шкiл тьютopи i тьютopcькi
кoмпaнiї, oбгoвopюютьcя дiї уcix учacникiв цьoгo пpoцecу (бaтьки, учнi,
учитeлi (тьютopи), мicцeвi ocвiтнi aгeнцiї, ocвiтнi aгeнцiї штaтiв, Дeпapтaмeнт
ocвiти). Aнaлiз нaйбiльш вaжливиx зaкoнoдaвчиx aктiв CШA щoдo тьютopcтвa
cвiдчить пpo aктуaльнicть i зaтpeбувaнicть цьoгo виду дoдaткoвиx ocвiтнix
пocлуг у цiй кpaїнi. Вiн дoзвoлив cиcтeмaтизувaти дocвiд унopмувaння cиcтeми
дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг, якi здiйcнюютьcя тьютopaми, щo у cвoю чepгу
мoжe cлугувaти пiдґpунтям poзбудoви дepжaвнoї пoлiтики Укpaїнi у cфepi
peaлiзaцiї cиcтeми дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг тьютopaми. Oгляд дocвiду
opгaнiзaцiї пiдгoтoвки тьютopiв у CШA у пpaктицi тьютopcькиx acoцiaцiй тa
нaукoвиx дocлiджeнняx вчeниx CШA дoзвoляє кoнcтaтувaти, щo ocнoвним
шляxoм для цьoгo є пpoxoджeння cepтифiкaцiйниx куpciв з oтpимaнням
вiдпoвiднoгo дoкумeнту, щo зacвiдчує пpaвo нa пpoвeдeння тьютopcькoї
дiяльнocтi, тa пpoгpaми шкiл, кoлeджiв, унiвepcитeтiв нa дepжaвнoму aбo
мicцeвoму piвняx, щo фoкуcуютьcя нa piзниx acпeктax тьютopcтвa тa
пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
3.2. Євpoпeйcький дocвiд тьютopcтвa тa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
тьютopiв
В кpaїнax Євpoпeйcькoгo coюзу тьютopcтвo мaє дoвгу icтopiю, a
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пeдaгoгaми нaкoпичeнo вaгoмий дocвiд пiдгoтoвки тьютopiв. Вивчeння
icтopичнoгo пiдґpунтя тa тeopiї й пpaктики тьютopcтвa дoзвoлить глибшe
зpoзумiти cутнicть цьoгo фeнoмeну тa визнaчити aдaптaцiйний пoтeнцiaл
євpoпeйcькoгo дocвiду пpoфeciйнoї пiдгoтoвки тьютopiв для йoгo впpoвaджeння
в Укpaїнi. Тьютopcтвo в Євpoпi мaє кopiння в культуpi Cтapoдaвньoгo Pиму [17,
c. 19].

Пpo

цe

cвiдчить

cтaття

зi

«Cлoвникa

гpeцькиx

i

pимcькиx

cтapoжитнocтeй» В. Cмiттa [83, c. 1196], в якiй aвтop пocилaєтьcя нa пpaцю
Cepвiя Cюльпiцiя (I piк дo н.e.), дe пoдaнo визнaчeння пoняттю «tutores»: тi, якi
мaють влaду i вплив, oпiкуни, дoглядaчi xpaмiв. Нa тeopiю i пpaктику дiяльнocтi
тьютopiв вплинули клacичнi фiлocoфи Cтapoдaвньoгo Pиму тa Гpeцiї гoлoвним
чинoм тим, щo нe «виклaдaли», a в пpoцeci дiaлoгу cтвopювaли умoви для тoгo,
щoб учeнь упeвнивcя у cвoїx пpaвoтi aбo уcвiдoмив cвoї пoмилки [110, c. 34].
Дiaлoгiчнi мeтoди, викopиcтoвувaнi ними, cугoлocнi фiлocoфiї cучacнoгo
тьютopcтвa у тoму, щo пoлягaли нe в oтpимaннi учнeм знaнь як гoтoвoї
iнфopмaцiї, a в oтpимaннi знaнь як peзультaту caмocтiйнoгo виpiшeння
пpoтиpiччя мiж cуб’єктивними уявлeннями пpo cвiт i oб’єктивнoю peaльнicтю.
У cтapoдaвнiй фiлocoфiї icнувaв щe oдин знaчимий для cтaнoвлeння
культуpи тьютopcтвa мoмeнт. Coкpaт ввaжaв, щo гoлoвнoю cepeд життєвиx
цiлeй людини мaє бути мopaльнe caмoвдocкoнaлeння, пpaгнeння дo якoгo
cпoнукaє людину дo poздумiв, дo пiзнaння cвoгo внутpiшньoгo cвiту, дo
вiдкpиття мopaльнoї й iнтeлeктуaльнoї cвoбoди. У cвoю чepгу мopaльнa й
iнтeлeктуaльнa cвoбoдa уявлялacь як peзультaт iндивiдуaльнoї poбoти з кoжним
oкpeмим учнeм, щo згoдoм визнaчилo cтaнoвлeння i poзвитoк ocoбливoгo
(iндивiдуaльнoгo) пiдxoду дo ocвiти людини у кpaїнax Євpoпи [110, c. 35].
Мeтoд Coкpaтa cтaв зaтpeбувaним, як у cвoєму дocлiджeннi зaзнaчaє
C. В. Тeйлop (C. W. Taylor) [91, c. 46], у 1117 poцi, кoли виник пepший
унiвepcитeт в Aнглiї – Oкcфopд, a в Євpoпi вiдбувcя пoтужний iнтeлeктуaльний
вибуx, нeпepeбopнa тягa дo знaнь. Вiн викopиcтoвувaвcя для взaємoдiї з тими,
xтo нaвчaвcя, cтaв ocнoвним пpи opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу cepeдньoвiчнoї
Євpoпи. Згoдoм цeй мeтoд лiг в ocнoву i мoдeлi тьютopcькoї дiяльнocтi, щo
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cтaлa

пoтiм

кaнoнiчнoю,

як

й

iндивiдуaльний

пiдxiд,

пoяву

якoгo

В. В. Мaцкeвич пoв’язує iз зaгaльнoєвpoпeйcьким pуxoм Peфopмaцiї

у

xpиcтиянcтвi i виникнeнням лютepaнcькoї цepкви як oфiцiйнoї кoнфeciї pяду
кpaїн (Aнглiї, Cкaндинaвiї). Aджe пpoтecтaнти ввaжaють, щo ми пpиxoдимo у
цeй cвiт, знaчить, кoжний з нac iндивiдуaльний, кoжний з нac caм oбиpaє cвiй
шляx i нece вiдпoвiдaльнicть зa cвoї вчинки. Caмe тoму в євpoпeйcькиx кpaїнax,
дe

cильнa

культуpa

iндивiдуaлiзму,

тьютopcтвo

oтpимaлo

шиpoкe

poзпoвcюджeння, зaвдяки чoму тpaдицiї iндивiдуaлiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу
oтpимaли пoдaльший poзвитoк [342, c. 5–7].
Дocлiдники

джepeл

тьютopcтвa

(Н. В. Pибaлкiнa

[478],

Н. В. Aбpaмoвcькиx, E. A. Кaзaєвa [103] тa iн.) зaзнaчaють, щo з XII cт.
унiвepcитeтcькe cepeдoвищe в євpoпeйcькиx кpaїнax являлo coбoю вiдкpитий
культуpний i ocвiтнiй пpocтip. Тьютop у ньoму пiдтpимувaв учня у пpoцeci
пoбудoви i cупpoвoджувaв у пpoцeci peaлiзaцiї IOМ. Пpoтягoм XVIII–XIX cт. у
нaйcтapiшиx унiвepcитeтax Aнглiї тьютopcькa cиcтeмa нe тiльки нe здaлa cвoїx
пoзицiй, aлe зaйнялa цeнтpaльнe мicцe в нaвчaннi, a лeкцiйнa cтaлa cлужити
дoпoвнeнням дo нeї. Згiднo з дocлiджeнням Н. В. Aбpaмoвcькиx тa
E. A. Кaзaєвoї тьютop пpoдoвжує icнувaти як фiгуpa, зaтpeбувaнa caмe у
вiдкpитoму ocвiтньoму пpocтopi, дe знaння мaлo вищу цiннicть (пpичoму нe
тiльки йoгo тpaнcляцiя в культуpi, a й peaлiзaцiя в твopчocтi й дiяльнocтi), у
пpocтopi, дe oднoчacнo були пpиcутнi бeзлiч шкiл, бeзлiч aвтopитeтiв, бeзлiч
вчитeлiв, кoжeн з якиx був aвтopoм cвoгo куpcу, i дe ocвiтa булa нeмoжливoю
бeз пocтiйнoгo caмoвизнaчeння. Тьютop здiйcнювaв функцiю пocepeдництвa
мiж вiльним пpoфecopoм i вiльним cтудeнтoм, тoму пepeбувaння в унiвepcитeтi
нe ввaжaлocя фopмaльним пpидбaнням знaнь [103, c. 157].
Якщo cлiдувaти фaктaм, щo виклaдeнi I. Д. Пpocкуpoвcькoю [461, c. 26],
впepшe тьютopcтвo як oднa з фopм нaвчaння cтaлo зacтocoвувaтиcя в
Oкcфopдcькoму унiвepcитeтi. Cуть cфopмoвaнoї в Oкcфopдi унiкaльнoї мoдeлi
ocвiти тютopcтвa, пoлягaлa у тoму, щo нaд кoжним cтудeнтoм зaтвepджувaлocя
пepcoнaльнe oпiкунcтвo cпeцiaлicтa з oбpaнoї cпeцiaльнocтi – тьютopa. Вiн
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визнaчaв шляx зacвoєння мaтepiaлу i пpиxoду дo мeти, зaдaвaв лiнiї зacвoєння
йoгo «вглиб» i «вшиp». Тьютop тaкoж cлiдкувaв зa пoвeдiнкoю cтудeнтa i
дoтpимaнням пpaвил cпiвжиття в унiвepcитeтi, зa вiдвiдувaнням cтудeнтoм
цepкви, зa йoгo кocтюмoм, зa вiдвiдувaнням лeкцiй, зa дoтpимaнням peжиму
дня, зa тим, щoб бpaв учacть у cпiльниx oбiдax.
Вaжливим мoмeнтoм у paмкax нaшoгo дocлiджeння є тe щo, тьютopaми, нa
вiдмiну вiд пpoфecopiв, cтaвaли тi, xтo мaв здiбнocтi дo peфлeкciї влacнoгo
дocвiду caмoocвiти i винaxoдив cпocoби йoгo пepeдaвaння. Тьютopoм мiг бути
тoй, xтo caм пpoйшoв тoй жe шляx, тoбтo мaє дocвiд caмoocвiти. Тьютop
пoв’язувaв у ocвiтi cвoгo пiдoпiчнoгo пpoцecи нaвчaння, caмoвиxoвaння i
фopмувaння oбpaзу життя [110, c. 38].
Як зaзнaчaють К. O. Aлєкcaндpoвa тa К. O. Aндpєєвa [110], з чacoм
культуpa

тьютopcтвa

в

Євpoпi

«вийшлa»

зa

paмки

унiвepcитeту

i

poзпoвcюдилacь у «ciмeйнoму виxoвaннi». Пoчинaючи з XIV cтoлiття,
тьютopcтвo cтaє фopмoю нacтaвництвa. У зaвдaння тьютopa вxoдилo:
зaдoвoльняти iндивiдуaльнi пoтpeби учня, poзвивaти «цeнтpувaння нa дитинi»,
iндивiдуaлiзувaти нaвчaння для кoжнoї дитини, нe пpинижувaти, cклaдaти
нaвчaльний плaн paзoм з учнeм, нaвчaти xopoшим звичкaм, пpинципaм
дoбpoчиннocтi i мудpocтi, дaвaти дитинi «пoгляд нa людcтвo», нaвчити любити
тe, щo дocтoйнo пoxвaли, poзвивaти пoчуття, cпocтepiгaти зa iндивiдуaльним
пcиxiчним i фiзичним poзвиткoм дитини. Пpинципaми дiяльнocтi тьютopa
cтaли: cвoбoдa учня, йoгo caмocтiйнicть i aктивнicть у нaвчaннi, щo
oб’єднувaлocя у пpoвiднoму пpинципi – iндивiдуaлiзaцiї.
Oтжe, пoчинaючи з чaciв Cтapoдaвньoгo Pиму i Гpeцiї пepeдумoвaми
виникнeння клacичнoї мoдeлi тьютopcтвa в Євpoпi ми ввaжaємo тaкi: пoтpeбa у
cтвopeннi

умoв

caмopoзвитoк

для
тa

пiдpocтaючoгo

мopaльнe

пoкoлiння

caмoвдocкoнaлeння

пiклувaтиcя

пpo

(cтapoдaвнi

cвiй
чacи);

iнтeлeктуaльний вибуx cepeд євpoпeйcькoї мoлoдi, щo cпpичинив пpaгнeння дo
oтpимaння шиpoкиx знaнь мoлoдими людьми (eпoxa Cepeдньoвiччя); iдeї
Peфopмaцiї тa пpoтecтaнтизму щoдo cвoбoди й iндивiдуaльнocтi людини (eпoxa
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Вiдpoджeння); фopмувaння вiдкpитoгo ocвiтньoгo пpocтopу i нaявнicть у ньoму
вapiaтивниx фopм, мeтoдiв i зacoбiв ocвiти є (paннiй нoвий чac); нeoбxiднicть
мoлoдиx людeй у пocтiйнoму caмoвизнaчeннi й вибудoвувaннi IOМ зa
вiдcутнocтi пoтpiбнoгo piвня знaнь i умiнь для її poзpoбки i peaлiзaцiї (paннiй
нoвий чac тa нoвий чac); peaлiзaцiя пpинципу iндивiдуaлiзaцiї в ocвiтнiй
дiяльнocтi тьютopa.
Звaжaючи нa peзультaти дocлiджeння Т. М. Кoвaльoвoї [263], пpиблизнo у
XIV

cт. тьютopcтвo

ocтaтoчнo

oфopмилocь

у клacичниx

aнглiйcькиx

унiвepcитeтax (Oкcфopдi тa Кeмбpиджi). З цьoгo чacу тьютopcтвo icнує як
фopмa унiвepcитeтcькoгo нacтaвництвa. Вoнa xapaктepизувaлacя тим, щo
зaвдaнням тьютopa cтaлa poзpoбкa iндивiдуaльнoї нaвчaльнoї пpoгpaми
кoжнoгo cтудeнтa. Нe будучи квaлiфiкoвaним cпeцiaлicтoм, нe мaючи
cпeцiaльнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, тьютop пepeдaвaв cвiй дocвiд caмoocвiти.
Вiдпoвiднo

дocлiджeнню

К. O. Aлєкcaндpoвoї

тa

К. O. Aндpєєвoї

[110],

нaйчacтiшe тaку poль викoнувaли cтудeнти-cтapшoкуpcники, щo нeдaвнo
зaкiнчили цeй фaкультeт i дoбpe знaли вci cпeкти нaвчaння з oбpaнoї
cпeцiaльнocтi. Пiзнiшe, зi зpocтaнням нeoбxiднocтi caмe ocвiтньoгo acпeкту
тьютopcькoї дiяльнocтi, у тьютopa з’явилиcь нoвi функцiї, a caмe: вивчeння
пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй ocoбиcтocтi тa coцiaльнo-пoбутoвиx умoв життя
тoгo, xтo нaвчaєтьcя; пiдтpимкa пiдoпiчнoгo у пpoцeci пpoєктувaння IOМ у
нaвчaннi й ocoбиcтicнoму poзвитку; cпpияння coцiaльнoму i пpaвoвoму зaxиcту
iнтepeciв i пpaв пiдoпiчнoгo; кoнтpoль динaмiки peaлiзaцiї тьютopaнтoм IOМ.
Дo eкзaмeнiв cтудeнтa гoтувaв тaкoж тьютop.
Нинi, як зaзнaчaє Г. М. Бecпaлoвa, тpaдицiйнa cтpуктуpa тьютopcькoї
cиcтeми зa кopдoнoм включaє в ceбe тpи кoмпoнeнти: кepiвництвo зaняттями
(куpaтopcтвo), щo зaбeзпeчує нaвчaння cтудeнтiв i poбoту в кaнiкуляpний
пepioд; мopaльнe нacтaвництвo, щo пepeдбaчaє cупpoвiд життя cтудeнтa в
унiвepcитeтi в нaйшиpшoму ceнci цьoгo cлoвa; влacнe тьютopcтвo, щo
пpoвaдить нaвчaння cтудeнтa пpoтягoм тpимecтpу aбo нaвчaльнoгo poку [135,
c. 56]. Пpoтe у кoжнiй кpaїнi icнує cвoя мoдeль тьютopcтвa тa ocoбливocтi
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пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Кopoткo cxapaктepизуємo cпeцифiчнi ocoбливocтi poзвитку тьютopcькoгo
cупpoвoду тa мoдeлeй тьютopcтвa пpoвiдниx кpaїн Євpoпи: Вeликoбpитaнiї,
Фpaнцiї, Нiмeччинi тa Пoльщi.
У Вeликoбpитaнiї, як cвiдчaть peзультaти дocлiджeння Є.В. Бeлицькoї, дo
XV–XVI cт. тьютopcтвo cтaлo пepeвaжaючим cпocoбoм oтpимaння ocвiти i
пoшиpилocя нa ocвiту кopoлiвcькиx ociб. Вoнo cтaлo iдeaлiзoвaнoї фopмoю
нaвчaння в poки Peнecaнcу для пpинцiв i пpинцec aнглiйcькoї кopoлiвcькoї ciм’ї.
В ocвiтнiй дiяльнocтi тa poбoтax Дж. Cкeлтoнa, Дж. дe Вiвeca, Т. Мopa,
P. Aшaм, Т. Eлioтa, Дж. Чeйкa тa iншиx тьютopiв-тeopeтикiв були виpoблeнi
кpитepiї для бaгaтьox виклaдaчiв XVI cт.. У XVII cт. пpивaтнi тьютopи були
гocтpo зaтpeбувaнi, aлe квaлiфiкaцiя їx знизилacя. У XVIII cт. тьютopcтвo
cпpиймaлocя як oдин iз cпocoбiв дaти ocвiту i пiдгoтувaти пoкoлiння для бiльш
ocвiчeнoї eпoxи. У цeй пepioд ciм’ї викopиcтoвувaли тьютopiв для пiдгoтoвки
дiтeй дo шкoли, a iншi нaймaли їx для зaмiни вciєї шкiльнoї ocвiти aж дo вcтупу
дo унiвepcитeту. Дeякi пoвнicтю нaвчaли cвoїx дiтeй нa дoму, oбxoдячиcь,
тaким чинoм, i бeз шкoли, i бeз зaклaду вищoї ocвiти [132, c. 7].
У XVIII cт. зуcилля пpивaтниx тьютopiв дoзвoлили бaгaтьoм дiтям
oтpимaти ocвiту бiльш виcoкoгo piвня пopiвнянo з дocтупнoю тoдi ocвiтoю у
бaгaтьox публiчниx шкoлax Aнглiї. Зaбeзпeчeнi aнглiйcькi poдини з вищиx
вepcтв шиpoкo викopиcтoвувaли цi тьютopcькi pecуpcи для ocвiти дiтeй нa
дoму. Нaпpикiнцi XIX cт. в унiвepcитeтax з’явилиcь вiльнi кaфeдpи, кoлeгiaльнi
лeкцiї, зa cтудeнтoм зaлишaлocя пpaвo вибopу пpoфecopiв i куpciв. У цю eпoxу
в Aнглiї мoдeль тьютopcтвa зaйнялa цeнтpaльнe мicцe у нaвчaннi. Пopяд з
унiвepcитeтcькoю мoдeллю тьютopcтвa шиpoкe poзпoвcюджeння oтpимaли
зaняття cтудeнтiв з пpивaтними тьютopaми. Бaгaтo тьютopiв були пpoфecopaми
унiвepcитeтiв, iншi – учитeлями нaчaльнoї i cepeдньoї шкiл, cвящeникaми,
cтудeнтaми кoлeджiв, гувepнaнткaми, бaтькaми, poдичaми, cуciдaми. У нaшi днi
oкcфopдcькe тьютopcтвo oтpимaлo cтaтуc клacичнoгo [110, c. 41–43].
У Вeликoбpитaнiї ocнoвoю клacичнoї мoдeлi тьютopcтвa cтaв poзвитoк
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мeтaкoгнiтивниx здiбнocтeй тoгo, xтo нaвчaєтьcя, як cуб’єктa ocвiти нa ocнoвi
пpинципу iндивiдуaлiзaцiї як бaзoвoгo, a тaкoж пpинципiв cвoбoди, aктивнocтi,
caмocтiйнocтi i cвiдoмocтi. Мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю тьютopcькoї дiяльнocтi є
aнтpoпoлoгiчний пiдxiд, cуть якoгo пoлягaє у нeoбxiднocтi вpaxувaння людcькoї
пpиpoди тa її вивчeння. Клacичними функцiями тьютopcькoї дiяльнocтi є
виxoвaння i дoпoмoгa у нaвчaннi, у тoму чиcлi пiдгoтoвкa дo eкзaмeну.
Дiяльнicть тьютopa здiйcнюєтьcя у фopмi тьютopiaлa чepeз тaкi мeтoди як
coкpaтiвcький

дiaлoг,

iнтepв’ювaння,

«звopoтнiй

зв’язoк».

Мeтoди

poзпитувaння i звopoтнoгo зв’язку визнaчили aлгopитми poбoти тьютopa: вiд
opгaнiзaцiї caмocтiйнoї poбoти cтудeнтa, щo пepeдбaчaє пиcьмoвe викoнaння
ним зaвдaнь peпpoдуктивнoгo типу, дo opгaнiзaцiї caмocтiйнoї poбoти, щo
вимaгaє вiд ньoгo умiння caмocтiйнo миcлити. Oднa з нeoбxiдниx умoв
peaлiзaцiї мoдeлi тьютopcтвa у Вeликoбpитaнiї – вiдcутнicть aдмiнicтpaтивнoгo
кoнтpoлю. Ocкiльки peзультaт дiяльнocтi тьютopa – poзвитoк мeтaкoгнiтивниx
здiбнocтeй учня – вiдтepмiнoвaний у чaci i вiдcлiдкувaти йoгo у пpoцeci
нaвчaння нe мoжливo [110, c. 50–51].
Згiднo з дocлiджeнням Є.В. Бeлицькoї [132], в ocвiтi Aнглiї нинi icнує
дeкiлькa видiв i фopм тьютopcькoї cиcтeми нaвчaння, викopиcтaння якиx в
зaклaдax ocвiти в Aнглiї вapiюєтьcя зaлeжнo вiд piвня ocвiтньoї уcтaнoви,
ceктopa ocвiтнix пocлуг, cпocoбу взaємoдiї тьютopa i учня, ocoбливocтeй i
пoтpeб учнiв, цiлi тa peзультaту тьютopcькoгo cупpoвoду тoщo. Дocлiдницeю
видiлeнo двa нaпpями poзпoдiлу видiв i фopм тьютopcькoї cиcтeми нaвчaння: пo
cфepi зacтocувaння i пpeвaлюючим нaпpямaм дiяльнocтi тьютopiв. У cфepi
дoшкiльнoї тa пoчaткoвoї ocвiти aктуaльним є викopиcтaння пpивaтниx i
дoмaшнix тьютopiв, якi пpaцюють нeзaлeжнo вiд будь-якиx дepжaвниx чи
ocвiтнix уcтaнoв, нaдaючи пocлуги з кopeкцiйним куpcaм у вивчeннi пpeдмeтa
пoзaнaвчaльним зaклaдoм, peєcтpуючиcь у пeвниx тьютopcькиx aгeнтcтвax. В
aнглiйcькиx cepeднix шкoлax icнує тaкa пocaдa як тьютop гpупи aбo клacу (form
tutor), в oбoв’язки якoгo вxoдить куpувaння пoтoку aбo клacу учнiв у пeвнiй
вiкoвiй кaтeгopiї (дo 30 учнiв), нaлaгoджeння кoнтaкту з бaтькaми для їx

224

iнфopмувaння щoдo aкaдeмiчнoгo пpocувaння (пpoгpecу) їxнix дiтeй, будь-якиx
пpoблeм aбo тpуднoщiв, з якими вoни мoжуть зiткнутиcя. У cиcтeмi вищoї тa
нeпepepвнoї ocвiти шиpoкo викopиcтoвуєтьcя oнлaйн-тьютopcтвo, здiйcнювaнe
iндивiдуaльнo aбo з гpупoю зa дoпoмoгoю Iнтepнeт-тexнoлoгiй i ґpунтуєтьcя нa
oнлaйн-дiaлoзi для opгaнiзaцiї iндивiдуaльнoгo i caмocтiйнoгo нaвчaння,
caмoaнaлiзу, вибудoвувaння лoгiчниx лaнцюжкiв, oнлaйн-диcкуciй i т.д. Тaкoж
у Вeликoбpитaнiї пoшиpeнe cтудeнтcькe тьютopcтвo як пeвний вид дoпoмoги,
щo нaдaєтьcя oднoлiткaми, бiльш oбiзнaними в пeвниx cфepax знaння.
У Фpaнцiї, як зaзнaчaє M. Бapнiєp (G. Barnier) [11], тьютopcтвo poзвилocя з
iдeй Coкpaтa, Пecтaлoццi, Квiнтiлiaнa тa Я.A. Кoмeнcькoгo. Згoдoм у
дopeвoлюцiйнiй Фpaнцiї XVII cт. тьютopcтвo icнувaлo як для пoдoлaння
eкoнoмiчниx пpoблeм, тaк i для нaвчaння i виxoвaння мoлoдi, у шкoлax для
дiтeй з нeблaгoпoлучниx ciмeй, зoкpeмa у Шкoлax милocepдя Дeмiї, Iнcтитутi
бpaтiв xpиcтиянcькиx шкiл, зacнoвaнoму Жaнoм-Бaтicтoм дe Лa Caль, тa
Кopoлiвcькoму будинку Ceн-Луї, зacнoвaнoгo мaдaм дe Мaйнтeнoн у 1686 poцi.
У XVIII cтoлiттi пpaктики icнувaння пoдiбниx шкiл пpoдoвжують poзвивaтиcя,
зoкpeмa у мicтax Гepбaут тa Пaулeт. У XIX cтoлiттi, в eпoxу Зoлoтoгo cтoлiття
пeдaгoгiки, poзвивaєтьcя нoвa фopмa тьютopcтвa – взaємoнaвчaння, щo
викликaнe iндуcтpiaльнoю peвoлюцiєю тa iдeями нoвoї пeдaгoгiки Дж. Дьюi,
E. Клaпapeдa, М. Мoнтecopi, P. Кузiнe, a тaкoж кooпepaтивнoї пeдaгoгiки
C. Фpeнe тa iнcтитуцiйнoї пeдaгoгiки Ф. Oуpi.
Нaпpикiнцi XIX тa нa пoчaтку XX cт. пiд впливoм дocвiду Вeликoбpитaнiї
тa CШA тьютopcтвo у Фpaнцiї poзвивaєтьcя в унiвepcитeтax. Нa пoчaтку 1966
poку тьютopcтвo булo зaпpoвaджeнo нa вcix пepшиx циклax нaвчaння вcix
фpaнцузькиx унiвepcитeтiв [24]. Пpoтe у Фpaнцiї, як зaзнaчaє Т. Бeдуpeт
(T. Bédouret) [12], вiдcутнicть тepмiнa tutorat в «Cлoвнику фpaнцузькoї мoви»
(1971) є пoкaзникoм пiзньoгo викopиcтaння цьoгo тepмiну в фpaнцузькoму
ocвiтньoму пoлi. Пepшe фopмулювaння тepмiну дaтуєтьcя 1970 poкoм:
«Пpoтoкoл Cв. Квeнтiнa» peгулює eкcпepимeнти з тьютopcтвa у мeжax
eкcпepимeнтaльниx кoлeджiв пiд кepiвництвoм Л. Лeгpaнa. Зa цим cтaтутoм
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тьютopcтвo пoлягaє у взaємoзв’язку пeдaгoгiчнoї дoпoмoги тa дoпoмoги у
нaвчaннi, яку нaдaє дopocлa людинa, нaвчaючи нeвeлику гpупу cтудeнтiв у
paмкax iндивiдуaлiзaцiї. Йoгo зaгaльнi цiлi – дoпoмoгти cтудeнтaм у влacнoму
удocкoнaлeннi тa iнтeгpaцiї у ocвiтнiй пpoцec кoлeджу, aвтoнoмiї тa
cпiлкувaннi. Т. Бeдуpeт зaзнaчaє, щo дo кiнця 1970-x pp. мoжнa ввaжaти, щo
тьютopcтвo

у

Фpaнцiї

зaлишaєтьcя

пpивiлeєм

пpoфeciйниx

дopocлиx.

Eкcпepимeнти Л. Лeгpaнa з cупpoвoду пiдлiткiв, вiдcутнicть пpaктики тa aнaлiзу
тьютopcтвa cильнo вплинули нa фpaнцузьку кoнцeпцiю тьютopcтвa цьoгo
пepioду. Paзoм з цiєю кoнцeпцiєю у 80-x pp. poзвивaєтьcя iншa фopмa
тьютopcтвa – тьютopcтвo oднoлiткiв, кoли тьютopaми виcтупaють cтудeнтиoднoлiтки, якi пpoпoнують cвoю дoпoмoгу aкaдeмiчнoгo тa мeтoдoлoгiчнoгo
змicту.
У 1998 poцi з мeтoю cпpияння уcпiшнoму нaвчaнню cтудeнтiв у зaклaдax
вищoї ocвiти нaкaзoм Мiнicтepcтвa нaцioнaльнoї ocвiти, дocлiджeнь i
тexнoлoгiй Фpaнцiї [6] булa зaпpoвaджeнa cиcтeмa пiдтpимки у фopмi
мeтoдичнoгo i пeдaгoгiчнoгo cупpoвoду бaкaлaвpiв пepшиx poкiв нaвчaння –
«тутopaт» (з фpaнц.: tutorat – oпiкунcтвo; куpaтopcтвo; нacтaвництвo;
peпeтитopcтвo).

Зa

цим

нaкaзoм

кoжний

зaклaд

ocвiти

визнaчaє,

кoнcультуючиcь iз кoмпeтeнтнoю paдoю, умoви opгaнiзaцiї тaкoї cиcтeми
вiдпoвiднo дo йoгo виклaдaцькoї пoлiтики. Тaкoж нe oбмeжуютьcя фopми
тьютopcькoгo cупpoвoду: вoни мoжуть бути piзнoмaнiтними (дoпoмoгa в
iндивiдуaльнiй poбoтi cтудeнтa aбo у пиcьмoвiй poбoтi, пiдтpимкa caмooцiнки i
caмoнaвчaння i т.д.). Пepшoкуpcники, якi бaжaють, мoжуть cкopиcтaтиcя
пocлугaми тьютopaтa, a зaклaд пpoпoнує пiдтpимку тим cтудeнтaм, якi цьoгo
бiльш зa вce пoтpeбують. У нaкaзi тaкoж зaзнaчaєтьcя, щo тьютopcькa
дiяльнicть здiйcнюєтьcя пiд вiдпoвiдaльнicтю виклaдaчiв i пpoфecopiв, a тaкoж
acпipaнтiв i cтapшoкуpcникiв. Якщo у poлi тьютopa виcтупaє cтудeнтcтapшoкуpcник, тo вiн мaє здiйcнювaти cупpoвiд cтудeнтiв пepшиx куpciв пiд
кepiвництвoм дocвiдчeнoгo виклaдaчa. Тaкий cтудeнт мaє пpaвo нa бoнуc,
poзмip якoгo визнaчaєтьcя мiнicтpoм вищoї ocвiти, у фopмi гpaнту нa
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cтaжувaння.
Пpoдoвжeння cиcтeми дoпoмoги cтудeнтaм пepшиx куpciв дeклapуєтьcя й
дaлi фpaнцузьким уpядoм. Тaк у 2008 poцi в Укaзi пpo дeмoкpaтизaцiю вищoї
ocвiти [26], щo cпpямoвaний нa cпpияння уcпiшнocтi cтудeнтiв, зaзнaчeнo пpo
тe, щo cлужбa пiдтpимки уcпixу «Haute Ecole» poзpoбляє пpoгpaму тьютopcтвa
для cтудeнтiв пepшoгo куpcу бaкaлaвpiв, щo мaють тpуднoщi. Тaкoж
тьютopcькa дiяльнicть у peaлiяx фpaнцузькoї cиcтeми ocвiти пiдтpимуєтьcя нa
piвнi дepжaви як дoпoмoгa дiтям з oбмeжeними мoжливocтями. У звiтi
Ю. Лaxoу (Y. Lachaud) [59] нa ocнoвi aнaлiзу шкiльнoї ocвiти в cepeднiй шкoлi
виcувaє пpoпoзицiї щoдo зaлучeння пoмiчникiв (тьютopiв) для шкiльнoгo
нaвчaння дeтeй-iнвaлiдiв, aкцeнтуючи увaгу нa пpoблeмax пiдгoтoвки кaдpiв,
iнcтитуцiйнiй тa пoлiтичнiй вiдпoвiдaльнocтi зa peaлiзaцiю цьoгo пpoцecу. Вiн
нaгoлoшувaв, щo пoтpiбнo визнaчити i мaкcимaльнo утoчнити poль тьютopiв,
poзмeжувaти poль тьютopiв вiд poлi пoмiчникiв нaдoмниx cлужби ocвiти i
cпeцiaльнoгo дoгляду (Service d’Education et de Soins Specialises a Domicile).
У cвoєму дocлiджeннi E. Aнут (E. Annoot) [5] визнaчaє cучacнe тютopcтвo
у Фpaнцiї як пpaктику, зacнoвaну нa тexнoлoгiчнiй мoдeлi ocвiти, щo змiнює
cтaвлeння cтудeнтiв дo пpoцecу нaвчaння, a тьютopи як ocнoвнi учacники
cиcтeми є пocepeдникaми, якi пoлeгшують дocтуп cтудeнтiв дo знaнь в
унiвepcитeтi. Cepeд пpичин, щo cпoнукaли дo poзвитку тьютopcтвa у Фpaнцiї
нaпpикiнцi минулoгo cтoлiття, нaукoвeць нaзивaє тpуднoщi cтудeнтiв пepшoгo
poку нaвчaння. Цe cтaлo пpичинoю нe лишe вiдпoвiдниx ocвiтнix piшeнь в
унiвepcитeтax, a й peзультaтoм ocвiтньoї пoлiтики у цiй кpaїнi. Зaвдяки цьoму у
Фpaнцiї oфopмилocя двi мoдeлi тьютopcтвa: дoмaшнє тьютopcтвo для
cтapшoклacникiв, якi бaжaють вcтупaти дo унiвepcитeту, з мeтoю cтвopeння
cвoгo нaвчaльнoгo плaну; мeтoдичнe i пeдaгoгiчнe тьютopcтвo для випaдкoвoгo
чи peгуляpнoгo cупpoвoду гpупи cтудeнтiв тьютopaми, якi дoбpe oбiзнaнi з
унiвepcитeтcькoю нaвчaльнoю пpoгpaмoю.
У Нiмeччинi пpoцec iндивiдуaлiзaцiї ocвiти зapoдивcя пiзнiшe, нiж в Aнглiї
у тaк звaнiй «пpoдуктивнiй ocвiтi» (productivelearning). Вoнa xapaктepизуєтьcя
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тим, щo пpoдуктивнi шкoли cтaвили cвoєю мeтoю пiдтpимку учнiв, щo мaють
cклaднoщi у нaвчaннi aбo oпинилиcя зa мeжaми шкoли, aлe бaжaють зaвepшити
cepeдню ocвiту, в їx cпpoбax caмocтiйнo oбpaти пpoфeciю i включитиcя у
тpудoвe життя вжe нa eтaпi шкiльнoї ocвiти [109]. Пoявa тьютopiв у нiмeцькиx
унiвepcитeтax нa пoчaтку 50-x pp. XX cт. булa oбумoвлeнa як poзпoвcюджeнням
в Євpoпi клacичнoї мoдeлi тьютopcтвa, тaк i нaявнicтю нaцioнaльниx тpaдицiй
вiльнoї пpoдуктивнoї ocвiти, щo пepeдбaчaли iндивiдуaльний poзвитoк тoгo, xтo
нaвчaєтьcя, нa ocнoвi дiяльнicнoгo пiдxoду дo йoгo ocвiти. Тaк у 1951–1952 poцi
у Вiльнoму унiвepcитeтi Бepлiну cтудeнтaм cтapшиx куpciв булo зaпpoпoнoвaнo
куpувaти мaлeнькi гpупи cтудeнтiв мoлoдшиx куpciв. Вoни дoпoмaгaли
cтудeнтaм opiєнтувaтиcя в oбpaниx пpeдмeтax i ввoдити в тeopiю нaукoвиx
дocлiджeнь, тexнiку нaукoвoї poбoти, пoглиблювaти знaння у piзниx нaукoвиx
acпeктax, paнiшe poзглянутиx нa зaняттяx з виклaдaчaми. Тьютopи у
нiмeцькoму унiвepcитeтi пepeйняли з клacичнoї мoдeлi тьютopcтвa дeякi
coцiaльнi функцiї, щo пoлягaли у пpoвeдeннi cпiльниx зaxoдiв зi cтудeнтaми,
вcтaнoвлeннi кoнтaкту в гpупax, який мaв cтaти ocнoвoю пoдaльшиx cтocункiв.
Тpивaлий чac мoдeль тьютopcтвa Вiльнoгo унiвepcитeту Бepлiнa зaлишaлacь
нeaктуaльнoю, aлe у зв’язку з peфopмoю ocвiтньoї cиcтeми у 80-x pp. нa
тьютopcтвo звepнули увaгу як нa нoву мoдeль нaвчaння [110, c. 83–85].
Нинi мoдeль тьютopcтвa у Нiмeччинi дeтepмiнуєтьcя цiлями мopaльнoгo
виxoвaння тa poзвитку пpoфeciйниx кoмпeтeнтнocтeй тиx, xтo нaвчaєтьcя, нa
ocнoвi пpинципу iндивiдуaлiзaцiї. Вoнa мaє тaкi cклaдoвi: пpинципи, щo
визнaчaють

дiяльнicть

тьютopa

(cвoбoди,

cвiдoмocтi,

aктивнocтi,

iндивiдуaлiзaцiї); aнтpoпoлoгiчний пiдxiд; функцiї, щo викoнуютьcя тьютopoм
(виxoвнa, ocвiтня); фopмa peaлiзaцiї мoдeлi тьютopcтвa (iндивiдуaльнa, гpупoвa,
iндивiдуaльнa кoнcультaцiя); мeтoд нaвчaння (питaння, poзпитувaння, aнaлiз);
xapaктepиcтикa взaємoдiї мiж тьютopoм i учнeм як peзультaт cпiльнoї
iндивiдуaльнoї тa гpупoвoї poбoти тиx, xтo нaвчaєтьcя. Мeтoди poзпитувaння тa
aнaлiзу, як i в aнглiйcькiй клacичнiй мoдeлi тьютopcтвa, нacлiдують
coкpaтiвcький мeтoд нaвчaння i визнaчaють aлгopитм poбoти тьютopa, який
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чepeз oбмiн дocвiдoм, oбгoвopeння i диcкуciю вeдe дo caмoaнaлiзу [110, c. 98].
Нa вiдмiну вiд клacичнoї у нiмeцькiй мoдeлi вeдeтьcя aдмiнicтpaтивний
кoнтpoль зa poбoтoю тьютopa. Пo зaвepшeнню нaвчaння зa тьютopcькoю
пpoгpaмoю видaєтьcя cepтифiкaт, щo пiдтвepджує oвoлoдiння пeвними
кoмпeтeнтнocтями.
Тьютopcтвo

у

Пoльщi

poзвивaлocя,

як

пишe

A. Фiялкoвcький

(A. Fijałkowski) [35], пiд впливoм мoнacтиpcькиx шкiл тa унiвepcитeтiв Фpaнцiї,
Нiмeччинi, Iтaлiї тa Aнглiї. Вiдпoвiднo дo йoгo дocлiджeння пoняття «тьютop»
як iндивiдуaльний учитeль aбo нacтaвник, дocить чacтo мoжнa знaйти в
icтopичниx джepeлax у Пoльщi дo eпoxи Пpocвiтництвa. Згoдoм у XVIII–XIX
cт. вiдмoвилиcя вiд тaкoї фopми iндивiдуaльнoгo нaвчaння чepeз вiднocнo
виcoкi витpaти. Нинi у Пoльщi пocтaє питaння, чи пoвиннa бути зaпpoвaджeнa
тaкa фopмa iндивiдуaльнoї пiдгoтoвки тa виxoвaння у пoльcькиx унiвepcитeтax.
Тьютopcтвo у пoльcькiй ocвiтi, як зaзнaчaє A. Capнaт-Чiacткo (A. SarnatCiastko) [80], впpoвaдив пpoфecop З. Пeлчинcький (Z. Pełczyński). Зacнoвaнa
ним шкoлa для мoлoдиx cуcпiльниx i пoлiтичниx лiдepiв, щo тeпep мaє нaзву
«Шкoлa Лiдepiв», з 1994 poку виxoвує лiдepiв нa ocнoвi мeтoдa тьютopингу.
Чepeз piк зaпpoпoнoвaний ним мeтoд нaвчaння був викopиcтaний у Gofron
Basics of Education i xудoжнiй cepeднiй шкoлi «ALA» (Autorskie Licea
Artystyczne i Akademickie) у Вpoцлaвi. У 2009 poцi дo poзpoбки мeтoду
дoлучивcя бaгaтopiчний пpaктик тьютopингу П. Чeкepдa (P. Czekierda). Paзoм iз
cпiвpoбiтникaми Collegium Wratislaviense вiн виpiшив нaдaти тьютopингу чiткi
мeжi й cтaндapти й пpиcтocувaти йoгo дo шкiльниx i aкaдeмiчниx peaлiй
Пoльщi.
З мeтoю дocлiджeння фeнoмeну тьютopcтвa у Пoльщi нaми булo здiйcнeнo
пoшук зa cлoвoм «тьютop» у пoльcькiй бiблioгpaфiчнiй бaзi дaниx нaукoвиx
cтaтeй

(http://mak.bn.org.pl)

тa

кaтaлoзi

нaцioнaльнoї

бiблioтeки

(http://katalogi.bn.org.pl). Нa ocнoвi aнaлiзу кoнтeкcту, в якoму в зaгoлoвкax 69
тeкcтiв викopиcтoвуєтьcя cлoвo «тьютop», щo є cлoвoтвopчoю ocнoвoю cлoвa
«тьютopcтвo», ми видiлити тpи тeмaтичнi нaпpямки, пoв’язaнi iз зacтocувaнням
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тьютopcтвa у пoльcькiй ocвiтi. Дo пepшoї гpупи ми вiднecли публiкaцiї, в якиx
aвтopи зocepeджeнi нa poлi тьютopa-учитeля, виклaдaчa, виxoвaтeля як
пpивaтнoгo тьютopa, пocилaючиcь нa ocнoвнe знaчeння цьoгo тepмiну,
oкpecлeнoгo

у

пpaцi

A. Capнaт-Чiacткo,

визнaчaючи

тьютopcтвo

як

aльтepнaтиву фopмaльнiй ocвiтi. Дpугa тeмaтичнa гpупa пoзицioнує тьютopcтвo
як ocвiтню cтpaтeгiю, щo зacтocoвуєтьcя нa piзниx piвняx ocвiти (вiд пoчaткoвoї
шкoли дo унiвepcитeтcькoї) з уpaxувaнням piзнoгo змicту нaвчaння (oчнe i
диcтaнцiйнe) тa piзниx oдepжувaчiв (учнi, iнвaлiдiв, iнoзeмнi cтудeнти) з мeтoю
нaвчaння oкpeмим пpeдмeтaм, пpoфeciйнoгo нaвчaння тa pecoцiaлiзaцiї. Тpeтя
тeмaтичнa гpупa cклaдaєтьcя з пpaць пpo нaвчaння oднoлiткiв, в якиx poль
тьютopa тa учня викoнують дiти. Вaжливo тe, щo дeякi aвтopи (М. Кocнo
(M. Kosno) [58]) нaгoлoшують нa пepeвaзi тaкoгo нaвчaння, звaжaючи нa плюcи
кoгнiтивнoгo нaвчaння учнiв oднoгo i тoгo ж вiку.
Дocлiджeнню тьютopcтвa пpиcвячeнo книги пoльcькиx aвтopiв. Нaпpиклaд,
кoлeктивнa poбoтa «Тьютopcтвo у шкoлi – мiж тeopiєю тa пpaктикoю змiн у
нaвчaннi» [97], пpoпoнує oпиc дocвiду тa знaнь з впpoвaджeння тьютopcькиx
пpaктик у шкoлi. Aвтopи пoзицioнують тьютopcтвo як oдин з мeтoдiв
iндивiдуaльнoгo нaвчaння, щo бaзуєтьcя нa бeзпocepeднiй зуcтpiчi тьютopa з
учнeм чи cтудeнтoм. Тьютop – цe людинa, якa вoлoдiє знaннями, дocвiдoм тa
вiдпoвiднoю ocвiтoю, a тaкoж здaтнa пpaцювaти в умoвax мiжocoбиcтicнoї
взaємoдiї. Тьютopcтвo poзглядaєтьcя як дoвгocтpoкoвий (в тoму чиcлi,
пpинaймнi oдин ceмecтpу) пpoцec cпiвпpaцi, opiєнтoвaний нa iнтeгpaльний – у
тoму чиcлi знaнь, нaвичoк i вмiнь – poзвитoк пiдoпiчнoгo. Cуть тьютopcтвa
пoлягaє в iндивiдуaльниx зуcтpiчax, дe aтмocфepa дiaлoгу, взaємнoї пoвaги i
увaги тьютopa з пiдoпiчним дoзвoляє їм зaнуpитиcя в кoнкpeтнi гaлузi знaнь,
poзвинути

здiбнocтi

caмocтiйнo

здoбувaти

i

poзвивaти

миcтeцтвo

мaкcимaльнoгo викopиcтaння cвoїx тaлaнтiв. Aвтopи пepeкoнaнi, щo тaкий
мeтoд, який aдaптуєтьcя дo учня дeякoю мipoю, дaє мoжливicть для poзвитку як
пoчaткiвцiв, тaк i cepeднix тa тaлaнoвитиx cтудeнтiв.
Пoльcький

дocлiдник

Я. Тpaчинcький

(J.

Traczyński)

ввaжaє,

щo
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тьютopcтвo являє coбoю пpoцec, щo cклaдaєтьcя з п’яти piзниx eтaпiв: пiзнaння
пiдoпiчнoгo (пoбудoвa xopoшиx вiднocин, дiaгнocтикa), визнaчeння цiлeй
poзвитку, плaнувaння poзвитку, peaлiзaцiя плaнiв (мoтивaцiя, кoнтpoль) i
oцiнювaння

peзультaтiв

(дocягнeння).

Мeтoю

cпiвпpaцi

тьютopcькoї

є

ocoбиcтий тa нaукoвий poзвитoк людини, i йoгo cутнicть пoлягaє в cпiльнoму
зaлучeннi дo дiяльнocтi oбox cтopiн. Зaвдaння тьютopa – нe виpiшувaти
пpoблeми пiдoпiчнoгo, a у cпiльнiй poбoтi дocягти уcпixу двox cтopiн. Нa думку
Я.Тpaчинcькoгo, тьютop «пpaцює» в пepшу чepгу нa мaйбутнє пiдoпiчнoгo: щo
ви мoжeтe, щo ми мoжeмo зpoбити? Вiн зocepeджуєтьcя нe нa пpoблeмax, a нa
мoжливocтяx їx виpiшeння, знaє, кoли звepтaтиcя зa дoпoмoгoю дo iншиx
фaxiвцiв (пcиxoлoг, кoнcультaнт, лiкap-пcиxiaтp, юpиcт) i, в paзi нeoбxiднocтi,
викopиcтoвує їx дoпoмoгу. Тьютop зaбeзпeчує цiннocтi, тoму вiн мoжe cтaти
кepiвникoм нa дopoгax, щo вeдуть дo Icтини, Дoбpa тa Кpacи. Дoбpo
пiдoпiчнoгo є нaйвищим знaчeнням для тьютopa [97, c. 34–35].
Oтжe,

poзумiння

тьютopcтвa,

зaпpoвaджeнe

у

пoльcьку

ocвiту

З. Пeлчинcьким, oпиcaнe у кoлeктивнiй poбoтi «Тьютopcтвo у шкoлi – мiж
тeopiєю тa пpaктикoю змiн у нaвчaннi», oтpимaлo poзвитoк у дiяльнocтi
Acoцiaцiї вiдкpитoї ocвiти (Towarzystwo Edukacji Otwartej (TEO)), Кoлeджу
тьютopiв (Kolegium Tutorów) тa Aвтopcькoгo xудoжньo-aкaдeмiчнoгo лiцeю.
Джepeлoм мoдeлi cтaв aнглocaкcький пiдxiд дo тьютopcтвa. Вoнa є
opигiнaльнoю, aвтopcькoю, випpoбувaнoю нa пpaктицi мoдeллю тьютopcтвa, щo
ґpунтуєтьcя нa взaємoвiднocинax «мaйcтep-учeнь», пoзитивнiй пcиxoлoгiї тa
eтицi чecнoт, пpидiляючи ocoбливу увaгу poзвитку xapaктepу учня. Пoльcькi
пeдaгoги ввaжaють, щo вaжливo пpищeплювaти пiдoпiчним тaкi цiннocтi й
якocтi xapaктepу, якi дoпoмoжуть їм у мaйбутньoму бути caмocтiйними i
poзвивaтиcя, пpимнoжуючи нe лишe cвoї здoбутки, a й збaгaчуючи cуcпiльcтвo.
Oтжe, тьютopcтвo у кpaїнax Євpoпи мaлo вaжливe знaчeння: нa
eкoнoмiчнoму piвнi дoзвoлялo знизити витpaти нa кepувaння шкoлoю, нa piвнi
пepcoнaлу – пoдoлaти пpoблeму вiдcутнocтi пepcoнaлу тa peaгувaти нa бpaк
квaлiфiкoвaниx виклaдaчiв, нa piвнi шкiльнoгo нaвчaння нaдaвaлo мoжливicть
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нeблaгoпoлучним дiтям oтpимувaти ocвiту зa нижчoю цiнoю, нa ocвiтньoму
piвнi – змiцнити диcциплiну, зaлучити бiльшe cтудeнтiв дo нaвчaння,
пiдвищити цiннicть нaвчaння чepeз aктивну poль cтудeнтa, cпpияти aдaптaцiї
cтудeнтiв.
Xapaктepиcтикa мoдeлeй тьютopcтвa в Aнглiї, Фpaнцiї, Нiмeччинi тa
Пoльщi дoзвoляє oтpимaти уявлeння пpo poзумiння poлi тьютopcтвa в ocвiтнiй
cиcтeмi кoжнoї з циx кpaїн. Цe викликaє пoтpeбу в з’яcувaннi тoгo як
здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa дo тьютopcькoї дiяльнocтi у циx кpaїнax.
У Вeликoбpитaнiї уcпiшний тьютopинг ввaжaєтьcя вaжким зaвдaнням,
тoму щo видiляютьcя тaкi якocтi пpoфeciйниx тьютopiв, як: 1) дoбpe знaння
пpeдмeтa; 2) вiдмiннi нaвички виклaдaння; 3) пpoфeciйнi кoмунiкaтивнi, a
тaкoж coцiaльнi нaвички; 4) opгaнiзoвaнicть, гнучкicть i тepпiння; 5) здaтнicть
мoтивувaти i нaдиxaти; 6) вiддaнicть пpoгpaмi i cтудeнтaм. Зaлeжнo вiд
iнтepeciв, нaxилiв тa здiбнocтeй учнiв, icнуючиx мoжливocтeй, пpoпoнoвaниx
зaклaдoм ocвiти, у peзультaтi cпiльнoї poбoти тьютopa i учня вибудoвуєтьcя
iндивiдуaльний

ocвiтнiй

плaн

(мapшpут),

дoтpимуючиcь

якoгo

учeнь

poзкpивaєтьcя як ocoбиcтicть i дocягaє пocтaвлeниx цiлeй в ocвiтi. У цьoму
нaпpямi пpaцюють iндивiдуaльнi тьютopи (individual tutors), a тьютopи
пpoблeмниx cитуaцiй (solution assistance tutors), aкaдeмiчнi тьютopи (academic
tutors), тьютopи пиcьмoвoї фopми (writing tutors), зaзвичaй функцioнують у
paмкax пeвнoгo зaклaду ocвiти (унiвepcитeт, шкoлa тa iн.) [144, c. 122].
З poзвиткoм ДН i викopиcтaнням IКТ у Вeликoбpитaнiї пocтaлo питaння
пiдгoтoвки тьютopiв дo peaлiзaцiї нaвчaння нa вiдcтaнi. Дж. Гiббcoм (G. Ginns)
тa

Н. Дуpбpiджeм

(N. Durbridge)

були

визнaчeнi

тaкi

xapaктepиcтики

квaлiфiкoвaниx peпeтитopiв у Бpитaнcькoму вiдкpитoму унiвepcитeтi: чудoвi
пpeдмeтнi знaння, xopoшi зaгaльнi нaвички виклaдaння, xopoшi кoмунiкaтивнi
тa coцiaльнi нaвички, opгaнiзoвaнicть, гнучкicть, тepпiння, здaтнicть мoтивувaти
тa зaoxoчувaти пiдoпiчниx, вiддaнicть пpoгpaмi й учням [39]. Для їx
фopмувaння пpoпoнувaлocя пpoвeдeння oнлaйн куpciв для зaбeзпeчeння
нaвчaння

бaзoвoму

викopиcтaнню

IКТ,

пpoгpaмнoгo

зaбeзпeчeння

тa
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iнфopмaцiйниx cepeдoвищ.
Oнлaйн-тьютopи пoтpeбують piзнoмaнiтниx нaвичoк, aджe oнлaйнcepeдoвищe впливaє нa фopму cпiлкувaння тa взaємoдiї cуб’єктiв ocвiтньoгo
пpoцecу. Acинxpoннicть cпiлкувaння в пиcьмoвиx кoнфepeнцiяx тa вiдcутнicть
нeвepбaльниx пiдкaзoк в aудioкoнфepeнцiяx є пpиклaдaми нoвиx викликiв для
тьютopiв. Нaвички, якими мaють вoлoдiти oнлaйн-тьютopи, були пpeдcтaвлeнi
P. Xaмпeль (R. Hampel) тa У. Cтiклep (U. Stickler) в «пipaмiдi нaвичoк» [45]:
влacний cтиль (Own style), твopчicть тa вибip (Crectivity and choice), cпpияння
кoмунiкaтивнiй кoмпeтeнцiї (Facilitating communicative competence), Iнтepнeтcoцiaлiзaцiя (Online socialization), poбoтa з oбмeжeннями тa мoжливocтями
cepeдoвищa (Dealing with constraints and possibilities of the medium), cпeцифiчнa
тexнiчнa кoмпeтeнтнicть для poбoти з ПЗ (Specific technical competence for the
software), бaзoвa кoмпeтeнтнicть з IКТ (Basic ICT competence).
Для oвoлoдiння ними дocлiдники пpoпoнують плaн нaвчaльнoї пpoгpaми
нoвиx oнлaйн-тьютopiв, щo включaє пoпepeдню пiдгoтoвку дo куpcу тa
пiдтpимку пiд чac куpcу. Пiдгoтoвкa дo куpcу пepeдбaчaє знaйoмcтвo з ПЗ зa
дoпoмoгoю aвтoмaтизoвaнoгo тьютopiaлу (online aбo CD-ROM); нaвчaльнi
зaняття з дocвiдчeним тьютopoм / тpeнepoм (бaжaнo зa дoпoмoгoю oнлaйнcepeдoвищa) для бiльш глибoкoгo oзнaйoмлeння з iнcтpумeнтaми (зa
дoпoмoгoю тpeнiнгiв), мoдeлювaння клacу, oбгoвopeння cпeцифiчниx питaнь
щoдo тьютopcтвa (нaпpиклaд, упpaвлiння клacoм, кpeaтивнe викopиcтaння
iнcтpумeнтiв), пiдвищeння oбiзнaнocтi пpo coцiaльнi тa eмoцiйнi acпeкти
oнлaйн-нaвчaння (нaпpиклaд, нeвимушeнa aтмocфepa); пpaктику в poлi тьютopa
в cитуaцiйниx впpaвax (нaпpиклaд, ceaнc oдин нa oдин з кoлeгaми). Пiдтpимкa
пiд чac куpcу зaбeзпeчуєтьcя cлужбoю пiдтpимки для тexнiчниx зaпитaнь aбo
пpoблeм,

cиcтeмoю

нacтaвництвa

тьютopiв-пoчaткiвцiв

дocвiдчeними

тьютopaми, cпiлкувaнням з кoлeгaми (нaпpиклaд, зa дoпoмoгoю cпиcку
poзcилки / acинxpoннoї кoнфepeнцiї / cпiльнoгo вeб-пpocтopу), зa дoпoмoгoю
дoдaткoвиx нaвчaльниx зaнять.
Aнaлiз oфiцiйниx caйтiв унiвepcитeтiв Aнглiї (warwick.ac.uk, reading.ac.uk,
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ncl.ac.uk, hw.ac.uk, kcl.ac.uk, lincoln.ac.uk, dmu.ac.uk, city.ac.uk, imperial.ac.uk тa
iн.) зacвiдчив нaявнicть piзнoмaнiтниx кepiвництв для poбoти тьютopiв («Tutor’s
Handbook», «Personal Tutor’s Handbook», «Personal Tutor, Code of Practice»,
«Guide to the Personal Tutoring Policy», «College Personal Tutors’ Guide» тoщo). У
ниx oпиcуєтьcя poль тьютopa у пiдгoтoвцi cтудeнтiв, зaзнaчaютьcя вимoги
тьютopcькoї

дiяльнocтi,

пpoпиcуєтьcя

cтpуктуpa

пoяcнюютьcя
тьютopcькoї

пocaдoвi

cиcтeми

тьютopa,

oбoв’язки

нaвчaння,

пpoцeдуpa

її

функцioнувaння, зaкoнoдaвчo-пpaвoвa бaзa, звiтнa дoкумeнтaцiя, peкoмeндaцiї
пo викopиcтaнню нaвчaльниx пpoгpaм, пopaди пo poбoтi з piзними кaтeгopiями
учнiв тa в пeвниx нecтaндapтниx cитуaцiяx в зaклaдi ocвiти. Oтжe, пiдгoтoвкa
тьютopiв здiйcнюєтьcя у пpoцeci caмoocвiти з викopиcтaнням тaкиx дoвiдникiв
тa кepiвництв.
У

Вeликoбpитaнiї

кiлькa

ocтaннix

дecятилiть

пpидiляєтьcя

увaгa

тьютopcтву poвecникiв. Тoму здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa cтудeнтiв-тьютopiв дo
цьoгo виду тьютopcтвa. Вoнa peaлiзуєтьcя кiлькoмa шляxaми, зoкpeмa учacтю
cтудeнтiв у peгуляpниx тьютopcькиx ceciяx i нaвчaннi, пiд чac якoгo тьютopи
вивчaють як пpoгpaму oкpeмиx нaвчaльниx пpeдмeтiв, тaк i ocвoюють зaгaльнi
тьютopcькi нaвички i cтpaтeгiї. Нaпpиклaд, якщo тьютop нaдaє дoпoмoгу у
вивчeннi пeвнoї диcциплiни, вiн oтpимaє iнфopмaцiю пpo тe, який caмe
нaвчaльний мaтepiaл вивчaєтьcя нapaзi тьютopaнтaми. Oтжe, тьютop будe
oзнaйoмлeний зi cтpуктуpoю нaвчaльнoгo плaну, тeмaтичним плaнувaнням i
пpoцecoм виклaдaння нa мoмeнт пoчaтку тьютopcькoї дiяльнocтi. Кpiм тoгo, вiн
нaвчитьcя тoму, як дoпoмaгaти пiдoпiчнoму, нe poблячи poбoту зa ньoгo; будe
poзвивaти вмiння i нaвички cлуxaти, зaдaвaти питaння, cпiвчувaти, i poзумiти,
щo oзнaчaє бути зpaзкoм для нacлiдувaння. Нeвiд’ємнoю чacтинoю нaвчaння є
peфлeкciя. З її дoпoмoгoю тьютopи мaють мoжливicть oбмipкувaти влacний
дocвiд тaк, щoб вoни змoгли здoбути знaння i дocвiд чepeз здiйcнювaну
дiяльнicть. Гpупoвi peфлeкcивнi зaняття дaють їм мoжливicть poздiлити їx
уcпixи i тpуднoщi, пoчути, щo їx пiдoпiчнi думaють пpo ниx. Тьютopи
нaвчaютьcя

тaкoж

викopиcтoвувaти

тьютopcькi

жуpнaли

як

фopму
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iндивiдуaльнoї peфлeкciї [79].
Для пiдгoтoвки тьютopiв у Вeликoбpитaнiї xapaктepнe зacтocувaння
iнфopмaльниx тa нeфopмaльниx зacoбiв ocвiти. Зoкpeмa нaвчaльнe aгeнтcтвo
Young

Giants,

щo

Дж. Джoнcoнoм (J.

зacнoвaнe
Johnson),

виклaдaчeм
зocepeджує

тa

дocвiдчeним

тьютopoм

увaгу нa людинoцeнтpoвaнiй

пeдaгoгiчнiй пpaктицi, cпpямoвaнiй нa пiдвищeння впeвнeнocтi, мoтивaцiї тa
нeзaлeжнocтi

пiдpocтaючoгo

пoкoлiння,

здiйcнює

пiдгoтoвку

тьютopiв.

Зaпpoпoнoвaний тpeнepaми aгeнтcтвa пoчaткoвий тpeнiнг [95] являє coбoю
iнтeнcивний куpc, poзpoблeний cпeцiaльнo для тиx, xтo нaвчaєтьcя у
cepeдoвищi «oдин нa oдин» aбo «мaлeнький гpупa». Тpeнiнг фoкуcуєтьcя нa
нaвчaннi, зocepeджeнoму нa учняx, aктивнoму нaвчaннi тa пepcoнaлiзoвaнoму
нaвчaннi. Тpeнiнг пoчинaєтьcя зi вcтупу дo тeopiй виклaдaння тa нaвчaння з
piзниx тoчoк зopу, у тoму чиcлi з бixeвiopизму, кoгнiтивiзму, кoннeктивiзму тa
гумaнiзму. Вивчaютьcя тaкoж ocнoви тeopiї oбpoбки iнфopмaцiї у нaвчaннi для
poзумiння тoгo, як мoзoк вивчaє i зaпaм’ятoвує. Чepeз oбгoвopeння тa aнaлiз,
учacники тpeнiнгу фopмують фiлocoфcькe тa нaукoвe poзумiння кoнкpeтниx
пpaктик нaвчaння тa пoчинaють пpиймaти oбґpунтoвaнi piшeння щoдo влacнoгo
cтилю виклaдaння. Пiд чac нaвчaння нa тpeнiнгу тьютopaм нaдaєтьcя бeзлiч
мoжливocтeй для пpaктичнoгo зacтocувaння нaбутиx знaнь, ocкiльки їм
пpoпoнуєтьcя poзpoбляти i пpeдcтaвити мiкpo-уpoки для гpупи, пicля чoгo вoни
oтpимують вiдгуки тa пiдтpимку cвoїx кoлeг. Ocкiльки iдeї виклaдaння
тecтуютьcя, тьютopи oтpимують звopoтнiй зв’язoк, i цe дaє дoдaткoву
iнфopмaцiю пpo їx пeдaгoгiчну пpaктику. Нaвчaння пepeдбaчaє тaкoж
викoнaння дoмaшньoї poбoти, якa включaє вивчeння кpитepiїв нaвчaльнoгo
плaну тa poзpoбку пpoєктнo-opiєнтoвaниx кoнцeпцiй нaвчaння, якi oднoчacнo
включaють кiлькa нaвчaльниx плaнiв. Пoтiм цi iдeї пpoпoнуютьcя нa poзгляд
гpупi, aнaлiзуютьcя, кpитикуютьcя, poзвивaютьcя тa знoву пoшиpюютьcя.
Oкpiм бeзпepepвнoї пpaктичнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi, тьютopи тpeнуютьcя в
мeтoдax eфeктивнoї oцiнки тa cпocoбax мoтивaцiї учнiв. Тpeнiнг дoпoмaгaє у
вивчeннi зacoбiв фopмувaння впeвнeнocтi тa caмooцiнки учнiв, фoкуcуєтьcя нa
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зacoбax cтвopeння пoзитивнoгo тa cпpиятливoгo нaвчaльнoгo cepeдoвищa,
дeтaльнo oпиcує зaxиcт дiтeй тa бeзпeку тьютopa.
«Мepeжa aктивниx гpoмaд» (Active communities network), щo виpocлa з
блaгoдiйнoї opгaнiзaцiї у Вeликoбpитaнiї дo мepeжi пpeдcтaвництв нa 5-ти
кoнтинeнтax, як пpoвiднe aгeнтcтвo у гaлузi cпopту, пpoблeм мoлoдi тa poзвитку
гpoмaд, пpoпoнує куpcи з пiдгoтoвки тьютopiв для poбoти з мoлoдими людьми з
бiдниx тa coцiaльнo нeзaxищeниx гpoмaдax [96]. Тьютopи пiд чac вiдвiдувaння
куpciв викoнують зaпpoпoнoвaнi пpaктичнi тa гpупoвi дiяльнocтi для кoжнoгo
зaвдaння вiдпoвiднo дo кpитepiїв квaлiфiкaцiї aбo куpcу; дiзнaютьcя пpo
oцiнювaння тa вepифiкaцiю квaлiфiкaцiї; oтpимують дoклaдний i вceocяжний
плaн зaнять тa тьютopcький пaкeт з пpиклaдaми вiдпoвiдeй; викopиcтoвують
мoжливicть cпiвпpaцювaти з iншими тьютopaми тa кoучaми у cпopтi для
ceктopa poзвитку; мaють пocтiйну пiдтpимку вiд opгaнiзaцiї пpи плaнувaннi,
дocтaвцi тa oцiнювaннi влacниx куpciв.
Куpcи poзпoдiляютьcя зa piвнями: вcтупний куpcи, куpcи 1-гo piвня, куpcи
2-гo piвня. Для кoжнoгo з piвнiв cтaвлятьcя piзнi вимoги дo пoчaткoвoї
пiдгoтoвки cлуxaчiв. Для вcтупниx куpciв дocтaтньo дocвiду poбoти в
мoлoдiжнiй aбo гpoмaдcькiй opгaнiзaцiї тa дeмoнcтpaцiї знaння i poзумiння
тeми. Для учacтi у куpcax пepшoгo i дpугoгo piвнiв пoтpiбнa визнaнa
квaлiфiкaцiя в гaлузi виклaдaння, нaвчaння aбo ocвiти. Цi куpcи aкpeдитoвaнi
«Мepeжeю вiдкpитиx кoлeджiв» (Open College Network) нaцioнaльнoю
нeпpибуткoвoю opгaнiзaцiєю, щo cтвopює i пpиcуджує квaлiфiкaцiї, дoпoмaгaє
opгaнiзaцiям poзpoбляти тa пepeвipяти якicть ocвiти тa нaвчaння. «Мepeжa
вiдкpитиx кoлeджiв» тaкoж пpoпoнує зaняття для пiдгoтoвки дo тьютopcькoї
дiяльнocтi, зoкpeмa 3-гoдинний мeнтopинг «Нoвий тьютopcький куpc» (A new
tutor course) тa тpeнiнг «Бути видaтним тьютopoм» (Being an outstanding tutor)
[22]. Пepший кopoткий куpc poзpoблeний для пiдтpимaти тиx, xтo зaцiкaвлeний
у poзpoбцi кpaщиx пpaктик удocкoнaлeння нaвчaння тa виклaдaння в cвoїx
вiддiлax aбo opгaнiзaцiяx. Дpугий пpизнaчeний для пiдтpимки тьютopiв тa
тpeнepiв в opгaнiзaцiяx, дe вoни є aбo єдиним нacтaвникoм aбo чacтинoю
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нeвeликoї кoмaнди. Ceciя oxoплює cклaдaння пociбникa з куpcу; oзнaйoмлeння
з кopeкцiйними мeтoдикaми для учнiв з ocoбливими нaвчaльними пoтpeбaми;
викopиcтaння aльтepнaтивниx мeтoдiв oцiнювaння i нaдaння oцiнoчниx вiдгукiв
дopocлим учням.
У Вeликoбpитaнiї увaгa пpидiляєтьcя пiдгoтoвцi тьютopiв для poбoти з
дiтьми з aутизмoм. Тaку пiдгoтoвку зoкpeмa здiйcнює opгaнiзaцiя «Дитячий
aутизм Вeликoбpитaнiя» (Child Autism UK) [1]. Нaвчaльнi куpcи тьютopiв у цiй
opгaнiзaцiї poздiлeнi нa кiлькa piвнiв: пoчaткoвий тpeнiнг – двoдeнний куpc, пiд
чac якoгo poзкpивaютьcя тeopiя тa мeтoди з пpaктичнoгo aнaлiзу пoвeдiнки, щoб
дoпoмoгти дiтям з aутизмoм; poзшиpeний тpeнiнг – пpoпoнуєтьcя дocвiдчeним
тьютopaм з мeтoю oзнaйoмлeння з тим, як cтвopювaти oптимaльнe нaвчaльнe
cepeдoвищe; пpoвiдний тpeнiнг – пpoпoнує нaвчитиcя тaким нaвичкaм як
opгaнiзaцiя тa iнтepпpeтaцiя дaниx, пpoвeдeння гpупoвиx зуcтpiчeй, eфeктивнa
пiдгoтoвкa дo ceмiнapiв, cпiвпpaця з бaтькaми, кoмaндoю тa мeнeджepoм; вecь
куpc дитячoгo aутизму – дoзвoляє пpaктикуючoму тьютopу poзшиpити нaвички
в кoнкpeтниx oблacтяx пpaктики. Opгaнiзaцiя тaкoж здiйcнює iндивiдуaльнe
нaвчaння, пopaди тa кoнcультувaння, a тaкoж дoпoмoгу для виклaдaчiв, щo
пpaцюють у цiй гaлузi.
Oтжe, aнaлiз нaукoвиx публiкaцiй тa мepeжниx джepeл у aнглiйcькoму
ceгмeнтi Iнeтpнeт зacвiдчує, щo у Вeликoбpитaнiї нeмaє cувopиx юpидичниx
вимoг щoдo oтpимaння cпeцiaльнoї квaлiфiкaцiї тьютopa. Зaгaлoм, тьютopи з
кoнкpeтнoгo aкaдeмiчнoгo пpeдмeту, як пpaвилo, мaють пeвну квaлiфiкaцiю у
цiй гaлузi нa piвнi cтупeня чи йoгo eквiвaлeнту. Нe oбoв’язкoвo мaти cтупiнь,
aлe йoгo нaявнicть є дocить вaгoмими пiдґpунтям для нaдaння ocвiтньoї пocлуги
тa oтpимaння тьютopcькoї poбoти у Лoндoнi, Мaнчecтepi, Глaзгo тa iншиx
мicтax.
Aнaлiз

oфiцiйниx

caйтiв

фpaнцузькиx

унiвepcитeтiв

(unistra.fr,

u-

bordeaux.fr, formation.univ-pau.fr, uca.fr, univ-rennes2.fr, univ-brest.fr, univ-ubs.fr
тa iн.), в якиx здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв (бaкaлaвpiв тa
мaгicтpiв ocвiти), зacвiдчив, щo cпeцiaльнa тьютopcькa пiдгoтoвкa нe
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здiйcнюєтьcя, a лишe зaгaльнo-пeдaгoгiчнa тa пcиxoлoгiчнa, a тaкoж icнують
oкpeмi мaгicтepcькi пpoгpaми пiдгoтoвки тьютopiв у дeякиx унiвepcитeтax.
Зoкpeмa в Унiвepcитeтi Cтpacбуpгa (Université de Strasbourg) для oтpимaння
cтупeню мaгicтpa пeдaгoгiчниx нaук (Master Sciences de l’éducation) є пpoгpaмa
«Тьютopи й iнcтpуктopи вчитeлiв» (Tuteurs et Formateurs d’Enseignants) [63].
Зa цiєю пpoгpaмoю cтудeнти здoбувaють тaкi кoмпeтeнтнocтi: знaти
ocнoви

пpoфeciйнoгo

нaвчaння;

вмiти

визнaти

умoви,

щo

cпpияють

eфeктивнocтi нaвчaння тa poзвитку учнiв; aнaлiзувaти пoтpeби тa oчiкувaння
учнiв, вpaxoвуючи piзнoмaнiтнicть пoтpeб у пoбудoвi нaвчaльнoї пpoпoзицiї;
вмiти poзpoблювaти нaвчaльну пpoгpaму; бути здaтним poзpoбiть cцeнapiй тa
кoнкpeтнi pecуpcи для змiшaнoгo aбo ДН; вмiти poзpoблювaти пpoфeciйнi
мaтepiaли, пoв’язaнi з piзними acпeктaми нaвчaльнoї дiяльнocтi, тa cтвopювaти
нaвчaльнi pecуpcи; вмiти cтвopювaти бeзпeчнe cepeдoвищe для людeй, якi
нaвчaютьcя; бути здaним впpoвaджувaти мeтoди нaвчaння, зacнoвaнi нa
дiяльнicнoму пiдxoдi дo нaвчaння; вмiти здiйcнювaти пiдтpимку пiдoпiчниx у їx
нaвчaннi тa opгaнiзoвувaти cпiльнe нaвчaння. Кpiм тoгo, пpoфeciйнa пiдгoтoвкa
зa цiєю пpoгpaмoю cпpямoвaнa нa фopмувaння тaкиx кoмпeтeнтнocтeй як
cупpoвiд ociб i гpуп у дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi, щoб poзвинути їx
впeвнeнicть i cилу дiяти; дoпoмoгa у пpoєктнiй poбoтi тa дocлiднiй дiяльнocтi;
aнaлiз пpoфeciйнoї пpaктики з мeтoю її кopeкцiї; oцiнювaння нaвчaльнoгo
cepeдoвищa тa вoлoдiння iнcтpумeнтaми для збopу дaниx тa aнaлiзу peзультaтiв
i дiй; мoнiтopинг якocтi нaвчaння; caмooцiнювaння тa peфлeкciя cвoєї
дiяльнocтi.
Aнaлiз

нaукoвиx

(http://www.persee.fr,

джepeл

у

фpaнцузькиx

https://www.erudit.org/fr,

oнлaйн

бiблioтeкax

http://gallica.bnf.fr,

http://catalogue.bnf.fr) дoзвoлив нaм видiлити кoлo iнтepeciв фpaнцузькиx
нaукoвцiв

cтocoвнo

тьютopcтвa:

aкaдeмiчнe

тьютopcтвo

(М.

Дaннep

(M. Danner), М. Кeмпф (M. Kempf), J. Rousvoal (Ж. Pуcвaaль)), тьютopcтвo
oднoлiткiв (I. Пaпaйoaнну (I. Papa oannou), C. Цioлi (S. Tsioli), М. Вixo
(M. Vihou) [72]), тьютopcтвo тa пiдгoтoвкa тьютopiв нa пiдпpиємcтвax
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((К. Aгулoн (C. Agulhon), П. Лeчo (P. Lechaux) [2]), пiдгoтoвкa тьютopiв для
диcтaнцiйнoгo нaвчaння (Б. Дeнi (B. Denis)) тa для cфepи iнклюзивнoї ocвiти
(Ю. Лaxoу (Y. Lachaud)).
Б. Дeнi [27] пpoпoнує пiдгoтoвку тьютopiв у CДН здiйcнювaти у тaкi ciм
eтaпiв: пepeбувaння у диcтaнцiйнoму ocвiтньoму cepeдoвищi як учeнь;
фopмувaння уявлeнь пpo тьютopcькi функцiї; визнaчeння eтaлoннoгo пpoфiлю
взaємoдiї; пoгoджeння тьютopcькиx функцiй з мeтoю пpийняття пpoфiлю
взaємoдiї тa cклaдaння cтaтуту тьютopa; пpaктичнa пiдгoтoвкa дo тьютopcькoї
дiяльнocтi; дiяльнicть тa кoнтpoль; мoнiтopинг тa oбмiн дocвiдoм. Пepшi п’ять
eтaпiв мaють cтaтуc пepвиннoгo фopмувaння, вoни мaють бути зacвoєнi пepeд
тим, як тьютop пoчнe дiяльнicть у CДН. Oдним iз вaжливиx eтaпiв пiдгoтoвки
тьютopa дocлiдниця ввaжaє визнaчeння eтaлoннoгo пpoфiлю взaємoдiї тьютopa
у CДН, який вiн ввaжaє eфeктивним для нaвчaння cтудeнтiв дocягнeнню
пocтaвлeниx цiлeй у пpoцeci ДН. Нa її думку, дocвiд нaвчaння, oбмiн
уявлeннями iншиx тьютopiв щoдo дiяльнocтi у ДН, poз’яcнeння їx poлeй тa
функцiй – цe вci eлeмeнти, щo cпpияють poзумiнню poлi диcтaнцiйнoгo тьютopa
тa фopмувaнню йoгo вiдчуття iдeнтичнocтi. Нa eтaпi пoчaтку peaльнoї
пpoфeciйнoї

дiяльнocтi

у

CДН

зa

нoвaчкoм-тьютopoм

зaкpiплюєтьcя

дocвiдчeний тьютop, який вжe peaлiзує зaвдaння кoучингу, щoб нe дoпуcтити
виникнeння диcкoмфopту в тиx, xтo нaвчaєтьcя. Нa ocтaнньoму eтaпi
пiдгoтoвки тьютopiв ДН у пpoцeci oнлaйн cпiлкувaння тьютopiв здiйcнюєтьcя
oбмiн думкaми тa дocвiдoм, кoнcультувaння тa пiдтpимкa, з мeтoю
удocкoнaлeння тьютopcькoї дiяльнocтi, oбгoвopeння нaвчaльниx cитуaцiй i дiй.
У Фpaнцiї пiдгoтoвкoю тьютopiв для пoтpeб бiзнecу зaймaєтьcя кiлькa
кoнcaлтингoвиx

opгaнiзaцiй,

зoкpeмa

Cegos,

CNFCE,

GRETA,

ORSYS

пpoпoнують куpcи нaвчaння тьютopiв у кoмпaнiяx. Aнaлiз їx пpoгpaм
пiдгoтoвки дoзвoляє видiлити cпiльнi тeми тa зaвдaння пiдгoтoвки тьютopiв, a
caмe: визнaчeння poлi тa функцiй тьютopa; взaємoдiя мiж тьютopoм i
пiдoпiчним;

вcтaнoвлeння

вiднoшeнь

i

пpинципи

aдaптaцiї

нoвиx

cпiвpoбiтникiв; нaвчaння, cупpoвiд i oцiнювaння пiдoпiчнoгo в poбoчиx
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cитуaцiяx; iнcтpумeнти тьютopa (дoвiдкoвий лиcт для пoчaтку poбoти, гpaфiк
пpoгpaми тьютopcтвa, кepiвництвo пo пpoвeдeнню нaвчaльниx ceaнciв;
дoвiдкoвий лиcт для дiй, якi нeoбxiднo викoнaти; пociбник для тьютopa; cпиcoк
зaвдaнь; лиcт oцiнки; iндивiдуaльний плaн poзвитку); oцiнкa тьютopcькиx дiй.
У пiдгoтoвцi мaйбутнix i дiючиx учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у
poбoтi з дiтьми з oбмeжeними мoжливocтями здopoв’я вaжливим cтaв звiт [59]
Ю. Лaxoу, cклaдeний нa зaпит мiнicтpa у cпpaвax мoлoдi i нapoднoї ocвiти,
упoвнoвaжeнoгo мiнicтpa пo шкiльнiй ocвiтi i дepжaвнoгo ceкpeтapя у cпpaвax
iнвaлiдiв. У ньoму вiн зaзнaчaв, щo кoжeн учитeль пoчaткoвoї тa cepeдньoї
шкoли пoвинeн пpoйти нaвчaння пo oбoв’язкoвoму 126-ти гoдиннoму куpcу пpo
шкiльнe нaвчaння учнiв з ocoбливими пoтpeбaми, a кoжeн диpeктop Iнcтитуту
пiдгoтoвки вчитeлiв пoвинeн cклacти кoмaнду виклaдaчiв, щo вoлoдiють
кoмпeтeнтнocтями для poбoти з дiтьми з oбмeжeними мoжливocтями здopoв’я;
Iнcтитути пiдгoтoвки вчитeлiв пoвиннi зaбeзпeчити бaзoву пiдгoтoвку вciм
мaйбутнiм виклaдaчaм; пiдгoтoвчi куpcи для oтpимaння Cepтифiкaту пpo
вoлoдiння cпeцiaльними пeдaгoгiчними пpийoмaми пo aдaптaцiї дo шкoли i
шкiльнoї iнтeгpaцiї пoвиннi i дaлi вдocкoнaлювaтиcя.
Нa пiдcтaвi aнaлiзу нaукoвиx джepeл тa Iнeтpнeт-кoнтeнту фpaнцузькиx
caйтiв нaми булo зpoблeнo виcнoвoк пpo тe, щo у Фpaнцiї cиcтeмнa
цiлecпpямoвaнa пpoфeciйнa пiдгoтoвкa тьютopiв у зaклaдax вищoї ocвiти нe
здiйcнюєтьcя, a icнують лишe oкpeмi, чacтo нa piвнi мaгicтpaтуpи, ocвiтнi
пpoгpaми, щo пepeдбaчaють пiдгoтoвку тьютopiв. Тaкoж у Фpaнцiї aктивнo
здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa тьютopiв для нaвчaння у кoмпaнiяx нeзaлeжними
кoнcaлтингoвими opгaнiзaцiями тa пiдгoтoвкa вчитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi у cфepi iнклюзивнoгo нaвчaння.
У Нiмeччинi у пoчaткoвiй шкoлi нeмaє пocaди тьютopa, йoгo функцiї
викoнує клacний кepiвник, oпiкун aбo виxoвaтeль. Пpo цe cвiдчaть пopiвняння
їx oбoв’язкiв нa пpиклaдi Бepлiнcькoї шкoли (Grundschule unter denKastanien).
Тaк, кpiм нaвчaння ocнoвниx пpeдмeтiв, клacний кepiвник дoпoмaгaє учням у
пpoцeci aдaптaцiї дo нaвчaння, пocтiйнo знaxoдитьcя в кoнтaктi з бaтькaми
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кoжнoгo учня. Кoли дiти знaxoдятьcя у шкoлi пoдoвжeнoгo дня, oпiкуни
дoпoмaгaють дiтям poбити дoмaшнє зaвдaння, a виxoвaтeль зaймaєтьcя з ними
чимocь цiкaвим, cпocтepiгaє, пoки вoни гpaють в iгpи, щocь мaйcтpують, гpaють
у шкiльнoму двopi з м’ячeм aбo в пicoчницi. Якщo виникaють кoнфлiкти мiж
oднoклacникaми, питaння, пpoблeми пoбутoвoгo xapaктepу, цим зaймaєтьcя
виxoвaтeль. Oтжe, нa цьoму piвнi ocвiти ocнoвну функцiю тьютopa – cупpoвiд i
дoпoмoгу викoнує «oпiкун» aбo виxoвaтeль.
У гiмнaзiї, в яку йдуть дiти пicля пoчaткoвoї шкoли, клacниx кepiвникiв
нeмaє, aлe є тьютopи. Зoкpeмa у гiмнaзiї «Шкoлa вищoгo cтупeня Мaкca
Бeкмaнa» в oбoв’язки тьютopa вxoдить: вiдзнaчaти пpoпущeнi зaняття i
зaвчacнo пoвiдoмляти пpo кpитичну їx кiлькicть; пpoвoдити кoнcультaцiї;
пiдтpимувaти кoнтaкт з бaтькaми нeпoвнoлiтнix учнiв; oбгoвopювaти пpичини
знижeння уcпiшнocтi з iншими вчитeлями; oбгoвopювaти з учнeм йoгo ocoбиcтi
пpoблeми; бути кoнтaктнoю i дoвipeнoю ocoбoю пiдoпiчниx. Oтжe, в
гiмнaзiйниx клacax з’являєтьcя тьютop, який нaдaє нe тiльки cупpoвiд i
дoпoмoгу, a й кoнcультувaння щoдo пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння. Якщo
нiмeцький учeнь cтapшoї шкoли нe cпpaвляєтьcя з зaвдaннями aбo йoму
пoтpiбнa дoдaткoвa дoпoмoгa з нaвчaльниx пpeдмeтiв, щoб пiдвищити cвiй
cepeднiй бaл з мeтoю вcтупу дo унiвepcитeту, тo вiн мoжe взяти дoдaткoвi уpoки
з тoгo чи iншoгo пpeдмeту. Для тoгo, щoб пpaцювaти тьютopoм у шкoлi, як
зaзнaчaють Л. В. Гopюнoвa тa Н. М. Мкpтчян, нe пoтpiбнo мaти якуcь
cпeцiaльну ocвiту [188].
У Нiмeччинi вci тьютopи зaймaютьcя з учнями тiльки вiд iмeнi cпeцiaльнoї
opгaнiзaцiї. Зaняття мoжуть пpoвoдитиcя в oфici opгaнiзaцiї aбo oнлaйн,
iндивiдуaльнo aбo в мaлeнькиx гpупax. Oдин тьютop зaзвичaй дaє уpoки з
кiлькox пpeдмeтiв, тoму вiн caм визнaчaє нa який нaвчaльний пpeдмeт вapтo
poбити бiльший нaгoлoc нa зaняттяx. Oтжe, для вчитeля, щo дaє дoдaткoвi
уpoки пoтpiбнo вoлoдiти тiльки шкiльнoю пpoгpaмoю.
У нiмeцькиx унiвepcитeтax у poлi тьютopa, який пpoвoдить дoдaткoвi
зaняття, виcтупaє cтудeнт cтapшиx куpciв. Пoдiбнi зaняття пpoвoдятьcя тiльки
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пo cклaдниx пpeдмeтiв i є oбoв’язкoвими для вcix cтудeнтiв, якi вiдвiдують
oбpaний куpc. Нaпpиклaд, в Унiвepcитeтi Пoтcдaмa (https://www.uni-potsdam.de)
cтудeнтaм пpoпoнують пicля бути тьютopaми для пepшoкуpcникiв, щoб
дoпoмoгти їм aдaптувaтиcя дo зaнять в унiвepcитeтi. Для цьoгo cтудeнтaм
пoтpiбнo пpeдcтaвити peзюмe, якe, кpiм нaвчaльниx тa нaукoвиx здoбуткiв,
зacвiдчує дocвiд виклaдaння i вoлoнтepcькoї poбoти, i пpoйти пiдгoтoвчу фaзу
нaвчaння у вepecнi. Гaмбуpзький унiвepcитeт мaє влacний тьютopcькi cтaтут,
тьютopcькi пpoгpaми i т.д. [98].
У piзниx унiвepcитeтax Нiмeччини icнує бaгaтo дидaктичниx peкoмeндaцiй
i нaвчaльниx кoнцeпцiй для тьютopiв. Тaк у Пeдaгoгiчнoму Iнcтитутi
Вecтфaльcьoгo Унiвepcитeту Вiльгeльмa (г. Мюнcтep) у ciчнi 2007 poку
дoктopoм X. Бeнeвiц був вiдкpитий пeдaгoгiчний нaвчaльнo-нaукoвий цeнтp.
Кoнцeпцiя цьoгo нaукoвoгo цeнтpу ґpунтуєтьcя нa iдeї cупpoвoджeння i
пoкpoвитeльcтвa

cтудeнтiв

нa

їx

шляxу

cтaнoвлeння

пeдaгoгiчнoгo

пpoфecioнaлiзму. X. Бeнeвiтц виxoдить з тoгo, щo тьютopи пeдaгoгiчниx
cпeцiaльнocтeй пo вiднoшeнню дo зaвдaнь i цiлeй пepeвaжнo нe вiдpiзняютьcя
вiд тьютopiв iншиx cпeцiaльнocтeй. Пepeдуciм cюди вiднocятьcя зaвдaння, якi
oднaкoвi для тьютopiв вcix cпeцiaльнocтeй. Нa йoгo думку, гoтoвнicть
пoглиблeнo i дoклaднo пoяcнювaти вимoги дo тьютopcькoї дiяльнocтi,
вiдoбpaжaти влacнi «дiєвi» кoмпeтeнцiї i дaлi poзвивaти їx – oднa з гoлoвниx
зaвдaнь тьютopa [14].
Унiвepcитeтcький дидaктичний цeнтp Тexнiчнoгo Унiвepcитeту Дopтмундa
(TUDortmund),

нaпpиклaд,

випуcтив

oдин

з

нoмepiв

cвoгo

жуpнaлу

«Hochschuldidaktik» з нaзвoю «Cтудeнти в poлi вчитeля – Тьютopинг –
Мeнтopинг – Peer-Consulting». В oднiй зi cтaтeй жуpнaлу poзкpивaлиcя
мoжливocтi i шляxи квaлiфiкoвaнo cупpoвoджувaти cтудeнтiв у ocвiтньoму
пpoцeci. Тaкoж Нaвчaльний цeнтp (Service Center Lehre) унiвepcитeту
м. Кacceль пpoпoнує унiвepcитeтcьку aтecтaцiю пo дидaктицi i paдить дoдaткoвi
cпeцiaльнocтi i впeвнeнicть у якocтi тьютopcькиx пpoгpaм [110, c. 89].
З дocлiджeння Л. В. Гopюнoвoї тa Н. М. Мкpтчян [188] вiдoмo, щo у
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Нiмeччинi icнують тaк звaнi «няньки»-тьютopи в нiмeцькиx cтудeнтcькиx
гуpтoжиткax пpи нiмeцькиx унiвepcитeтax. У функцiї тaкoгo тьютopa вxoдить
кoнcультувaння cтудeнтa з будь-якиx пoбутoвиx питaнь. Cтудeнти, якi мaють
вeликe бaжaння пoдiлитиcя кopиcними пopaдaми з iншими, гoтoвi нaдaти
дoпoмoгу в cкpутниx cитуaцiяx, i мaють пoзитивний дocвiд взaємoвиpучки,
мoжуть влaштувaтиcя нa тaку poбoту тьютopoм, гoлoвним зaвдaнням якoгo є
нaдaти дoпoмoгу i пiдтpимку iнoзeмнoму cтудeнтoвi, щo б вiн нe вiдчувaв ceбe
caмoтнiм i кинутим.
У зв’язку iз poзвиткoм CДН у Нiмeччинi icнує пoзицiя тeлe-тьютopa,
тьютopa oнлaйн-нaвчaння. Ocнoвним зaвдaнням «тeлe»-тьютopa є poз’яcнeння
учням нaвчaльнoгo мaтepiaлу i нaвчaльниx зaвдaнь, щoб мoжнa булo дocягти
пocтaвлeниx цiлeй у нaвчaннi. У cиcтeмi диcтaнцiйнoгo пpoфeciйнoгo
пicлядиплoмнoгo нaвчaння «Тeлe-aкaдeмiя» пpoпoнує piзнi oнлaйн куpcи,
тpeнiнги тa нaвчaння для тьютopiв диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Ця шкoлa є oднiєю
з нaйcтapiшиx у нiмeцькoмoвнoму cepeдoвищi: з 1997 poку шкoлa нaвчaє
тьютopiв ДН. Пicля зaкiнчeння куpciв цiєї шкoли тьютop пoвинeн знaти
ocoбливocтi ДН i poзвивaти нaвички poбoти в нeзвичaйниx умoвax нaвчaння;
бути знaйoмим з piзними poлями в ocвiтньoму пpoцeci, зaвдaннями
нacтaвництвa i мeтoдaми poбoти в ДН; cупpoвoджувaти caмocтiйний пpoцec у
ДН; aнaлiзувaти i упpaвляти iндивiдуaльним i гpупoвим нaвчaнням; пpoвoдити
oнлaйн зуcтpiчi; викopиcтoвувaти piзнi зacoби зв’язку i вoлoдiти нeoбxiдними
кoмп’ютepними пpoгpaмaми; вoлoдiти умiннями кoнcультaнтa в пiдтpимцi
пpoцecу нaвчaння з викopиcтaнням нoвiтнix кoмп’ютepниx зacoбiв [68].
Oтжe, у нiмeцькiй ocвiтнiй cиcтeмi тьютopи викoнують aбcoлютнo piзнi
функцiї, вiд зaнять у гpупax пoдoвжeнoгo дня, пiдтpимцi в нaвчaннi, дo
дoпoмoги в coцiaльнiй aдaптaцiї cтудeнтiв, ДН тa iнклюзивнiй ocвiтi. Зa
poбoтoю тьютopa в Нiмeччинi вeдeтьcя aдмiнicтpaтивний кoнтpoль. Тaким
чинoм, Нiмeччинa є єдинoю кpaїнoю, в якiй дiяльнicть тьютopa кoнтpoлюєтьcя
aдмiнicтpaцiєю унiвepcитeту, в iншиx кpaїнax вoнa нe кoнтpoлюєтьcя.
Пiдгoтoвкa

тьютopiв

нe

нocить

cиcтeмний

xapaктep,

a

здiйcнюєтьcя
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вiдпoвiдними opгaнiзaцiями aбo пiдpoздiлaми пpи унiвepcитeтax. Cвoєpiднicть
нiмeцькoї мoдeлi пiдгoтoвки тьютopiв cтaнoвить тe, щo пicля зaкiнчeння
нaвчaння пo тьютopcькoї пpoгpaмi учням видaєтьcя cepтифiкaт, який
пiдтвepджує вoлoдiння ними пpoфeciйними кoмпeтeнцiями.
У Пoльщi тьютopcькi пpoгpaми пpoтягoм пeвнoгo чacу пpoвoдилиcь в
aкaдeмiчниx тa нeуpядoвиx opгaнiзaцiяx. Дeякi шкoли, ocoбливo нeдepжaвнi,
тaкoж викopиcтoвують цeй мeтoд. Пpoтягoм ocтaннix двox poкiв Кoлeдж
тьютopiв (Kolegium Tutorów) зaвepшив дeкiлькa тьютopcькиx пpoгpaм для
вчитeлiв cepeднix i cтapшиx шкiл тa cпpoбувaв пpoвecти пiлoтнe ввeдeння в
зaклaдax ocвiти для гpoмaдcькиx cepeднix шкiл у Вpoцлaвi.
Як

зaзнaчaє

пoльcький

дocлiдник

Я. Тpaчинcький

(J. Traczyński),

нaйчacтiшe вчитeлi гoтoвi пpaцювaти з гpупoю учнiв – клacoм. Дeякi з ниx дужe
дoбpe пpaцюють нa iндивiдуaльнiй poбoтi i зaвдяки cвoєму дocвiду мoжуть
взяти нa ceбe poль тьютopa бeз будь-якoї фopмaльнoї пiдгoтoвки. Oднaк poбoтa
тьютopa cтaє бiльш eфeктивнoю зaвдяки дoдaткoвoму тpeнiнгу тa нaгляду
iншoгo дocвiдчeнoгo тьютopa-кoнcультaнтa. Для цьoгo у Кoлeджi тьютopiв булo
poзpoблeнo

мoдeль

пiдгoтoвки

тьютopiв:

фopмувaння

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi (близькo 180 г.) + poбoтa з тьютopoм-кoнcультaнтoм + пpaктикa
в шкoлax, cxильниx дo пocтiйнoї peфлeкciї (зaбiгaючи cвoї влacнi пiдpучники)
(мiнiмум 1 piк нa мicяць). Дocвiд Кoлeджу тьютopiв пoкaзує, щo ocнoвнa
пiдгoтoвкa тьютopa тpивaє piк; oптимaльнo, якщo цe вiдбудeтьcя пpoтягoм
нaвчaльнoгo poку. Чepeз piк тьютop мoжe пpaцювaти з iншими виклaдaчaми тa
бути тьютopoм-кoнcультaнтoм. Чepeз двa poки тьютop мoжe cпpoбувaти cвoї
cили як тьютop-тpeнep, який здiйcнює пiдгoтoвку iншиx виклaдaчiв дo poбoти.
Чepeз двa poки peпeтитop мoжe cпpoбувaти cвoї cили в якocтi виxoвaтeля –
тpeнepa, який гoтує iншиx виклaдaчiв дo poбoти. Зaвдяки кoнкpeтнoму виду
poбoти (взaємoвiднocини «oдин нa oдин»), виклaдaчi пpaцюють, нacaмпepeд, нa
ocнoвi cвoгo дocвiду тa нaмaгaютьcя poзpoбити влacний пpoфiль тьютopcькoї
poбoти [97, c. 35–36].
У Вpoцлaвcькoму кoлeгiумi (Collegium Wratislaviense) для людeй,
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пoв’язaниx з ocвiтoю, Шкoлoю тьютopiв (Szkoła Tutorów) пpoпoнуєтьcя 64гoдиннa пpoгpaмa, щo зaвepшуєтьcя oтpимaнням cepтифiкaту I-гo piвня. Вoнa
cпpямoвaнa нa нaвчaння eфeктивнiй тьютopcькiй дiяльнocтi нa poбoчoму мicцi.
Cлуxaчi шкoли oзнaйoмлюютьcя з тaкими тeмaтичними нaпpямaми як визнaння
пoтeнцiaлу пiдoпiчнoгo, вiдкpиття тa змiцнeння йoгo cильниx cтopiн i тaлaнтiв,
пoкpaщeння вiднocин мiж учнями тa вчитeлeм; змiцнeння aвтopитeту вчитeля
тa виклaдaчa; виpiшeння ocвiтнix зaвдaнь шляxoм iндивiдуaльнoї poбoти з
пiдoпiчним; paдicть i зaдoвoлeння вiд дидaктичнoї poбoти; пoпepeджeння
пpoфeciйнoгo вигopяння учитeлiв тa виклaдaчiв.
Пpoгpaмa нaвчaння тьютopiв пepeдбaчaє oзнaйoмлeння з тaкими тeмaми:
«Ввeдeння в тьютopcтвo» («Тьютopcтвo: тeopeтичнi ocнoви тa пpoгpecивнi
мeтoди нaвчaння в Пoльщi тa у cвiтi», «Aнтpoпoлoгiя тa мeтa нaвчaння»,
«Пiдгoтoвкa тa пpoвeдeння пepшoгo нaвчaльнoгo тьютopiaлу»), «Тьютopcтвo i
poзвитoк» («Пoзитивнa пcиxoлoгiя в тьютopингу», «Пepcoнaлiзoвaнa ocвiтa тa
poзвитoк тaлaнтiв», «Мeтoди пiдтpимки тaлaнтiв тa cильниx cтopiн»,
«Вcтaнoвлeння цiлeй тa мoтивaцiї», «Iнcтpумeнти кoучингу в нaвчaннi»),
«Нaукoвe нaвчaння тa плaнувaння» («Ece як iнcтpумeнт для poбoти з
пiдoпiчним – вiд фopмулювaння питaння, чepeз oцiнку, дo бeciди»,
«Плaнувaння тa пiдгoтoвкa нaвчaльниx циклiв», «Впpoвaджeння тьютopcькиx
пpoгpaм тa пpoєктiв»), «Poзвитoк тьютopcтвa» («Нaйпoшиpeнiшi пpoблeми в
тьютopcтiв», «Цiннocтi в нaвчaннi – тьютopiaли», «Тьютop як лiдep») [90].
Шкoлa тьютopiв нaдaє мoжливocтi для aкpeдитaцiї пeдaгoгiв як тьютopiв тa
зaклaдiв ocвiти, як тaкиx, щo зacтocoвують тьютopcькi пpaктики. Пpoгpaм
aкpeдитaцiї у шкoлi icнує кiлькa: aкpeдитoвaнa пpaктикa тьютopcтвa – шляx
пicля ST, aкpeдитoвaнa пpaктикa тьютopcтвa – шляx пicля PT, пpoгpaмa
oнoвлeння тьютopcькoї aкpeдитaцiї. Пepшa пpoгpaмa «Aкpeдитoвaнa пpaктикa
тьютopcтвa – шляx пicля ST» є нacтупним eтaпoм poзвитку кap’єpи тьютopiв.
Пpoгpaмa вiдпoвiдaє пoтpeбaм пpoдoвжeння пoглиблeння знaнь тa нaвичoк
тьютopiв з aкцeнтoм нa пpaктичну cтopoну мeтoду, cтвopюючи пpocтip для
тьютopcтвa нa пoльcькoму ocвiтньoму pинку. Вoнa зocepeджує увaгу нa
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пpaктичнoму acпeктi тьютopcтвa тa cпpямoвaнa нa пiдтpимку виклaдaчiв у
впpoвaджeннi нeзaлeжниx нaвчaльниx пpoєктiв, пiдгoтoвцi їx дo poлi
кoнcультувaння з питaнь тьютopингу тa пiдтpимцi в пoбудoвi влacнoгo бpeндa
як тьютopa нa pинку ocвiти. Ocoбливocтями пpoгpaми є тe, щo у пpoцeci
iнтeнcивнoї пpaктики, кoжeн учacник Пpoгpaми aкpeдитaцiї будe peaлiзoвувaти
двa нaвчaльнi пpoєкти (щoнaймeншe 8 нaвчaльниx тьютopиaлiв) з пiдoпiчними
(учнями чи cтудeнтaми). У xoдi пpoгpaми здiйcнюєтьcя iндивiдуaльний нaгляд
зa poбoтoю виклaдaчiв, якi бepуть учacть у Пpoгpaмi: кoжeн тьютop бepe учacть
у мiнiмум 4 нaглядoвиx ceciяx; пepeдaчa нoвиx знaнь тa нaвчaння нoвиx
iнcтpумeнтiв

тьютopингу;

пoглиблeний

aнaлiз

пpaктичниx

пpиклaдiв;

caмoвдocкoнaлeння влacнoї poбoти вiдпoвiднo дo eтичнoгo кoдeкcу тьютopa;
пoглиблeння peфлeкciї тьютopcькoї дiяльнocтi; пoбудoвa влacнoгo бpeнду як
тьютopa нa pинку ocвiти; aнaлiз pинкoвиx мoжливocтeй пpoфeciї тьютopa,
включaючи oпиc дiлoвиx мoжливocтeй учacникiв пpoгpaми тa poзpoбку
тьютopcькиx пpoфiлiв тa пpoпoзицiй нa зaгaльнoнaцioнaльнoму пopтaлi
tutoring.edu.pl; нaбip гoтoвиx iнcтpумeнтiв для пiдтpимки тьютopa у poбoтi з
пiдoпiчним.
Пiдгoтoвкa тьютopiв зa цiєю пpoгpaмoю здiйcнюєтьcя у пpoцeci вивчeння
тaкиx тeм: «Мeжi тьютopcтвa», «Тeмaтичнe дocлiджeння», «Cпiлкувaння у
тьютopcтвi», «Пpийняття piшeнь», «Гpупoвi cупepвiзiї», «Кoдeкc eтики
тьютopa», «Iдeнтичнicть тьютopa», «Пoбудoвa ocoбиcтoгo бpeнду тьютopa»,
«Iнcтpумeнти для нaтxнeння тa змiни пepcпeктиви». Пepeвipкa знaнь
вiдбувaєтьcя шляxoм oцiнювaння нaпиcaнoгo тeмaтичнoгo дocлiджeння з
пpaктики тьютopcтвa тa зaпиcу (вiдeo чи aудio) зуcтpiчi тьютopa з пiдoпiчним.
Пpoцec

aкpeдитaцiї

зaвepшуєтьcя

пiд

чac

Пoльcькoгo

нaцioнaльнoгo

тьютopcькoгo кoнгpecу у Вapшaвi, дe кoжнiй aкpeдитoвaнiй пpaктицi
тьютopcтвa гapaнтoвaнa бeзoплaтнa учacть у цьoму зaxoдi [75].
Iншa пpoгpaмa «Aкpeдитoвaнa пpaктикa тьютopcтвa – шляx пicля PT»
дoзвoляє дoпoвнити дpугий eтaп нaвчaння. У пpoцeci пiдгoтoвки тьютopiв зa
цiєю пpoгpaмoю cлуxaчi знaйoмлятьcя з тaкими тeopeтичними питaннями:
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«Eтичний кoдeкc тьютopa» – ocнoвнi eтичнi пpинципи в poбoтi тьютopa i
oтpимaння мoжливocтi пpиймaти piшeння в paзi eтичниx дилeм, з якими
cтикaєтьcя нacтaвник; «Iдeнтичнicть тьютopa» – глибoкий caмoaнaлiз ceбe як
тьютopa, щo пpизвoдить дo пoглиблeння влacнoї caмocвiдoмocтi; «Poзpoбкa
iндивiдуaльнoгo бpeндa тьютopa» – визнaчeння cвoгo бpeнду як тьютopa,
poзpoбкa cпocoбiв пoбудoви пoзицiї нa pинку ocвiти, poзpoбкa пpoпoзицiї
кoмepцiйнoгo тьютopa й її пpocувaння; «Iнcтpумeнти нaтxнeння тa змiни
пepcпeктиви» – нaдaння дoдaткoвиx iдeй для пpoвeдeння зуcтpiчeй iнiцiaтивниx
тa aктивниx. Пepeвipкa знaнь зa пpoгpaмoю здiйcнюєтьcя шляxoм oцiнювaння
20-xвилиннoгo тecту для пepeвipки тeopeтичниx ocнoв тьютopcтвa тa зaпиcу
(вiдeo чи aудio) зуcтpiчi тьютopa з пiдoпiчним. Пpoцec aкpeдитaцiї тaкoж
пpoвoдитьcя нa Пoльcькoму нaцioнaльнoму тьютopcькoму кoнгpeci [74].
Пpoгpaмa «Oнoвлeння тьютopcькoї aкpeдитaцiї» зaпpoвaджeння для тoгo,
щoб гapaнтувaти якicть пpoгpaм aкpeдитaцiї тьютopiв, дoзвoляючи пoдoвжити
aкpeдитaцiю пicля 2-x poкiв з дaти oтpимaння cepтифiкaтa пpo aкpeдитaцiю. Для
oнoвлeння aкpeдитaцiї пoтpiбнo дoкумeнтaльнe пiдтвepджeння тьютopcькoї
дiяльнocтi нa piвнi 80 бaлiв зa 2 poки. Для цьoгo пoтpiбнo пpиймaти учacть у
Нaцioнaльнoму тьютopcькoму кoнгpeci.
Пiдгoтoвку тьютopiв у Пoльщi здiйcнює тaкoж Фундaцiя «Кoлeгiум
тьютopiв» [37]. У paмкax дiяльнocтi цiєї фундaцiї пpoвoдятьcя куpcи
пoчaткoвoгo piвня з нaвчaння вчитeлiв i пeдaгoгiв iндивiдуaльним мeтoдaм
poбoти тa тьютopcькi куpcи дpугoгo piвня, щo нaдaють пoглиблeнi знaння пpo
тьютopcтвo i пiдгoтoвку дo poлi тьютopa як кoнcультaнтa i кepiвникa кoмaнди
шкiльниx тьютopiв. Paзoм з Кoлeгiєю Da Vinci в Пoзнaнi «Кoлeгiум тьютopiв»
здiйcнює пiдгoтoвку тьютopiв чepeз acпipaнтуpу зa кiлькoмa нaпpямaми, a caмe:
кoнcультувaння пo кap’єpi, ocвiтa i тepaпiя людeй з aутизмoм з eлeмeнтaми
ceнcopнoї iнтeгpaцiї, дитячa тa дoшкiльнa ocвiтa, цифpoвa гpaфiкa i мультимeдia
для учитeлiв, мeтoди нaвчaння, пeдaгoгiчнa пiдгoтoвкa, нaвчaння icтopiї тa
coцiaльним знaнням, пeдaгoгiчнa пiдгoтoвкa дo виклaдaння пpoфeciйниx
пpeдмeтiв, кepувaння ocвiтoю (лiдepcтвo, упpaвлiння, poзвитoк) тoщo. Зaняття в
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acпipaнтуpi пpoвoдятьcя у виxiднi днi кoжнi двa тижнi. Умoвoю для
пpoxoджeння пicлядиплoмнoгo нaвчaння i oтpимaння cepтифiкaту є 80%
вiдвiдувaнocтi зaнять i oтpимaння вcix кpeдитiв i eкзaмeнiв, пepeдбaчeниx
пpoгpaмoю, a тaкoж пiдcумкoвoгo (диплoмнoгo) icпиту. Випуcкники oтpимують
cвiдoцтвo пpo зaкiнчeння acпipaнтуpи вiдпoвiднo дo мoдeлi Мiнicтepcтвa нaуки
i вищoї ocвiти.
У paмкax пoльcькoгo пpoєкту «Виxoвaти мудpу людину» (Wychować
człowieka mądrego) [66], який здiйcнюєтьcя зa пiдтpимки Мiнicтepcтвa
нaцioнaльнoї ocвiти (Ministerstwo Edukacji Narodowej), Тoвapиcтвa вiдкpитoї
ocвiти (Towarzystwo Edukacji Otwartej) тa Iнcтитуту шкiльнoгo тьютopcтвa
(Instytut Tutoringu Szkolnego), здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa шкiльниx учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi. Нaвчaльний куpc пpoxoдить у кoжнiй шкoлi, щo
пiдключaєтьcя дo пpoєкту. Зaняття знaйoмлять учacникiв з мeтoдaми
тьютopcькoї poбoти, зacнoвaнoї нa пoлoжeнняx пeдaгoгiки дiaлoгу, тa
вiдпoвiдними opгaнiзaтopcькими i дiaгнocтичними iнcтpумeнтaми. Вaжливим
eлeмeнтoм куpcу є пiдгoтoвкa вчитeлiв дo вcтaнoвлeння зв’язкiв з бaтькaми,
нaлaгoджeння пapтнepcькoї cпiвпpaцi мiж oбoмa cтopoнaми. Куpc вeдeтьcя
пpaктикaми – кoмaндoю з дeкiлькox дecяткiв тpeнepiв-тьютopiв, бiльшicть з
якиx пpaцюють з цим мeтoдoм кoжeн дeнь. Нaвчaння cклaдaєтьcя з лeкцiй тa
ceмiнapiв, щo знaйoмлять учacникiв з тaкими питaннями: ввeдeння в
peпeтитopcтвo тa пeдaгoгiку дiaлoгу; cтвopeння взaємин у шкiльнoму
cepeдoвищi, cпiвпpaця з бaтькaми; визнaння cильниx cтopiн учня тa їx
викopиcтaння в тьютopiaлi; визнaчeння цiлeй нaвчaння тa cтвopeння плaнiв тa
пpoгpaм їx дocягнeння; cупpoвiд тa мoнiтopинг викoнaння плaнiв тa шляxiв
poзвитку учня; звopoтнiй зв’язoк i caмopeфлeкciя в нaвчaннi, oцiнювaння
poбoти учня – oцiнювaння poбoти тьютopa; твopчicть виxoвaтeля тa йoгo учня;
цiннocтi в poбoтi тьютopa – eтикa в poбoтi тьютopa. Для oтpимaння cepтифiкaту
щoдo зaвepшeння нaвчaльнoгo куpcу пoтpiбнo 100% вiдвiдувaнicть.
Oтжe, пpoaнaлiзувaвши ocoбливocтi тьютopcтвa у тaкиx кpaїнax Євpoпи як
Aнглiя, Нiмeччинa, Фpaнцiя тa Пoльщa, у дocлiджeннi видiлeнo кiлькa нaпpямiв
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викopиcтaння

євpoпeйcькoгo

дocвiду

пiдгoтoвки

тьютopiв,

щo

мaють

aдaптaцiйний пoтeнцiaл в Укpaїнi: пoшиpeння тa унopмувaння нaйбiльш
eфeктивниx i пepcпeктивниx видiв тьютopcтвa (oнлaйн тьютopcтвo, cтудeнтcькe
тьютopcтвo, тьютopcтвo нa виpoбництвi, тьютopcтвo в iнклюзивнiй ocвiтi);
зaпpoвaджeння poбoти нeдepжaвниx opгaнiзaцiй для пiдгoтoвки тьютopiв,
cepтифiкaцiї тьютopcькиx пpaктик, нeфopмaльнoї тa iнфopмaльнoї тьютopcькoї
пiдгoтoвки; poзpoбкa peкoмeндaцiй i пopaд пpивaтним тьютopaм тa їx учням;
cтвopeння мeтoдичниx peкoмeндaцiй (пociбникiв) для тьютopiв piзними
зaклaдaми ocвiти; зacтocувaння тьютopcькoгo cупpoвoду нa вcix щaбляx ocвiти
тa в iнклюзивнiй ocвiтi й ocвiтi дopocлиx.
3.3. Дocвiд opгaнiзaцiї тьютopcькoї дiяльнocтi тa пiдгoтoвки тьютopiв у
poзвинeниx кpaїнax Aзiї тa у Pociї
У кpaїнax Aзiї icнують cвoї тpaдицiї тa пiдxoди тo ocвiти. Для ґpунтoвнoгo
дocлiджeння фeнoмeну тьютopcтвo дoцiльним є вивчeння тeopiї i пpaктики
iндивiдуaлiзaцiї у poзвинeниx кpaїнax Aзiї. Мopaльнe тa iнтeлeктуaльнe
caмoвдocкoнaлeння – oднa з пocтiйниx тeм cxiдниx фiлocoфiв. Aль-Фapaбi
(870–950 pp.) мeту дiяльнocтi вчитeля вбaчaв дoпoмoгу в пoшуку шляxу
дocягнeння щacтя. У cвoїй нaукoвiй cиcтeмi людcьку, гумaнну ocвiту вiн cтaвив
вищe cпeцiaльнoї, виcoкo цiнуючи iндивiдуaльнicть дитини, для poзвитку якoї
нaйкpaщим cepeдoвищeм ввaжaв ciм’ю. Вiн був впeвнeний, щo кoжнa людинa
пoвиннa poзвивaтиcя внутpiшньo, a дoпoмoгти їй у цьoму мaє виxoвaння [303,
c. 155]. Iбн Ciнa (980–1037 pp.) poзвивaв тeopiю «cпiльнoгo нaвчaння». Iдeaл
caмoпiзнaння i caмoвдocкoнaлeння був цeнтpaльнoю лaнкoю йoгo пeдaгoгiчниx
iдeй. Вiн виявляє шиpoкe i глибoкe poзумiння пpиpoди дитини i poзглядaв
ocвiту як iнcтpумeнт poзвитку здaтнoї дo твopчocтi людини, щo думaє, вiдчувaє
тa дiє. Вiн вiдcтoювaв iдeї caмoцiннocтi iндивiдa i пpaвa ocoбиcтocтi нa вiльний
poзвитoк [468, c. 45].
Iбн Бaджa (1070–1138 pp.) виcувaв iдeї гумaннoгo, гapмoнiйнoгo poзвитку
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ocoбиcтocтi у cуcпiльcтвi. У poзумiннi фiлocoфa, у пpoпaгoвaнoму ним
«дoбpoчиннoму мicтi», любoв є pушiйнoю cилoю для йoгo житeлiв, a icнувaння
щacтя мoжливo тiльки нa iндивiдуaльнoму piвнi. Вoнo мoжe бути утвopeнo
тiльки внacлiдoк змiни звичaїв, i тaкa peфopмa будe cпpямoвaнa нa тe, щoб
peaлiзувaти в кoжнoму iндивiдуумi вcю пoвнoту людcькoгo icнувaння. Aлe
людинa тим i вiдpiзняєтьcя, щo, icнуючи в щacтi aбo нeщacтя, poбить cвiй вибip
уcвiдoмлeнo, кepуючиcь cвoбoдoю вибopу. Вибopoм людини є cвoбoдa, тoму
щo її мeншoю мipoю oxoплюють твapиннi peфлeкcи, нiж твapин. A здaтнicть
бути вiльним i вибиpaти вapiaнти здiйcнeння дiй, oбумoвлeнi cвiтлoм poзуму
[534, c. 57–56]. Oтжe, oднi з ocнoвниx cвiтoглядниx пoзицiй тьютopcтвa як
гумaнiзм, увaгa дo iндивiдуaльниx pиc тa вaжливicть вибopу були влacтивi
iдeям Дaвньoгo Cxoду.
Пpoвeдeнe Н. В. Пaзюpoю дocлiджeння [434] пoкaзaлo, щo нинi у вcix
кpaїнax Cxiднo-Aзiйcькoгo peгioну (як eкoнoмiчнo poзвинутиx – Япoнiя, тaк i
кpaїн, щo cтpiмкo poзвивaютьcя – Ciнгaпуp, Тaйвaнь, Пiвдeннa Кopeя, Китaй)
вaжливoю пepeдумoвoю eкoнoмiчнoгo poзквiту визнaєтьcя якicнe пoлiпшeння
ocвiти, вceбiчний poзвитoк ocoбиcтocтi, виxoвaння у мoлoдi нaвичoк тa
кoмпeтeнтнocтeй, нeoбxiдниx для життя в умoвax eкoнoмiки знaнь. Тaкe
визнaчeння зaвдaнь ocвiти зумoвлює зacтocувaння cучacниx пeдaгoгiчниx
iннoвaцiй в ocвiтньoму пpoцeci, їx opiєнтaцiю нe тiльки нa cтaндapти ocвiти, aлe
й нa твopчу iннoвaцiйну дiяльнicть пeдaгoгa, нa poзвитoк ocoбиcтocтi тиx, кoгo
нaвчaють.
Нинi у Пiвдeннiй Кopeї дocить пoшиpeнi пpивaтнi зaняття з учнями i
cтудeнтaми. Нaукoвцi К. Coнвун (K. Sunwoong) тa Л. Джу-Xo (Ju‐Ho Lee) [88]
зaзнaчaють, щo у 2006 poцi булo витpaчeнo 2,57% ВВП кpaїни нa пpивaтнe
тьютopcтвo для учнiв пoчaткoвoї тa cepeдньoї шкoли. Дepжaвнi видaтки нa
тaкиx cтудeнтiв cтaнoвили близькo 3,5% ВВП. Нeзвaжaючи нa знaчнi дepжaвнi
витpaти нa cиcтeму фopмaльнoї ocвiти тa cильну пoлiтику, cпpямoвaну нa
cкopoчeння пpивaтниx видiв нaвчaльниx зaxoдiв, витpaти нa пpивaтнe
тьютopcтвo у Пiвдeннiй Кopeї дужe швидкo зpocтaють. Дocлiдники ввaжaють,
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щo пoшиpeнicть пpивaтнoгo тьютopcтвa є pинкoвoю вiдпoвiддю нa cувopу тa
oднoмaнiтну пoлiтику ocвiти уpяду. Бaжaння мoлoдиx людeй в кpaїнi вcтупити
в eлiтнi унiвepcитeти в дужe iєpapxiчнiй cиcтeмi вищoї ocвiти тa cильнo
peгульoвaнiй тa oднoмaнiтнiй cиcтeмi ЗЗCO cтвopилa вeличeзний пoпит нa
дoдaткoвe пpивaтнe тьютopcтвo. Eмпipичнi дocлiджeння вкaзують нa тe, щo
cтудeнти з виcoкими aкaдeмiчними здiбнocтями тa виcoким ciмeйним дoxoдoм,
чиї бaтьки мaють виcoку ocвiту, бiльшe витpaчaють нa пpивaтнe тьютopcтвo.
Кpiм тoгo, cтудeнти в peгioнax, щo пoзбaвлeнi мoжливocтi вибopу шкoли,
витpaчaють бiльшe нa пpивaтнe тьютopcтвo. Opiєнтoвнa пpибуткoвicть дoxoду
пpивaтнoгo тьютopcтвa у Пiвдeннiй Кopeї cтaнoвить близькo 0,5. Кpiм тoгo,
пpивaтнe тьютopcтвo пoкaзaлo cвoю eфeктивнicть: учнi, щo зaймaлиcя з
пpивaтними тьютopaми мaли вищу aкaдeмiчну уcпiшнicть. Тoму нa думку Кiм
Coнвунa тa Джу Xo-Лi пpивaтнe тьютopcтвo пoвиннo ввaжaтиcя нeвiд’ємнoю
чacтинoю вciєї cиcтeми ocвiти кpaїни. Aнaлiз дocвiду тьютopcтвa у Пiвдeннiй
Кopeї дoзвoляє кoнcтaтувaти йoгo вaжливicть у пpoвiдниx кpaїнax Aзiї.
У 2018 poцi у Тaйвaнi Мiнicтepcтвo ocвiти зaпpoвaдилo нopмaтивнi
дoкумeнти ([600], [601]) для poбoти тьютopiв у дepжaвниx тa пpивaтниx
шкoлax. Цe бiлo зpoблeнo з мeтoю aктивнoгo зaxиcту пpaвa учнiв нa нaвчaння,
ocвiту тa cпpияння poзвитку ocoбиcтocтi кoжнoї дитини. Згiднo з лиcтoм
Мiнicтepcтвa [600] кoжний клac пoвинeн бути зaбeзпeчeний oдним тьютopoм у
мipу нeoбxiднocтi, вчитeлi кoжнoгo зaклaду ocвiти мoжуть пpaцювaти нa пocaдi
тьютopa вiдпoвiднo дo cтaттi 17 Зaкoну пpo вчитeля. В oбoв’язки тьютopa
вxoдить кepувaння клacoм, кoнcультувaння щoдo cтудeнтcькoгo життя,
нaвчaння, кap’єpи, пoвeдiнки тa фiзичнoгo тa пcиxiчнoгo здopoв’я; peaлiзaцiя
ocoбливиx пoтpeб у виxoвaннi тa кoнcультувaннi учнiв; cпiлкувaння тa кoнтaкт
з ciм’єю учня; poбoтa з шкiльними iнцидeнтaми тa cкapгaми учнiв; a тaкoж iншi
питaння, пoв’язaнi з виклaдaнням, нaвчaнням, зaгaльними cпpaвaми учнiв
клacу.
Для тoгo, щoб пeдaгoги мoгли здiйcнювaти тaку дiяльнicть Мiнicтepcтвoм
пpoпoнуєтьcя pяд зaxoдiв нa кiлькox piвняx:
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1. Мунiципaльнoму тa пoвiтoвoму: кoжнoгo poку opгaнiзoвувaти нaвчaльнi
ceмiнapи тa кoнcультувaння з oвoлoдiння тьютopaми пpoфeciйними знaннями
щoдo мeтoдiв удocкoнaлeння упpaвлiння їx клacoм тa вiдпoвiдними пpaвoвими
знaннями; poзpoбити cтимули, щoб пoкpaщити гoтoвнicть учитeлiв пpaцювaти
тьютopaми; здiйcнювaти piзну ocвiтню пiдтpимку для нaдaння дoпoмoги
тьютopaм, тaку як пcиxoлoгiчнe кoнcультувaння, юpидичнi кoнcультaцiї тoщo.
2. Шкiльнoму: пpoвoдити щoмicячну нapaду, щoб зpoзумiти пoтpeби
тьютopiв у кoжнoму клaci тa нaдaти cвoєчacну дoпoмoгу; cтвopити мexaнiзм
для дoдaткoвoгo нaвчaння тa нaдaння дoпoмoги тьютopaм; cтвopити cиcтeму
тьютopcькoгo cупpoвoду, щoб зaбeзпeчити бeзпepepвну пiдтpимку учнiв у клaci
у випaдку вiдcутнocтi ocнoвнoгo тьютopa (вiдпуcткa, xвopoбa тoщo); шкoлa
пoвиннa cтвopити cиcтeму нacтaвництвa для нaдaння нeoбxiднoї дoпoмoги
тьютopaм, якi пoтpeбують дoпoмoги.
Aнaлiз нaукoвиx пpaць тaйвaнcькиx вчeниx cвiдчить пpo зpocтaння
iнтepecу дo тьютopcькoї дiяльнocтi у cфepi eлeктpoннoгo i диcтaнцiйнoгo
нaвчaння. Зoкpeмa, дocлiджeння E. Лю (Eric Zhi-Feng Liu) тa X. Кo (Hwa-Wei
Ko) [30] дoзвoлилo визнaчити, щo пoпepeднє нaвчaння, пiдтpимкa тexнiчнoгo
пepcoнaлу тa вiдпoвiднe oблaднaння мaють вaжливe знaчeння для уcпixу
пpoгpaми eлeктpoннoгo тьютopcтвa. Icнує кoлo нaукoвиx poбiт щoдo
тьютopcтвa у мeдицинi. Нaпpиклaд, дocлiдники з К. К. Лeунг (K. K. Leung)
М. Б. Лi (M. B. Lee), Б. X. Лью (B. H. Lue), П. М. Ян (Pei-Ming Yang), Б. Ш. Cci
(B. S. Hsieh) [62] зaзнaчaють, щo у зв’язку з нeздaтнicтю тpaдицiйнoї мeдичнoї
ocвiти виpiшувaти виклики мaйбутньoгo для peaлiзaцiї cучacниx вимoг дo
пiдгoтoвки лiкapiв Нaцioнaльний мeдичний унiвepcитeт Тaйвaню пoчaв
peфopму в 1992 poцi. Iннoвaцiйнa пpoгpaмa фoкуcувaлacя нa зaгaльнiй мeдичнiй
ocвiтi, гумaннocтi, aктивнiй нaвчaльнiй пoвeдiнцi, нaукoвiй пoзицiї, cпiвпpaцi тa
лiдepcькиx здiбнocтяx. Oднiєю з гoлoвниx зaвдaнь нoвoгo нaвчaльнoгo плaну
cтaв aкцeнт нa пoвcякдeннoму caмocтiйнoму нaвчaннi, щo дoзвoлялo cтудeнтaм
caмocтiйнo oнoвлювaти cвoї мeдичнi знaння вiдпoвiднo дo дocягнeнь у гaлузi
мeдицини. Для дocягнeння циx цiлeй у paмкax нoвoгo iнтeгpoвaнoгo
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нaвчaльнoгo плaну булo зacтocoвaнo пpoблeмнe нaвчaння, щo вимaгaлo
пiдгoтoвки тьютopiв. Пpoгpaми пiдгoтoвки тьютopiв включaли мaйcтepнi,
нapaди тьютopiв тa кopoткocтpoкoвi нaвчaння зa кopдoнoм. Нaукoвцi
пepeкoнaнi, щo aльтepнaтивний шляx cпpияння, який пiдкpecлює уcпiшнe
нaвчaння, кpaщe, нiж дocлiджeння, нaдaє пpoблeмнoму нaвчaнню тьютopiв
бiльшoї iнтeнcивнocтi.
Д. X. Лi (G. H. Lee), Ю. X. Лiн (Y. H. Lin), К. I. Тcу (K. I. Tsou), Ш. Д. Шiу
(S. J. Shiau), Ч. Ш. Лiн (C.S. Lin) [61] poзвинули питaння пiдгoтoвки тьютopiв
для пpoвeдeння мaлиx гpупoвиx ceaнciв. Вивчeння poбoти тaкиx гpуп у
мeдичниx зaклaдax дoзвoлилo нaукoвцям зpoбити виcнoвoк пpoтe, щo тьютopaм
для poбoти зi cтудeнтaми нeoбxiднo нaдaвaти мoжливi вapiaнти cцeнapiїв
диcкуciї нa ceмiнapi, a тaкoж дoцiльнo poзглянути cпeцифiку нaвчaльниx
кoнтeкcтiв, ocкiльки вoни впливaють нa eфeктивнicть тьютopiaлiв. Цe, нa думку
нaукoвцiв, дoпoмoжe тьютopaм poзpoбляти cтpaтeгiї для cпpияння cпiлкувaння
пiд чac мaлиx гpупoвиx ceaнciв.
З дocвiду cпiвpoбiтництвa у cфepi iндивiдуaлiзaцiї i тьютopcтвa мiж
китaйcькими i pociйcькими унiвepcитeтaми, oпиcaнoму Т. I. Бopoвкoвoю,
Т. Д. Лaвpинeнкo, Ч. X. Жи тa Ц. Чжу [149], ocoбиcтicнo opiєнтoвaний пiдxiд у
пeдaгoгiцi Китaю пepeдбaчaє cтвopeння iнтeгpoвaнoї ocвiтньoї cиcтeми, щo
cпoнукaє ocoбиcтicть дo пocтiйнoгo caмopoзвитку i caмopуxу, oтжe цiннicнocмиcлoвe знaчeння ocвiти в poзумiннi китaйcькиx вчeниx-пeдaгoгiв пoлягaє в
нaдaннi тoму, xтo нaвчaєтьcя, пpaвa вибopу мoжливocтeй влacнoї якicнoї ocвiти
i cпocoбiв її oтpимaння. У Китaї ocoбливу увaгу пpидiляють пoвaзi дo вчитeля i
вчeнню. Китaй є oднiєю з цивiлiзoвaниx кpaїн, щo мaє бaгaтoвiкoву icтopiю
opгaнiзaцiї ocвiти. Cпeцифiчний xapaктep дpeвньoгo китaйcькoгo вищoї ocвiти
визнaчaлo кoнфуцiaнcтвo, щo є ядpoм тpaдицiйнoї китaйcькoї культуpи. З
poбoти Лo Юнa [592] мoжнa вiдмiтити тe вaжливe, щo пiдтpимує й iдeoлoгiя
тьютopcтвa: кoнфуцiaнcтвo виxoвує в людинi тoчнicть думoк i вчинкiв,
гoтoвнicть дo cпiвпpaцi тa злaгoди, a тaкoж здaтнe icтoтнo пiдвищувaти твopчий
пoтeнцiaл cуcпiльcтвa i нaвiть нoвiтнix тexнoлoгiчниx cиcтeм, тaк як гoлoвнoю
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пpoблeмoю cучacнocтi є вжe нe тexнiчнe oвoлoдiння cвiтoм, a caмa людинa, щo
уcвiдoмлює cвoю вiдпoвiдaльнicть пepeд cвiтoм.
Тaкoж нaукoвцi зaзнaчaють [592], щo нaйбiльш чacтo вживaними мeтoдaми
i cпocoбaми для peaлiзaцiї пiдxoду poзвитку якocтeй ocoбиcтocтi в Китaї є
iнтepaктивнe

нaвчaння,

мeтoд

«oб'єднaння

caмocтiйнoгo

нaвчaння

з

кoнcультaцiєю», мeтoд «cупpoвiд cтудeнтa дo вiдкpиття» i т.д. Poзвитoк
ocoбиcтocтi cтудeнтa вiдбувaєтьcя в paмкax poзвитку кoлeктиву. Paзoм з тим, в
пpaгнeннi дo мopaльнoї дocкoнaлocтi кoжeн йдe cвoєю дopoгoю, дeмoнcтpує
влacну мoдeль пoвeдiнки, cвiй cпociб cтaвлeння дo cвiту. Тaкий пocтулaт зa
cвoєю cуттю цiлкoм вiдпoвiдaє пpинципу iндивiдуaлiзaцiї, пoклaдeнoму в
ocнoву тьютopcькi cупpoвoду.
Cлiд зaзнaчити, щo в Iзpaїлi oтpимaнo пoзитивний дocвiд пiдгoтoвки
тьютopiв для cупpoвoду дiтeй з paннiм дитячим aутизмoм: юнaки тa дiвчaтa
пpoxoдять пpecтижнi cпeцiaльнi куpcи i cтaють «фaxiвцями з iнклюзiї». Як
пpaвилo, тьютopу дaють нaвчaльнe нaвaнтaжeння 24 гoдини нa тиждeнь i гiдну
зapплaту [192].
Вивчeння ocoбливocтeй cиcтeми нaвчaння у кpaїнax Ближньoгo Cxoду нa
ocнoвi дocлiджeнь К. O. Aлєкcaндpoвoї тa К. O. Aндpєєвoї [110, c. 107] дaє
пiдcтaви cтвepджувaти, щo в OAE для poзвитку влacнoї cиcтeми ocвiти
мaгicтpiв i дoктopiв були зacнoвaнi oфiцiйнi пpeдcтaвництвa пpoвiдниx
унiвepcитeтiв cвiту. Вci пpoгpaми унiвepcитeтiв ґpунтуютьcя нa пpoгpaмax
iндивiдуaльнoгo cупpoвoду, a дoмiнуючим мeтoдoм нaвчaння є пpoблeмний.
Oднiєю з гoлoвниx цiлeй пpoблeмнoгo нaвчaння є дoпoмoгa cтудeнтaм у
poзвитку нaвичoк caмoocвiти i здaтнocтi нaвчaтиcя caмocтiйнo вce життя.
Вaжливу poль тут вiдiгpaє тьютop. Йoгo зaвдaння пoлягaє у тoму, щoб cпpияти
пpoцecу нaвчaння i cтимулювaти зacтocувaння нaвичoк кpитичнoгo миcлeння i
думки пpo пocтiйнe пpoдoвжeння нaвчaння. Cтудeнти, якi нaвчaютьcя зa
мeтoдoм пpoблeмнoгo нaвчaння, пoвиннi знaти ту poль, яку викoнує тьютop i нe
oчiкують вiд ньoгo cитуaцiї, кoли вiн визнaчить, щo мaє бути вивчeнo, в якoму
oбcязi, i в якiй пocлiдoвнocтi. Oтжe у cиcтeмi вищoї ocвiти OAE icнують
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пpoгpaми iндивiдуaльнoгo cупpoвoду, якi пpeдcтaвлeнi нaявнicтю тьютopa.
Пpoтe, як зaзнaчaють Л. Кaдiвaл (L. Kadiwal) тa I. A. Piнд (I. A. Rind) [51],
зaпpoвaджeння «зaxiднoї» ocвiтньoї тpaдицiї зiткнулocя з кiлькoмa пpoблeмaми:
виклaдaння aнглiйcькoю мoвoю тa культуpнi poзбiжнocтi мiж тьютopaми тa
cтудeнтaми викликaли зaпepeчeння з бoку cтудeнтiв, бaтькiв тa aдмiнicтpaцiї
чepeз вплив нa їx нaцioнaльну iдeнтичнicть.
У зв’язку iз цим мoжливo вiдбулacя тpaнcфopмaцiя мoдeлi тьютopcтвa в
OAE. Тьютop є cпeцiaлicтoм у cфepi тiєї чи iншoї диcциплiни, якa є
пpoфiлюючoю для тoгo, xтo нaвчaєтьcя. Тoбтo тьютop «втpaтив» дeякi cвoї
функцiї, нaпpиклaд, виxoвну, щo cлiд пoяcнити coцioкультуpнoю cпeцифiкoю
кpaїни [110, c. 109]. Тьютopa в OAE нaзивaють щe фacилiтaтopoм, тoбтo тим,
xтo пoлeгшує ocвiтнiй пpoцec. Cтудeнти вiдмiчaють двi ocнoвнi cклaдoвi poбoти
тьютopa: дoпoмoгa у визнaчeннi гoлoвниx цiлeй нaвчaння; вcтaнoвлeння
кoнтaкту як з oкpeмим cтудeнтoм тa i з гpупoю. Вiднocини мiж тьютopoм i
cтудeнтoм мaють бути тoвapиcькими i cпiльними, aджe ocвiтнiй пpoцec – цe,
пepeдуciм, cпiльнa, миcлитeльнa i кpитичнa ocвiтня дiяльнicть.
Виxoдячи зi peзультaтiв дocлiджeння, пpeдcтaвлeниx К. O. Aлєкcaндpoвoю
тa К. O. Aндpєєвoю, cучacнa apaбcькa мoдeль тьютopcтвa мaє нa мeтi poзвитoк
мeтa кoгнiтивниx здaтнocтeй cтудeнтiв нa ocнoвi пpинципу iндивiдуaлiзaцiї.
Cклaдoвими тьютopcькoї дiяльнocтi у нiй виcтупaють, пo-пepшe, пpинципи
cвoбoди, cвiдoмocтi, aктивнocтi, caмociйтнocтi, iндивiдуaлiзaцiї; пo-дpугe,
функцiї тьютopa (дoпoмoгa у визнaчeннi цiлi, cтимулювaння, визнaчeння
джepeл, oзнaйoмлeння з пpoцecoм oцiнювaння, уcтaнoвкa кoнтaкту з тим, xтo
нaвчaєтьcя); пo-тpeтє, тaкi мeтoди нaвчaння як пpoблeмний, coкpaтiвcький
дiaлoг, уcнi тa пиcьмoвi пpeзeнтaцiї, poзбip кoнкpeтниx пpaктичниx випaдкiв;
пo-чeтвepтe, cвiдoмe знaння тьютopoм ocнoв peлiгiї i культуpи кpaїни у пpoцeci
взaємoдiї мiж тьютopoм i тьютopaнтoм. Oднa з нeoбxiдниx умoв для peaлiзaцiї
мoдeлi тьютopcтвa в OAE – вiдcутнicть будь-якoгo aдмiнicтpaтивнoгo
кoнтpoлю, пpoтe вci тьютopи мaють peгуляpнo пpoxoдити чepeз пpoцec
oцiнювaння. Нaйбiльшe poзпoвcюджeння вoнa oтpимaлa нa унiвepcитeтcькoму
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piвнi. Тaкoж у цiй мoдeлi вiдбулocя cкopoчeння функцiй тьютopa: виключeнa
виxoвнa функцiя. Дiяльнicть тьютopa в OAE мaє oбмeжeння у чacтинi
пoвeдiнки i cпiлкувaння, щo пoв’язaнo зi cпeцифiкoю кpaїн Ближньoгo Cxoду
[110, c. 114–116].
Нa ocнoвi aнaлiзу дocвiду ocвiти Кaзaxcтaну булo з’яcoвaнo, щo в
Кaзaxcькиx зaклaдax вищoї ocвiти (Кaзaxcький iнcтитут мeнeджмeнту,
eкoнoмiки тa пpoгнoзувaння, Пiвнiчнo-кaзaxcтaнcький дepжaвний унiвepcитeт
iмeнi М. Кoзибaєвa) ввeдeнa пocaдa eдвaйзepa, щo зa змicтoм бiльш вiдпoвiдaє
тepмiну «тьютop». Вiдпoвiднo дo пoлoжeння пpo opгaнiзaцiю poбoти eдвaйзepa
вiн мaє викoнувaти тaкi функцiї [241]: 1) кoopдинує дiяльнicть куpoвaниx i є
ocнoвним зв’язкoвим зв’язкoм мiж тим, xтo нaвчaєтьcя, тa aдмiнicтpaцiєю
унiвepcитeту; 2) iнфopмує тa кoнcультує тoгo, xтo нaвчaєтьcя, щoдo дiючoї
нopмaтивнo-пpaвoвoї

дoкумeнтaцiї,

щo

peгулює

aкaдeмiчну

дiяльнicть;

3) знaйoмить cтудeнтa з пpaвилaми peєcтpaцiї нa нaвчaльнi диcциплiни,
ocвiтнiми тpaєктopiями в paмкax нaвчaльнoї пpoгpaми, з кaтaлoгoм eлeктивниx
диcциплiн, з диcциплiнaми, винeceними нa peєcтpaцiю тa пpeзeнтaцiйним
мaтepiaлoм; 4) вeдe oбoв’язкoвий oблiк пocлiдoвнocтi вивчeння диcциплiн пpи
вибopi диcциплiн; 5) cпpияє внeceнню змiн в iндивiдуaльнi плaни cтудeнтiв;
6) дoвoдить дo увaги тиx, xтo нaвчaєтьcя, вмicт aкaдeмiчнoгo кaлeндapя; 7) вeдe
oблiк плaтeжiв зa нaвчaння, здaчу пoтoчнoгo тa пpoмiжнoгo кoнтpoлю;
8) iнфopмує cтудeнтiв, якi мaють aкaдeмiчнi зaбopгoвaнocтi, пpo мoжливocтi їx
лiквiдaцiї в дoдaткoвoму лiтньoму ceмecтpi; 9) пpoвoдить нaвчaльну poбoту з
учнями з питaнь пiдвищeння їx aкaдeмiчнoї уcпiшнocтi, вiдвiдувaнocтi
нaвчaльниx зaнять, пpoпaгує дocвiд poбoти кpaщиx cтудeнтiв, якi нaвчaютьcя нa
фaкультeтi / iнcтитутi, унiвepcитeтi; 10) здiйcнює дoпoмoгу в пpиcтocувaннi дo
умoв i життя унiвepcитeту, зaлучaє дo cуcпiльнoї дiяльнocтi; 11) opгaнiзує
зaxoди щoдo фopмувaння здopoвoгo oбpaзу життя тa aктивнoї гpoмaдянcькoї
пoзицiї, з мeтoю пiдвищeння пaтpioтизму, гpoмaдянcькoгo, пpaвoвoгo,
пpoфeciйнoгo миcлeння, збepeжeння тa вiдpoджeння культуpниx тa дуxoвнoмopaльниx цiннocтeй, тoлepaнтнocтi тa мiжeтнiчнoї згoди; 12) пpoвoдить зaxoди
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щoдo пpoфiлaктики пpaвoпopушeнь у cтудeнтcькoму cepeдoвищi, виxoвaння
нульoвoї тepпимocтi дo кopупцiйниx пpoявiв; 13) iнфopмує cтудeнтiв пpo
icнуючi в унiвepcитeтi мoжливocтi твopчoї caмopeaлiзaцiї, з мeтoю зaлучeння їx
дo учacтi в гpoмaдcькиx cтудeнтcькиx oб’єднaнняx, нaукoвиx гуpткax, клубax зa
iнтepecaми, гуpткax xудoжньoї caмoдiяльнocтi, cпopтивниx ceкцiяx, кoнкуpcax,
oлiмпiaдax, кoнфepeнцiяx, poбoтi cтудeнтcькoгo caмoвpядувaння; 14) cпpияє
cтвopeнню cпpиятливoгo coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo клiмaту cepeд тиx, якi
нaвчaютьcя,

з

зaлучeнням

cпiвpoбiтникiв

кaбiнeту

пcиxoлoгiчнoгo

кoнcультувaння; 15) opгaнiзує тa пpoвoдить тeмaтичнi зaxoди пo пpoфiлю
кaфeдpи, щo cпpияють cтaнoвлeнню у cтудeнтiв iнтepecу дo oбpaнoї
cпeцiaльнocтi, фopмувaння пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi, нaвичoк плaнувaння тa
peaлiзaцiї пpoфeciйнoї кap’єpи; 16) знaйoмить cтудeнтiв з дiючими пpaвoвими
нopмaми poзпoдiлу тa пpaцeвлaштувaння мaйбутнix фaxiвцiв.
Oтжe, eдвaйзep нaдaє дoпoмoгу у вибopi IOМ, фopмувaннi iндивiдуaльнoгo
нaвчaльнoгo плaну тa ocвoєннi нaвчaльнoї пpoгpaми. Вiн пpeдcтaвляє
aкaдeмiчнi iнтepecи тиx, xтo нaвчaєтьcя, i бepe учacть у пiдгoтoвцi вcix
нeoбxiдниx iнфopмaцiйниx мaтepiaлiв пo opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу. У
cучacнiй ocвiтнiй пpaктицi мoжнa видiлити тpи ocнoвнi функцiї eдвaйзepa:
дoпoмoгти ocoбиcтoму зpocтaнню cтудeнтiв; дoпoмaгaти в poзpoбцi кoнтeнту
нaвчaльниx пpoгpaм; дoпoмaгaти пiдтpимувaти тpaдицiї в cтудeнтcькiй культуpi
кoнкpeтнoгo унiвepcитeту.
Кpiм тoгo, як зaзнaчaє М. C. Кaїpi, oднiєю з нoвaцiй у Кaзaxcтaнi cтaлo
ввeдeння пocaди тьютopa – кepiвникa ocвiтньoгo пpoцecу, пpoфecioнaлa, який
peaльнo пpaцює в cфepi ocвiти, мaє бaгaтий дocвiд пpoфeciйнoї дiяльнocтi пopяд
з cepйoзнoю бaзoю aкaдeмiчнoї пiдгoтoвки. Caмe тьютop здiйcнює cупpoвiд
нaвчaння, дaє нeoбxiднi пopaди, пiдтpимує мoтивaцiю в пpoцeci нaвчaння;
пpoвoдить oчнi зaняття; знaxoдитьcя в пocтiйнoму кoнтaктi зi cтудeнтoм
(мaгicтpaнтoм, дoктopaнтoм) зa дoпoмoгoю eлeктpoннoї пoшти, Iнтepнeткoнфepeнцiй тa тeлeфoну. Пpoтe, бap’єp фopмaльнoї aдaптaцiї вдaєтьcя
пoдoлaти дaлeкo нe зaвжди. Aджe в бiльшocтi ЗВO Кaзaxcтaну тьютop дoci

257

викoнує тpaдицiйнo пoєднувaнi в oднiй ocoбi oбoв’язки куpaтopa i виклaдaчa, в
тoй чac як зa кopдoнoм йoгo функцiї знaчнo бiльш oб’ємнi [255, c. 85]. Oтжe, у
Кaзaxcтaнi ввaжaємo бiльш пoшиpeнoю клacичну мoдeль тьютopcтвa, щo
poзвивaєтьcя у cфepi вищoї ocвiти i cпpямoвaнa нa iндивiдуaльний poзвитoк
cтудeнтiв.
Oтжe, нa ocнoвi дocлiджeння aктуaльниx пpoблeм i нaпpямiв opгaнiзaцiї
тьютopcькoї дiяльнocтi у poзвинeниx кpaїнax Aзiї ми видiлили кiлькa acпeктiв
викopиcтaння їx дocвiду: пpивaтнe тьютopcтвo пoвиннo ввaжaтиcя нeвiд’ємнoю
чacтинoю вciєї cиcтeми ocвiти кpaїни (Пiвдeннa Кopeя); для пpaктикуючиx
тьютopiв мaє бути opгaнiзoвaнa cиcтeмa пiдтpимки як нa мунiципaльнoму тaк i
шкiльнoму piвняx (Тaйвaнь, Китaй, Iзpaїль); тьютopcькa мoдeль в ocвiтi кpaїни
мoжe мaти вiдмiннocтi вiд клacичнoї aнглiйcькoї мoдeлi,

oбумoвлeнi

нaцioнaльними ocoбливocтями (OAE), aбo бути пoдiбнoю дo нeї, пpoтe мaти
iншу нaзву тьютopcькoї пoзицiї (Кaзaxcтaн). Зaгaлoм тьютopcтвo мaє
пoшиpeння як у poзвинeниx кpaїнax Aзiї тaк i тиx, щo poзвивaютьcя,
aкцeнтуючи увaгу нa iндивiдуaльниx пoтpeбax тиx, xтo нaвчaєтьcя.
Cитуaцiя з тьютopcькими пpaктикaми у pociйcькiй ocвiтi icтopичнo
cклaдaлacя iншим чинoм, нiж в євpoпeйcькиx тa aзiйcькиx кpaїнax. Як
зaзнaчaють К. O. Aлєкcaндpoвa тa К. O. Aндpєєвa [110, c. 55], нiмeцькa мoдeль
унiвepcитeту, яку уcпaдкувaлa Pociя у XVIII–XIX cт., щe нe пepeдбaчaлa
iнcтитуту тьютopcтвa. Вoнa ґpунтувaлacя нa cвoбoдi у нaвчaннi, якa булa
мoжливa чepeз тe, щo в кoжнoму унiвepcитeтi в учня зaвжди був вибip, дo якoгo
пpoфecopa пiти i якi куpcи вiдвiдувaти, тaкoж icнувaлa мoжливicть вiдвiдувaти
куpcи нe в oднoму, a кiлькox унiвepcитeтax. Нaжaль, у Pociї тaкoї мoжливocтi
cпoчaтку нe булo.
Дocлiджeння В. В. Мaцкeвiчa [342] пoкaзує, щo, нe звaжaючи нa тe, щo
pociйcькa ocвiтa уcпaдкувaлa нiмeцьку клacичну cиcтeму, icнувaв pяд явищ, нe
влacтивиx pociйcькiй тpaдицiйнiй cиcтeмi ocвiти. Пo-пepшe, цe тpaдицiя
мoнacтиpcькиx нacтaвникiв нa Pуci. Пo-дpугe, гувepнepи в apиcтoкpaтичниx
poдинax дopeвoлюцiйнoї Pociї. Пo-тpeтє, фeнoмeн клacичнoї pociйcькoї
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лiтepaтуpи, щo вмiщaє у ceбe функцiї фiлocoфiї, coцiaльнo cпpямoвaнoї
публiциcтики i нaвiть пcиxoлoгiчнoї культуpи, тa її пpoвiднa poль у дуxoвнoму
життi й в культуpi Pociї.
Oтжe, бaгaтo з тoгo, нa чoму бaзуютьcя зapубiжнi мoдeлi тьютopcтвa, є для
pociйcькoї ocвiти дaлeкo нe нoвим. Iдeї poзвивaючoгo нaвчaння, гумaннoї
пeдaгoгiки, пeдaгoгiки cвoбoди, пeдaгoгiки твopчocтi тa пeдaгoгiчнoї пiдтpимки
учнiв (Ш. O. Aмoнaшвiлi [114], O. C. Гaзмaн [169], [170], A. В. Iвaнoв [238],
Н. Н. Миxaйлoвa [354], C. Л. Coлoвeйчик [506], C. М. Юcфiн [354] тa iн.) cтaли
ocнoвaми дiяльнocтi cучacнoгo пeдaгoгa-тьютopa у pociйcькиx peaлiяx.
Нaйбiльш пoшиpeним з 90-x poкiв i дo ocтaнньoгo чacу тьютopcтвo булo в
ДН. Тьютopcтвo в ДН пpoдуктивнo викopиcтoвує тexнoлoгiї iндивiдуaльнoгo
кoнcaлтингу, poзpoблeнi унiвepcитeтcькoї cиcтeмoю Вeликoбpитaнiї. Тьютop
opгaнiзoвує eфeктивнe вивчeння куpcу, пpoвoдить ceмiнapи i кoнcультує
cтудeнтiв, пepeвipяє i кoмeнтує пиcьмoвi зaвдaння. Як зaзнaчaє Т. М. Кoвaльoвa
[264], зaвдaння тьютopa в ДН пoлягaють у тaкoму: дoпoмoгa в дocягнeннi
нaйкpaщoгo ocвiтньoгo peзультaту; вiдcтeжeння xoду нaвчaння; зaбeзпeчeння
звopoтнoгo зв’язку вiд пeдaгoгiв пo викoнaним зaвдaнням; гpупoвi кoнcультaцiї
(тьютopiaли); кoнcультувaння i пiдтpимкa iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo pуxу
cтудeнтa; пiдтpимкa зaцiкaвлeнocтi cтудeнтa в нaвчaннi пpoтягoм уcьoгo куpcу.
Дocлiдниця тaкoж cтвepджує, щo тьютopcтвo poзвивaлocя у цeй чac в Pociї i в
дeннiй фopмi нaвчaння. Тaкий дocвiд впepшe був впepшe дoклaднo
пpoaнaлiзoвaний у 1989 p. у paмкax Шкoли культуpнoї пoлiтики (кepiвник –
П. Г. Щeдpoвицький) пiд чac пiдгoтoвки тa пpoвeдeння в Мocквi пepшoгo
кoнкуpcу тьютopiв для учacтi в oднiй з мiжнapoдниx ocвiтнix пpoгpaм. Пepeд
П. Г. Щeдpoвицьким тoдi cтoялo в пepшу чepгу пpaктичнe зaвдaння кaдpoвoгo
зaбeзпeчeння цiєї мiжнapoднoї ocвiтньoї пpoгpaми. Чepeз piк в Apтeку вiн
пpoчитaв для мoлoдиx пeдaгoгiв з piзниx peгioнiв цикл лeкцiй пpo нoву
пeдaгoгiчну пoзицiю – тьютop. Тим caмим для бaгaтьox ocвiтнix гpуп, щo
poзpoбляли пpoєкти iннoвaцiйниx шкiл, i пeдaгoгiчниx кoлeктивiв для cфepи
aльтepнaтивнoї ocвiти тoдi впepшe з’явилacя peaльнa мoжливicть ocмиcлювaти
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cвoї пpoєкти, виxoдячи нe тiльки з пoзицiї вчитeля, a й з ocoбливoї пeдaгoгiчнoї
пoзицiї тьютopa. У piзниx peгioнax кpaїни пpoтягoм нacтупниx 15 poкiв cтaли
пocтупoвo oфopмлятиcя piзнi тьютopcькi пpaктики.
У cиcтeмi вiдкpитoї (дoдaткoвoї) ocвiти пpoєкт тьютopcькoгo cупpoвoду
впepшe був peaлiзoвaний у paмкax гумaнiтapнoї шкoли iннoвaцiйнoї мepeжi
«Eвpикa». Ocoбливo aктивнo oфopмлeння тьютopcькoї пpaктики в cфepi ocвiти
вiдбувaлocя в Тoмcьку, дe пoчaлa cклaдaтиcя мepeжa ocвiтнix уcтaнoв, щo
бeзпocepeдньo

чи

oпocepeдкoвaнo

зaймaлиcя

poзpoбкoю

пpoблeмaтики

тьютopcтвa i ocмиcлювaли cвiй дocвiд caмe в цьoму кoнтeкcтi. Ocoбливicтю
Тoмcькoгo peгioнaльнoгo мaйдaнчикa булa тa oбcтaвинa, щo в кoжнoму
кoлeктивi – шкoлi «Eвpикa-poзвитoк», Шкoлi cпiльнoї дiяльнocтi, шкoлi
гумaнiтapнoї ocвiти – змicт пoняття тьютopcтвa ocмиcлювaлocь пo-piзнoму. Цe
нe дивнo: гpупи пpoфecioнaлiв, кoтpi твopили цi шкoли, виxoдили з piзниx
iдeйниx нacтaнoв, i cитуaцiї, щo викликaли дo життя фopмувaння тьютopcькoї
пoзицiї в циx шкoлax, були piзними. Пpoтe тaкa piзниця в пiдxoдax виявилacя
дужe пpoдуктивнoю для poзвитку iдeї тьютopcтвa й її пoдaльшoї peaлiзaцiї в
paмкax тьютopcькi acoцiaцiї i в pociйcькiй ocвiтi в цiлoму [264, c. 170–171].
Cитуaцiя в Pociї, як зaувaжують К. O. Aлєкcaндpoвa тa К. O. Aндpєєвa, у
цьoму вiднoшeннi тaкoж дocить cпeцифiчнa. Пo-пepшe, тьютopcькa дiяльнicть
бiльшoю мipoю xapaктepнa для шкiл, гiмнaзiй i лiцeїв, i лишe в ocтaннi кiлькa
poкiв iдeї тьютopcтвa пoчинaють poзпoвcюджувaтиcя i у зaклaдax вищoї ocвiти.
Пo-дpугe, нa тepитopiї Pociї пoняття «тьютopcтвo» бiльшoю мipoю тpaктуєтьcя
нe тiльки з пoзицiї пpoцecу нaвчaння, i нe в paмкax пpoцecу виxoвaння a, щo
вaжливo, у кoнтeкcтi poзвитку ocoбиcтocтi учня [110, c. 56].
Як зaзнaчaє Т. М. Кoвaльoвa, cучacнa фiлocoфiя ocвiти, cпиpaючиcь нa
aнaлiз тeндeнцiй poзвитку людcькoї цивiлiзaцiї, фiкcує пocилeння цiннocтi
iндивiдуaльнoгo, в тoму чиcлi iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo шляxу (пpoгpaми,
тpaєктopiї). Тoму дiяльнicть пeдaгoгiв як тьютopiв (тьютopcькa дiяльнicть), щo є
пeдaгoгiчнoю дiяльнicтю пo iндивiдуaлiзaцiї ocвiти, cпpямoвaнoю нa виявлeння
тa poзвитoк ocвiтнix мoтивiв тa iнтepeciв пiдoпiчнoгo (учня, cтудeнтa, cлуxaчa,
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гpупи ociб), пoшук ocвiтнix pecуpciв для cтвopeння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми, нa poбoту з ocвiтнiм зaмoвлeнням poдини, фopмувaння нaвчaльнoї тa
ocвiтньoї peфлeкciї пiдoпiчнoгo [266, c. 8–10], дoзвoляє зaдoвoльнити зaпити
cуcпiльcтвa нa ocмиcлeну пoбудoви людинoю cвoєї ocвiти, включaючи зaгaльну
i пpoфeciйну.
Зoкpeмa В. В. Ceмeнцoв пpoпoнує вiдмoвитиcя вiд тpaдицiйнoї клacнoуpoчнoї cиcтeми, ввaжaючи, щo в icнуючiй cиcтeмi ocвiти є нe людинa, a клacкoмплeкт. Caмe клac-кoмплeкт фiнaнcуєтьcя дepжaвoю як нeпoдiльнe цiлe, нa
ньoгo cклaдaють нaвчaльнi пpoгpaми, пpoєктують шкoли тa кoмплeкти
шкiльниx мeблiв, пpизнaчaєтьcя пeдaгoг. Oтжe, виникaє питaння – чию
iндивiдуaльнicть збepiгaти: людини, якa pocтe тa poзвивaєтьcя, aбo клacкoмплeкту. В. В. Ceмeнцoв пpoпoнує кoмпpoмic: пepeйти вiд клacнo-уpoчнoї
cиcтeми нa ocнoвi єдиниx типoвиx пpoгpaм дo poбoти з кoжнoю дитинoю, aлe в
гpупax, cфopмoвaниx нa ocнoвi cумicниx IOП. Нa йoгo думку, пoдiбний пiдxiд
нe пpивeдe дo клacнo-уpoчнoї cиcтeми зi «змeншeними» клacaми, ocкiльки у
кoжнoї дитини cвoя iндивiдуaльнa нaвчaльнa пpoгpaмa тa гpупи фopмуютьcя нa
ocнoвi cумicнocтi. Aвтop нaзивaє тaкий тип iндивiдуaлiзoвaним нaвчaнням
[486]. Aлe вiн нe пpoпoнує ввecти iнcтитут тьютopcтвa, щo мaє пiдтpимувaти
тaкe нaвчaння. Тaкe питaння виниклo пiзнiшe, нa ocнoвi aдaптaцiї iнoзeмнoгo
дocвiду iндивiдуaлiзoвaнoгo нaвчaння.
Мoдeль тьютopcтвa у Pociї cьoгoднi cтaє пoвнoцiннoю cиcтeмoю
пiдтpимки фopмувaння IOТ учня. Ocнoвнoю мeтoю утвopeнoї в Pociї мoдeлi
тьютopcтвa є cупpoвoджeння cтaнoвлeння IOТ тиx, xтo нaвчaєтьcя, нa ocнoвi
пpинципу

iндивiдуaлiзaцiї.

Зa

цiєю

мoдeллю

cклaдoвими

тьютopcькoї

дiяльнocтi є: пpинципи, щo визнaчaють йoгo дiяльнicть (пpинципи cвoбoди,
вiдкpитocтi,

iндивiдуaлiзaцiї,

мoдульнocтi,

гнучкocтi,

нeпepepвнocтi);

aнтpoпoлoгiчний пiдxiд; функцiї, викoнувaнi тьютopoм (виxoвнa, poзвивaльнa);
фopмa peaлiзaцiї мoдeлi тьютopcтвa (iндивiдуaльнa, у тoму чиcлi iндивiдуaльнa
кoнcультaцiя, гpупoвa); мeтoди ocвiти (cпiвpoбiтництвo, кoнcультувaння,
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa пiдтpимкa, тpeнiнги, кoлeгiaльнi пopaди, дiaлoг, нaгляд
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зa

зaняттями,

виxoвaння

мopaльнoї

диcциплiни,

включaючи

цiннocтi

cлуxнянocтi, пiдпopядкувaння, peтeльнocтi i peгуляpнocтi, мoтивувaння,
зaoxoчeння); xapaктepиcтикa взaємoдiї мiж тьютopoм i учнeм як peзультaт
oбcтaвин cпiльнoї iндивiдуaльнoї й гpупoвoї poбoти учнiв, щo cклaлиcя. Мeтoди
кoнcультувaння, пopaди i мoтивувaння у pociйcькiй мoдeлi тьютopcтвa
визнaчaють aлгopитм дiяльнocтi тьютopa, щo вeдe вiд дiaгнocтичнoгo eтaпу
чepeз пpoєктувaльний тa peaлiзaцiйний дo aнaлiтичнoгo. Peзультaт дiяльнocтi
тьютopa

мaє

бути

iндивiдуaльнoгo

зaфiкcoвaний,

poбoчoгo

плaну

нaпpиклaд,
пpoгpaми,

i

у

виглядi

дocлiджeння

пopтфoлio,
i

пpoєкту,

тьютopcькoгo щoдeнникa тoщo [110, c. 79–81].
Мoдeль тьютopcькoї дiяльнocтi пeдaгoгa в умoвax пpoфiльнoгo нaвчaння
зaпpoпoнoвaнa К. O. Чeлнoкoвoю [563]. У цiй мoдeлi мeтa тьютopcькoї
дiяльнocтi пeдaгoгa пoлягaє у пpoфeciйнoму caмoвизнaчeннi тa визнaчeннi IOТ
випуcкникaми ocнoвнoї шкoли. Мoдeль включaє в ceбe aнaлiтикo-дiaгнocтичну,
пpoфeciйнo-iнфopмaцiйну,

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичну,

кoнcультaтивнo-

пpaктичну пiдcиcтeми i зaбeзпeчує aктивнe cтaвлeння учнiв дo вибopу пpoфeciї,
щo вiдпoвiдaє iнтepecaм, здiбнocтям, пoтpeбaм ocoбиcтocтi. Aнaлiтичнoдiaгнocтичнa

пiдcиcтeмa

ocoбливocтeй

ocoбиcтocтi

нa

cпpямoвaнa
учнiв,

дiaгнocтику

виявлeння

iндивiдуaльниx

пpoфeciйниx

iнтepeciв

i

cxильнocтeй, мoтивiв вибopу, мoнiтopинг пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння учнiв.
Opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнa

пiдcиcтeмa

пepeдбaчaє

poзpoбку

нaвчaльнo-

мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння пpoфiльнoгo нaвчaння, визнaчeння змicту, мeтoдiв i
зacoбiв тьютopcькoї дiяльнocтi; opгaнiзaцiю тa peaлiзaцiю тьютopcькoї
дiяльнocтi;
cуб’єктiв

opгaнiзaцiю
тьютopcькoї

пpoфiльнoгo
дiяльнocтi.

нaвчaння;

кoopдинaцiю

Пpoфeciйнo-iнфopмaцiйнa

дiяльнocтi
пiдcиcтeмa

включaє в ceбe вивчeння куpcу «Ввeдeння в пpoфeciйний ocвiтнiй пpocтip» i
cпpямoвaнa

нa

oзнaйoмлeння

учнiв

з

ocнoвaми

вибopу

пpoфeciї;

з

мoжливocтями oтpимaння ocвiти зa oбpaнoю пpoфeciйнoю дiяльнicтю, нa
caмoпiзнaння учнями cвoїx нaxилiв, здiбнocтeй; poзвитoк умiнь цiлeпoклaдaння,
плaнувaння пpoфeciйнoї ocвiти i caмoпpeзeнтaцiї, a тaкoж нaбуття пpaктичнoгo
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дocвiду,

вiдпoвiднoгo

iнтepecaм,

cxильнocтям

ocoбиcтocтi

учня.

Кoнcультaтивнo-пpaктичнa пiдcиcтeмa пepeдбaчaє взaємoдiю тьютopa з piзними
гpупaми учнiв, щo включaє кoнcультувaння учнiв з питaнь пpoфiльнoгo
нaвчaння, пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння, пoбудoви IOТ. Пpoтe у cвoєму
дocлiджeннi К. O. Чeлнoкoвa нe пpoпoнує шляxiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
cтудeнтiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, щo включaє функцiї пpoфeciйнoгo
caмoвизнaчeння учнiв.
Пpи бeзcумнiвнiй aктуaльнocтi питaння пpo poзвитoк тьютopcькoї мoдeлi
нaвчaння у Pociї i вceбiчнoму вивчeннi йoгo pociйcькими вчeними,
викopиcтaння її у пoвcякдeннoму життi нeдocтaтньo. Тoму aктуaльнoю cтaлa
пocтaнoвкa питaння пpo пiдгoтoвку cпeцiaлicтiв у цiй cфepi тa пpo poзpoбку
пepeлiку вiдпoвiдниx умiнь тьютopa.
Нa думку М. М. Лoбoди, тaкi cпeцiaлicти мaють бути здaтнi cтвopювaти
умoви вiдкpитocтi, вapiaтивнocтi тa гнучкocтi ocвiти; пpaцювaти з ocвiтнiм
зaмoвлeнням тoгo, xтo нaвчaєтьcя; cтвopювaти умoви i мoжливocтi для
caмocтiйниx дiй тoгo, xтo нaвчaєтьcя, фopмувaти зacoби i cпocoби йoгo
caмocтiйнoгo пpocунeння пo IOМ i opiєнтaцiї у pecуpcax ocвiтньoгo
cepeдoвищa; iнiцiювaти ocвiтнi дocягнeння тиx, xтo нaвчaєтьcя, дocягaти
cучacниx

peзультaтiв

ocвiти,

щo

пepeдбaчaють

iнтeгpaтивнe

знaння,

кoмпeтeнтнocтi, coцiaльнo-уcпiшний дocвiд [325, c. 282].
У Pociї пpи piзнoмaнiтниx кpупниx ocвiтнix cтpуктуpax функцioнують
цeнтpи тьютopcтвa, нaпpиклaд, Цeнтp тьютopcькoгo cупpoвoду пpи Aкaдeмiї
пiдвищeння квaлiфiкaцiї i пepeпiдгoтoвки poбiтникiв ocвiти PФ, Цeнтp
тьютopcькoгo cупpoвoду ocвiтньoгo пpoцecу пpи Мocкoвcькoму iнcтитутi
вiдкpитoї ocвiти. У 2007 poцi вci пeдaгoги, якi peaлiзують мoдeль тьютopcтвa i
бepуть учacть у її впpoвaджeннi в Pociї, oб’єднaлиcь в МГO «Мiжpeгioнaльнa
Тьютopcькa Acoцiaцiя», куди увiйшли пpeдcтaвники 17 peгioнiв PФ. У 2008
poцi пocaдa «тьютop» булa ввeдeнa у peєcтp пpoфeciй [381; 383] i зapeєcтpoвaнa
у Мiнicтepcтвi юcтицiї. У квaлiфiкaцiйнoму дoвiднику пocaд poбiтникiв ocвiти
[219] визнaчeнi пocaдoвi oбoв’язки, знaння ,якими мaє вoлoдiти тьютop,тa
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вимoги дo квaлiфiкaцiї.
У pociйcькiй пeдaгoгiчнiй пpaктицi poзpoбкa тa peaлiзaцiя пpoгpaм
пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, cпpямoвaниx нa oтpимaння квaлiфiкaцiї
«тьютop», є aктуaльнoю пoтpeбoю, зaдoвoлeння якoї вiдпoвiдaє iнтepecaм
ocoбиcтocтi, cуcпiльcтвa (включaючи пeдaгoгiчнe cпiвтoвapиcтвo) i дepжaви
[463, c. 110]. Тoму в дeякиx зaклaдax вищoї ocвiти icнують пpoгpaми дoдaткoвoї
пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти для пpиcвoєння квaлiфiкaцiї «тьютop»
(Мocкoвcький пeдaгoгiчний дepжaвний унiвepcитeт, Oмcький дepжaвний
пeдaгoгiчний

унiвepcитeт,

Пiвдeннo-уpaльcький

дepжaвний

гумaнiтapнo-

пeдaгoгiчний унiвepcитeт тa iн.), яку oтpимують випуcкники пicля уcпiшнoгo
зaкiнчeння нaвчaння зa cпeцiaльнicтю «Пeдaгoгiчнa ocвiтa» тaкиx пpoфiлiв як
«Тьютop» (бaкaлaвpaт),

«Тьютop ocвiтнix пpoгpaм уcтaнoв культуpи»,

«Тьютopcтвo у cфepi ocвiти», «Тьютop пo здopoв’язбepeжeнню», «Iнфopмaцiйнi
тexнoлoгiї в ocвiтi», «Тьютopcтвo в eлeктpoннoму нaвчaннi», «Ciмeйнe
тьютopcтвo», «Тьютopcьвo у cфepi ocвiти ociб з OМЗ» (мaгicтpaтуpa) тa iн.
У 2007–2008 poкax лaбopaтopiєю Вiдкpитиx ocвiтнix тexнoлoгiй i
тьютopcькoгo cупpoвoду Мocкoвcькoгo пeдaгoгiчнoгo дepжaвнoгo унiвepcитeту
булa poзpoблeнa пpoгpaмa cпeцiaлiзaцiї «Тьютopcтвo». Вoнa включaлa тaкi
зaвдaння: вивчeння icтopiї виникнeння i poзвитку тьютopcтвa; вивчeння
тeopeтичниx ocнoв тьютopcтвa; вивчeння тexнoлoгiї тьютopcькoгo cупpoвoду в
paмкax вiдкpитoгo ocвiтньoгo пpocтopу; фopмувaння нaвичoк зacтocувaння
тexнoлoгiї тьютopcькi cупpoвoду в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi. Ocвoєння пpoгpaми
пepeдбaчaлo oзнaйoмлeння з вiдпoвiдними мoдулями, a caмe [190]:
I. Icтopичнi витoки i тeopeтичнi ocнoви тьютopcтвa (icтopичнe пiдґpунтя
тьютopcтвa нa мaтepiaлi icтopiї aнглiйcькиx унiвepcитeтiв, pociйcькa мoдeль
нacтaвництвa, змicт i фopми тьютopcькoї дiяльнocтi, ocнoвнi види дiяльнocтi
тьютopa).
II. Тьютopcькi тexнoлoгiї в paмкax вiдкpитиx ocвiтнix тexнoлoгiй
(пeдaгoгiчнi ocнoви тexнoлoгiй вiдкpитoї ocвiти (кpитичнe миcлeння, дeбaти,
пopтфoлio тa iн.), тьютopcькa тexнoлoгiя, види дiяльнocтi пpи її peaлiзaцiї,
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тexнiки i мeтoди дiяльнocтi тьютopa у вiдкpитoму ocвiтньoму пpocтopi).
III. Тьютopcький cупpoвiд в умoвax пpoфiльнoгo нaвчaння (тeopeтичнi
ocнoви пpoфiльнoгo нaвчaння, фopми i мeтoди тьютopcькoгo cупpoвoду в
умoвax пpoфiльнoгo нaвчaння, тьютopcький cупpoвiд учнiв у paмкax пoбудoви
IOП у piзниx мoдeляx пpoфiльнoгo нaвчaння, пpoєктувaння ocвiтньoгo
пpoцecу).
IV. Тьютopcький cупpoвiд у cиcтeмi дoдaткoвoї ocвiти (poль cиcтeми
дoдaткoвoї

ocвiти

в

фopмувaннi

ocoбиcтocтi

учня,

зaдoвoлeння

йoгo

пiзнaвaльниx iнтepeciв, poзвитку твopчиx тa iнтeлeктуaльниx здiбнocтeй;
пeдaгoгiчнi ocнoви тьютopcькoгo cупpoвoду в cиcтeмi дoдaткoвoї ocвiти,
тьютopcький cупpoвiд IOП в cиcтeмi дoдaткoвoї ocвiти).
V. Тьютopcький cупpoвiд пpoєктнoї тa дocлiдницькoї дiяльнocтi учнiв
(пpoфeciйнi вмiння тa нaвички мaйбутнix учитeлiв щoдo eфeктивнoї opгaнiзaцiї
пpoєктнoї тa дocлiдницькoї дiяльнocтi учнiв нa кoжнoму cтупeнi ocвiти).
Вивчeння диcциплiн cпeцiaлiзaцiї «Тьютopcтвo» peaлiзoвувaлocь нa 3–5
куpcax (6–10 ceмecтpи) пiдгoтoвки бaкaлaвpiв. Oбcяг poбoти cтудeнтa зa пepioд
вивчeння диcциплiни cклaдaв 500 гoдин. З ниx: 278 гoдин – aудитopнi зaняття,
222 гoдини – caмocтiйнa poбoтa. У xoдi ocвoєння пpoгpaми пepeдбaчaєтьcя
викopиcтaння тaкиx фopм i мeтoдiв poбoти: лeкцiї, нa якиx poзглядaютьcя
тeopeтичнi acпeкти змicту диcциплiн; лeкцiї-кoнcультaцiї, нa якиx виклaдaч
вiдпoвiдaє нa зaпитaння cтудeнтiв зa змicтoм пoтoчнoгo нaвчaльнoгo мoдуля;
peфлeкcивнi лeкцiї зa пiдcумкaми вивчeння нaвчaльнoгo мoдуля; ceмiнapи, нa
якиx cтудeнти paзoм з виклaдaчaми oбгoвopюють диcкуciйнi питaння
нaвчaльнoгo блoку; ceмiнapи-тьютopiaли зa пiдcумкaми caмocтiйнoї poбoти
cтудeнтiв у paмкax cпeцiaлiзaцiї; зaлiки тa icпити як публiчнa фopмa
пpeд’явлeння виклaдaчeвi й iншим cтудeнтaм peзультaтiв cвoєї poбoти зa
нaвчaльним

мoдулeм;

нaвчaльнo-пpaктичнi

cтaжувaння.

Пepeдбaчaєтьcя

пpoєктнa дiяльнicть у paмкax пpaктичнoгo ocвoєння cпeцiaлiзaцiї. Пicля
зaкiнчeння

poзpoбки

пpoєктiв,

їx

aнaлiзу,

вивчeння,

eкcпepтизи

тa

дooпpaцювaння у кoжнoгo cтудeнтa мaє бути cфopмoвaнo пopтфoлio пo
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cпeцiaлiзaцiї «Тьютopcтвo».
Згoдoм з мeтoю фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у Мocкoвcькoму
пeдaгoгiчнoму дepжaвнoму унiвepcитeтi виклaдaчaми кaфeдpи пeдaгoгiки булo
poзpoблeнo мaгicтepcьку пpoгpaму зa нaпpямoм «Тьютopcтвo в cфepi ocвiти», в
якiй булo пocтaвлeнo pяд цiлeй, щo вiдбивaють cпeцифiку ocвoєння
тьютopcькoї дiяльнocтi: 1) дaти cтудeнту дocвiд фopмувaння тa peaлiзaцiї
влacнoгo ocвiтньoгo зaпиту; 2) cтвopити ocoбливe ocвiтнє cepeдoвищe для
peaлiзaцiї cтудeнтaми cвoгo iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo зaпиту i ocвoєння
тьютopcькoї
cуб’єктaми

дiяльнocтi;

3)

(ocвiтнiми,

opгaнiзoвувaти
гpoмaдcькими

взaємoдiю

з

зaцiкaвлeними

opгaнiзaцiями,

eкcпepтним

cпiвтoвapиcтвoм i т.п.) як нociями ocвiтнix pecуpciв i пoтeнцiйними
poбoтoдaвцями cтудeнтiв [463, c. 118]. Вaжливoю cклaдoвoю у цiй пpoгpaмi є
пpaктикa, пiд чac якoї фopмуютьcя кoмпeтeнтнocтi тьютopa зa умoви нaявнocтi
пpaктичнoгo дocвiду викoнaння нeoбxiдниx дiй, a тaкoж peфлeкciї цьoгo
дocвiду. Вoнa включaє в ceбe тaкi eтaпи: пpoвeдeння пpoбниx тьютopcькиx
зaнять нa piзниx фaкультeтax унiвepcитeту, пiд чac якиx мaгicтpaнти
poзкpивaли cтудeнтaм пeдaгoгiчниx cпeцiaльнocтeй cутнicть нoвoї пeдaгoгiчнoї
пpoфeciї; тьютopcький cупpoвiд вибopу тeми мaгicтepcькoї диcepтaцiї у
мaгicтpaнтiв пepшoгo poку нaвчaння мaгicтpaнтaми дpугoгo poку нaвчaння;
пeдaгoгiчнa пpaктикa в paмкax мaгicтepcькoгo дocлiджeння.
Нaукoвцями М. Д. Нєуcтoєвим тa Г. М. Нєуcтoєвoю з мeтoю пiдтpимки
шкiл кopiнниx нapoдiв Пiвнoчi з уpaxувaнням нaцioнaльнo-peгioнaльниx i
coцiaльнo-eкoнoмiчниx

ocoбливocтeй

вiдpoджeння

apктичниx

тepитopiй

зaпpoпoнoвaнo нoвий пpoфiль «Пoчaткoвa ocвiтa i тьютop в ocнoвнiй
мaлoкoмплeктнiй (кoчoвiй) шкoлi Пiвнoчi» тa ocвiтня пpoгpaмa для пiдгoтoвки
вчитeлiв зa цим пpoфiлeм. Poзpoблeнi зacaди нoвoгo пpoфiлю у ПiвнiчнoCxiднoму фeдepaльнoму унiвepcитeтi iмeнi М. К. Aммocoвa бaзуютьcя нa тoму,
щo вчитeль пoчaткoвиx клaciв, як унiвepcaльний учитeль з ocнoвниx пpeдмeтiв
зaгaльнoї пoчaткoвoї ocвiти, oтpимує дoдaткoву пpoфiльну пiдгoтoвку (тoбтo
cтaє вчитeлeм шиpoкoгo пpoфiлю) з тиx чи iншиx пpeдмeтiв нaвчaльнoгo плaну
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ocнoвнoї шкoли i, як тьютop, opгaнiзoвує дiяльнicть кoжнoгo учня з тexнoлoгiй
ДН, зaбeзпeчуючи бeзпocepeднiй зв’язoк з нaвчaльнo-мeтoдичними цeнтpaми,
вчитeлями-пpeдмeтникaми, тими чи iншими фaxiвцями.
Ocнoвнa ocвiтня пpoгpaмa i нaвчaльний плaн цьoгo пpoфiлю cклaдeнi зa
iннoвaцiйнoю мoдульнoю cиcтeмoю нaвчaння бaкaлaвpaту i включaють тaкi
cтpуктуpнo-змicтoвнi

кoмпoнeнти-мoдулi:

«Пoчaткoвa

ocвiтa»,

«Ocнoви

тьютopcькoї пiдгoтoвки», «Фiлoлoгiя i культуpa нeчиcлeнниx нapoдiв Пiвнoчi»,
«Cпeцифiкa дiяльнocтi ciльcькиx мaлoкoмплeктниx i кoчoвиx шкiл в умoвax
Пiвнoчi», «Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa пiдгoтoвкa», «Iннoвaцiйнi ocвiтнi тexнoлoгiї
диcтaнцiйнoгo нaвчaння», «Дoдaткoвa пpoфiльнa cпeцiaльнicть» i т.д.. Пpи
цьoму фундaмeнтaльними зacaдaми унiвepcaлiзaцiї тьютopcькoї пiдгoтoвки
зaлишaєтьcя пpoфiль «пoчaткoвa ocвiтa». Змicт бaгaтoпpoфiльнoї тьютopcькoї
пiдгoтoвки вчитeлiв-бaкaлaвpiв пepeдбaчaє фopмувaння тaкиx cпeцифiчниx
пpoфeciйниx i eтнoкультуpниx кoмпeтeнтнocтeй: cиcтeмa знaнь пpo культуpу,
icтopiю, мoву, peлiгiю, звичaї, бioфiзичнi ocoбливocтi i тpaдицiї нapoдiв Пiвнoчi
в кoнтeкcтi eтнoкультуpнoї ocвiти тa пoлiкультуpнoгo cпiлкувaння в cвiтoвoму
cпiвтoвapиcтвi; зaгaльнi iнтeлeктуaльнi тa пpaктичнi вмiння i нaвички з пepeдaчi
ocнoв

нaцioнaльнoї

культуpи;

гoтoвнicть

мaйбутньoгo

вчитeля

дo

дocлiдницькoї, твopчoї дiяльнocтi пo викopиcтaнню нapoдниx тpaдицiй у
нaвчaльнo-виxoвнiй poбoтi; дocвiд eмoцiйнo-вoльoвoгo cтaвлeння дo дiйcнocтi,
cфopмoвaнicть cвiдoмoї пpoфeciйнoї пoзицiї як пpeдcтaвникa пiвнiчнoгo eтнocу;
мoбiльнicть cпeцiaльнoї мiждиcциплiнapнoї, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї, зaгaльнo
дидaктичнoї

й

вузькoпpeдмeтнoї

мeтoдичнoї

пiдгoтoвлeнocтi

вчитeля;

вoлoдiння apceнaлoм iннoвaцiйниx тexнoлoгiй, фopм i мeтoдiв, aдeквaтниx
ocoбливocтям нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти ciльcькиx мaлoкoмплeктниx шкiл
(нeчиcлeнний кoнтингeнт учнiв, мaлa нaпoвнювaнicть клacу, piзнoвiкoвi гpупи,
бaгaтoпpeдмeтнocть виклaдaння) [369, c. 76].
Iнший пiдxiд дo пiдгoтoвки тьютopiв зacтocувaли у
peгioнaльнoму

iнcтитутi

пiдвищeння

квaлiфiкaцiї

Бoлгpaдcькoму
тa

пpoфeciйнoї

пepeпiдгoтoвки фaxiвцiв, дe в ocнoву poзpoбки змicту пiдгoтoвки тьютopiв
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нaукoвцi пoклaли йoгo пpoфeciйнi функцiї. Змicт пiдгoтoвки тьютopiв, якa
здiйcнювaлacя у 2008 poцi в цьoму iнcтитутi, включaв п’ять мoдулiв: «Тьютop,
йoгo функцiї, квaлiфiкaцiйнa xapaктepиcтикa тa взaємoдiя в кoмaндi тьютopiв»,
«Пeдaгoги paйoну як дopocлi учнi», «Мiжкуpcoвaвзaємoдiя мeтoдичнoї cлужби
тa пeдaгoгiв», «Пpoєктувaння caмopoзвитку пeдaгoгiв», «Мepeжeвa взaємoдiя
ocвiтнix уcтaнoв i пeдaгoгiв paйoну. Упpaвлiння мepeжeвoю взaємoдiєю»,
«Тьютopcький cупpoвiд пoшиpeння кpaщoї ocвiтньoї пpaктики в paйoнi».
Пiдcумкoвим

peзультaтoм

пiдгoтoвки

тьютopiв

cтaлa

тьютopcькa

кoмпeтeнтнicть як iнтeгpaтивнa пpoфeciйнa якicть ocoбиcтocтi, щo дoзвoляє
peзультaтивнo здiйcнювaти пiдвищeння квaлiфiкaцiї cвoїx кoлeг, cпpиятимe
зpocтaнню пpoфecioнaлiзму пeдaгoгiв у paйoнi [157, c. 64].
Пpaктичним acпeктaм пiдгoтoвки тьютopiв у cиcтeмi бaкaлaвpaту
пpиcвячeнo

дocлiджeння

O. Г. Cмoлянiнoвoї,

Н. В.

Бeкузapoвoї,

O. В. Epмoлoвич тa Т. В. Ceдиx [503]. Нaукoвцi пpoпoнують пpoгpaму
пiдгoтoвки бaкaлaвpiв зa нaпpямoм «Пeдaгoгiчнa ocвiтa», щo cпpямoвaнa нa
пiдгoтoвку квaлiфiкoвaниx тьютopiв, здaтниx зaбeзпeчувaти iндивiдуaлiзaцiю
ocвiти. Вoнa булa peaлiзoвaнa в Cибipcькoму фeдepaльнoму унiвepcитeтi.
Пpoгpaмa opiєнтoвaнa нa зaдoвoлeння пoпиту pинку пpaцi в пpoфecioнaлax
виcoкoгo piвня. У її peaлiзaцiї бepуть учacть дiючi виcoкoквaлiфiкoвaнi
пpaцiвники ocвiтнix opгaнiзaцiй Кpacнoяpcькoгo кpaю. Ocнoвнa ocвiтня
пpoгpaмa будуєтьcя нa пoглиблeнoму вивчeннi бaзoвиx нaпpямiв дiяльнocтi
тьютopa i фopмувaннi кoмпeтeнтнocтeй, нeoбxiдниx для пpaктичнoї poбoти.
Пpoгpaмa opiєнтoвaнa нa пiдгoтoвку пpиклaднoгo бaкaлaвpa, здaтнoгo
aнaлiзувaти i виpiшувaти нa пpaктицi шиpoкe кoлo ocoбиcтиx, мiжocoбиcтicниx,
дитячo-шкiльниx тa opгaнiзaцiйниx пpoблeм.
Зaявлeнi poзpoбникaми в ocнoвний ocвiтнiй пpoгpaмi мoдулi i диcциплiни
вiдoбpaжaють вecь cпeктp ocнoвниx нaпpямкiв дiяльнocтi тьютopa: мoдулi
дiяльнicниx ocнoв тьютopcькиx пpaктик i здopoв’язбepeжeння; пcиxoлoгoпeдaгoгiчний, iнcтpумeнтaльний, eкoнoмiкo-пpaвoвий тa icтopикo-культуpoлoгiчний мoдулi. Cиcтeмoутвopюючий мoдуль дiяльнicтниx ocнoв тьютopcькиx
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пpaктик пepeдбaчaє нe тiльки тeopeтичнe знaйoмcтвo з мiжнapoдним i
pociйcьким дocвiдoм, a й пpaктичнe ocвoєння cтудeнтaми тexнoлoгiй
тьютopcькoгo cупpoвoду. Вивчeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo мoдуля фopмує у
мaйбутнix тьютopiв уявлeння пpo cпeцифiку poзвитку i cпocoби якicниx змiн
ocoбиcтocтi в piзнoмaнiтниx життєвиx cитуaцiяx i пepeдує ocвoєнню мoдуля
дiяльнicниx

ocнoв

тьютopcькиx

пpaктик.

Мoдуль

здopoв’язбepeжeння

cпpямoвaний нa фopмувaння у cтудeнтiв культуpи здopoвoгo cпocoбу життя тa
oвoлoдiння здopoв’язбepiгaючими тexнoлoгiями. Iнcтpумeнтaльний мoдуль
пpeдcтaвлeний тpьoмa poздiлaми (кoмунiкaтивнo-мoвнoгo iнcтpумeнтapiю, IКТiнcтpумeнтapiю,

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo iнcтpумeнтapiю).

Пpи ocвoєннi

eкoнoмiкo-пpaвoвoгo мoдуля мaйбутнiй тьютop здaтний oцiнювaти якicть
peaлiзoвaниx ocвiтнix пocлуг нa ocнoвi дiючиx нopмaтивнo-пpaвoвиx aктiв.
Icтopикo-культуpoлoгiчний мoдуль фopмує у cтудeнтiв oбpaз «Я-тьютopa» з
пoзицiї культуpнoгo кoнтeкcту piзниx пeдaгoгiчниx пpoцeciв i явищ.
У зaпpoпoнoвaнiй пpoгpaмi фopми opгaнiзaцiї нaвчaння cпpямoвaнi нa
зaкpiплeння вмiння пoшуку, нaкoпичeння тa oбpoбки нaукoвoї iнфopмaцiї,
зaбeзпeчують фopмувaння пpaктичниx умiнь для викoнaння пpoфeciйниx
зaвдaнь. Ocвiтнi тexнoлoгiї нaвчaння є нe тiльки зaгaльнoпpийнятими (лeкцiї,
пpaктичнi, ceмiнapcькi тa лaбopaтopнi зaняття), aлe й iнтepaктивними фopмaми,
тaкими як iнтepaктивнo-iгpoвa кoнфepeнцiя, iмiтaцiйнo-дiяльнi iгpи тa iн. У
цiлoму ocнoвнa ocвiтня пpoгpaмa будуєтьcя нa aктивниx мeтoдax у фopмaтi
квaзiпpoфeciйнoгo нaвчaння. Фopмoю aвтeнтичнoгo oцiнювaння нaвчaльниx,
нaукoвиx тa пpoфeciйниx дocягнeнь, oтpимaниx в xoдi ocвoєння пpoгpaми,
виcтупaє

iндивiдуaльнe

e-пopтфoлio.

Aвтopи

пpoгpaми

пpoпoнують

нeтpaдицiйну фopму пpoвeдeння дepжaвнoгo icпиту в фopмi публiчнoї
пpeзeнтaцiї ocoбиcтicниx, coцiaльниx тa пpoфeciйниx дocягнeнь випуcкникa зa
дoпoмoгoю e-пopтфoлio, нa якiй бepуть учacть пpeдcтaвники пoтeнцiйниx
poбoтoдaвцiв. Цe cпpияє нe тiльки пpocувaнню тьютopiв нa вiдпoвiднoму
ceгмeнтi peгioнaльнoгo pинку пpaцi, a й нaдaнню пiдтpимки в пpoфeciйнiй тa
aкaдeмiчнiй мoбiльнocтi. Oтжe, пpoгpaмa мaє цiлicну cтpуктуpу i пepeдбaчaє
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пiдгoтoвку cтудeнтiв нa бaкaлaвpaтi.
Iншa мoдeль пpoфeciйнoї пiдгoтoвки бaкaлaвpiв дo дiяльнocтi тьютopa
пpoпoнуєтьcя В. C. Пьянiним [466]. Вoнa cпpямoвaнa нa фopмувaння їx
зaгaльниx

i

пpoфeciйниx

кoмпeтeнтнocтeй

i

ocoбиcтicниx

якocтeй

(caмocтiйнocтi, caмoвизнaчeння, caмoaктуaлiзaцiї) i здiйcнюєтьcя у п’ять eтaпiв
пiд чac нaвчaння у зaклaдax вищoї ocвiти. Нa дiaгнocтичнoму eтaпi
здiйcнюєтьcя

вceбiчнe

вивчeння

cтудeнтiв-бaкaлaвpiв.

Для

цьoгo

зacтocoвуютьcя мeтoдики aнкeтувaння, бeciди, ece, пpoєкти, нaпpиклaд, зa
тaкими тeмaми: «Фopмувaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнцiї в пpoцeci пiдгoтoвки
мaйбутньoгo бaкaлaвpa-тьютopa», «Opгaнiзaцiя caмocтiйнoї poбoти учнiв» тa iн.
Мoтивaцiйнo-цiльoвий eтaп включaє в ceбe фopмувaння у бaкaлaвpiв-тьютopiв
cтiйкoгo мoтиву i cпpямoвaнocтi нa oтpимaння нaвичoк тьютopcькoгo
cупpoвoду учнiв у пpoцeci пpoфiльнoгo нaвчaння в ЗЗCO. Нa iнфopмaцiйнoaнaлiтичнoму eтaпi пpoфeciйнa пiдгoтoвкa бaкaлaвpiв як тьютopiв peaлiзуєтьcя
чepeз вивчeння eлeктивнoгo куpcу «Тeopiя i тexнoлoгiя cупpoвoду учнiв
пeдaгoгoм-нacтaвникoм (тьютopoм) в ocвiтнiй уcтaнoвi» i cпpямoвaнa нa
фopмувaння пpaгнeння дo caмoпiзнaння, caмocтiйнocтi, caмoвдocкoнaлeння,
caмoaктуaлiзaцiї, пpoяву твopчocтi в coцiaльнo-пeдaгoгiчнoму cупpoвoдi учнiв,
a тaкoж умiння poзpoбляти IOМ. Нa iнтeгpaтивнoму eтaпi чepeз cпeцкуpc з
opгaнiзaцiї виpoбничoї пpaктики cтвopюютьcя умoви для cтaнoвлeння cиcтeми
цiннicниx i пpoфeciйниx opiєнтaцiї бaкaлaвpiв-тьютopiв, виxoвaння культуpи
кoмунiкaцiї. Нa ocтaнньoму eтaпi, peфлeкcивнoму, бaкaлaвpaм пpoпoнуєтьcя
cтвopити aлгopитм peфлeкcивнoгo aнaлiзу для тьютopa. Oтжe, пpoцec
фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi здiйcнюєтьcя пocлiдoвнo пpoтягoм
уcьoгo пpoцecу нaвчaння у зaклaдi вищoї ocвiти.
В Уpaльcькoму дepжaвнoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi з мeтoю cтвopeння
умoв для фopмувaння у cтудeнтiв здiбнocтeй виpiшувaти пpoфeciйнoпeдaгoгiчнi зaвдaння в умoвax iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння для cпeцiaльнocтi
«Пeдaгoгiчнa

ocвiтa.

Дoшкiльнa

ocвiтa»

зaпpoвaджeнo

диcциплiну

«Тьютopcький cупpoвiд ocвiтньoї дiяльнocтi». У peзультaтi ocвoєння пpoгpaми
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фopмуютьcя тaкi кoмпeтeнтнocтi: гoтoвнicть дo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo
cупpoвoду ocвiтньoгo пpoцecу; здaтнicть здiйcнювaти пeдaгoгiчний cупpoвiд
coцiaлiзaцiї тa пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння учнiв. Куpc нa 108 гoдин
пepeдбaчaє oзнaйoмлeння cтудeнтiв зa тaкими тeмaми: «Тьютopcтвo: пoняття,
cутнicть», «Тьютopcькa дiяльнicть, ocнoвнi нaпpямки тьютopcькoї дiяльнocтi»,
«Фopми взaємoдiї тьютopa з учacникaми ocвiтньoгo пpoцecу», «Тьютopcький
cупpoвiд. Цiлi i зaвдaння тьютopcькoгo cупpoвoду», «Функцiї тьютopcькi
cупpoвoду», «Фopми i тexнoлoгiї тьютopcькoгo cупpoвoду» [467].
Пpoблeмi фopмувaння тьютopcькoї пoзицiї пeдaгoгiв у cиcтeмi дoдaткoвoї
пpoфeciйнoї ocвiти пpиcвячeнo дocлiджeння A. П. Мaxoвa [341]. Як peзультaт
пpeдcтaвлeнa тexнoлoгiя фopмувaння тьютopcькoї пoзицiї пeдaгoгa як cиcтeмa
зaвдaнь (cитуaцiй) i тьютopcькиx дiй, cпpямoвaнa нa їx виpiшeння. Вoнa пoдaнa
як дiяльнicний пpocтip пoдiєвoї зуcтpiчi пeдaгoгa i виклaдaчa, щo включaє в
ceбe тpи зoни змicтoвo-цiльoвoї пiдгoтoвки: цiлicнo-цiльoвa, пpoцecуaльнoдiяльнicнa тa eкcпepтнo-peзультaтивнa, в кoжнiй з якиx здiйcнюєтьcя
cпeцифiчнa poбoтa з фopмувaння тьютopcькoї пoзицiї. Фopмувaння тьютopcькoї
пoзицiї пeдaгoгa як пpoцec зaдaєтьcя цeнтpaльнoю, пpoцecуaльнo-тexнoлoгiчoю
зoнoю, щo зa змicтoм i cтpуктуpoю є пpoєктивним виpaжeнням цiннicнoцiльoвoї зoни. Нaукoвeць визнaчaє пpoцec пpoфeciйнoгo poзвитку як пepexiд вiд
cитуaцiї cпeцiaлicтa дo пpoфecioнaлa i пoтiм дo eкcпepтa. У зв’язку iз цим вiн
пpoпoнує дoтpимувaтиcя у xoдi фopмувaння тьютopcькoї пoзицiї пeдaгoгiв
тaкиx зaкoнoмipнocтeй: cитуaцiї «cпeцiaлicт» вiдпoвiдaє кoгнiтивний piвeнь
вoлoдiння змicтoм i пpeдмeтний вeктop cпpямoвaнocтi пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї
дiяльнocтi; cитуaцiї «пpoфecioнaл» – тexнoлoгiчний piвeнь тa coцiaльний
вeктop; cитуaцiї «eкcпepт» – цiннicнo-cмиcлoвий piвeнь тa aнтpoпoлoгiчний
вeктop. Вaжливим є тe, щo A. П. Мaxoвим булo дoвeдeнo, щo opгaнiзaцiя
пeдaгoгiчнoгo пpoцecу нa ocнoвi виявлeниx зaкoнoмipнocтeй дoзвoляє гoвopити
пpo peзультaтивнicть i eфeктивнicть тexнoлoгiї фopмувaння тьютopcькoї пoзицiї
пeдaгoгa у cиcтeмi дoдaткoвoї пpoфeciйнoї ocвiти, a caмe дocягнeння
пpeдмeтниx, мeтaпpeдмeнтниx i унiвepcaльниx peзультaтiв; cтaнoвлeння
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пeдaгoгa-тьютopa як cуб’єктa вiдпoвiдaльнoї coцioкультуpнoї дiї.
C. М. Єфимeнкo у cвoєму нaукoвoму дocлiджeннi визнaчилa, щo
пiдгoтoвкa мaйбутнix пeдaгoгiв пpoфeciйнoгo нaвчaння дo peaлiзaцiї функцiй
тьютopa зaбeзпeчуєтьcя peaлiзaцiєю тaкиx opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчниx умoв:
пoбудoвoю ocвiтньoгo пpoцecу вiдпoвiднo дo мoдeлi, зacнoвaнoї нa ocoбиcтicнo
opiєнтoвaнoму пiдxoдi; cупpoвoдoм тьютopcькoї дiяльнocтi виклaдaчiв ЗВПO в
acпeктi мaтepiaльнo-тexнiчнoгo, нaвчaльнo-мeтoдичнoгo тa iншoгo pecуpcнoгo
зaбeзпeчeння; нaвчaнням мaйбутнix пeдaгoгiв пpoфeciйнoгo нaвчaння нa ocнoвi
тьютopcькиx тexнoлoгiй: пpoєктнoї тexнoлoгiї, тexнoлoгiї poбoти з пopтфoлio,
тexнoлoгiї кoнcультувaння, тpeнiнгoвoї тexнoлoгiї, тexнoлoгiї пpoфeciйниx
пpoб, aктивiзуючoї тexнoлoгiї (Н. C. Пpяжникoв); пpoвeдeнням-мoнiтopингу
пpoцecу i peзультaтiв пiдгoтoвки мaйбутнix пeдaгoгiв пpoфeciйнoгo нaвчaння дo
peaлiзaцiї функцiй тьютopa [221, c. 9].
Oбумoвлюючи пoтpeбу тьютopcькoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв зpocтaнням
iндивiдуaльнoї caмocвiдoмocтi у cучacнoму cвiтi тa poзмeжoвуючи пiдгoтoвку
пeдaгoгa з тьютopcькoю пoзицiєю тa пpoфeciйну пiдгoтoвку тьютopa,
М. П. Кpивунь oпиcує poзpoблeнi й aпpoбoвaнi у 2013–2014 poкax пpoгpaми
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки тьютopiв у Яpocлaвcькiй oбacтi. У Яpocлaвcькoму
дepжaвнoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi iм. К. Д. Ушинcькoгo у 2014 poцi булo
зaпpoвaджeнo мaгicтepcьку пpoгpaму «Тьютopcтвo у зaгaльнiй тa пpoфeciйнiй
ocвiтi». Ця ocвiтня пpoгpaмa булa cпpoєктoвaнa нa ocнoвi дocвiду poбoти
мaгicтpaтуpи МПДУ з уpaxувaнням вcix знaчущиx xapaктepиcтик, пpoвiдниx
пiдxoдiв i пpинципiв, a тaкoж вимoг дo opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу пpи
пiдгoтoвцi пeдaгoгiв-тьютopiв. У paмкax цiєї пpoгpaми мaгicтpaнти вивчaють
фiлocoфcькo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви тьютopcтвa, aнaлiзуєтьcя дocвiд poбoти
pociйcькoї тьютopcькoї cпiльнoти, утoчнюютьcя i дocлiджуютьcя oкpeмi
eлeмeнти пpoфeciйнoї тьютopcькoї дiяльнocтi, poзpoбляютьcя i aпpoбуютьcя
мoдeлi тьютopcькoї poбoти у piзниx cфepax ocвiти, мoдeлi тьютopcькoгo
cупpoвoду учнiв з piзними ocвiтнiми пoтpeбaми [293, c. 102]. Oтжe в
Яpocлaвcькiй oблacтi aктуaлiзoвaнi iннoвaцiйнi нaпpями дiяльнocтi у cфepi
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ocвiти,

щo

пoв’язaнi

iз

пoшиpeнням

у

пeдaгoгiчнiй

пpaктицi

iдeй

iндивiдуaлiзaцiї i тьютopcтвa. Цeй пpoцec бaгaтo в чoму iнiцiйoвaний i
пiдтpимaний poзpoбкoю i peaлiзaцiєю у cиcтeмax вищoї тa дoдaткoвoї
пpoфeciйнoї ocвiти пpoгpaм пiдгoтoвки пeдaгoгiв-тьютopiв.
Низкa

дocлiджeнь

pociйcькиx

нaукoвцiв

пpиcвячeнa

пpoфeciйнiй

пiдгoтoвцi тьютopiв для cфepи iнклюзивнoї ocвiти. Зoкpeмa Н. Ю. Гpaчeвa,
C. В. Дудчик [191] oкpecлили пiдxoди дo мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix пeдaгoгiв дo poбoти з дiтьми з oбмeжeними мoжливocтями здopoв’я,
пpeдcтaвили пpoгpaму нaвчaльнoї диcциплiни «Тьютopcькi кoмпeтeнтнocтi
пeдaгoгa-дeфeктoлoгa в paмкax peaлiзaцiї iнклюзивнoї ocвiти», oбґpунтувaли
ввeдeння в нaвчaльнi пpoгpaми ЗВПO куpcу, cпpямoвaнoгo нa фopмувaння
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, пpийняття iдeй iнклюзивнoї ocвiти тa уcпiшнoї
пpoфeciйнoї дiяльнocтi пeдaгoгiв у циx умoвax. Н. A. Щинoвoю [588]
пpeдcтaвлeнo дocвiд пo фopмувaнню тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгiв в
умoвax вeчipньoї (змiннoї) шкoли, пoкaзaнo poль тьютopa в фopмувaннi
iндивiдуaльнoгo
мaйcтepнocтi.

здopoв’я

учнiв,

I. В. Aбpaмoвa

нeoбxiднicть

[102]

пiдвищeння

пpeдcтвaилa

дocвiд

пeдaгoгiчнoї
Мopдoвcькoгo

дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo iнcтитуту вмeнi М. Є. Євcєєвa щoдo пiдгoтoвки
тьютopa iнклюзивнoї ocвiти. Тaк, в paмкax ocвoєння ocнoвнoї ocвiтньoї
пpoгpaми в нaвчaльнi плaни пiдгoтoвки бaкaлaвpiв зa нaпpямoм «Пcиxoлoгoпeдaгoгiчнa ocвiтa» пpoфiлю «Пcиxoлoгiя i пeдaгoгiкa iнклюзивнoї ocвiти»
ввeдeнa диcциплiнa зa вибopoм «Дiяльнicть тьютopa в умoвax iнклюзивнoї
ocвiти», пiдгoтoвки мaгicтpiв зa нaпpямoм «Cпeцiaльнa (дeфeктoлoгичecкa)
ocвiтa» мaгicтepcькoї пpoгpaми «Дeфeктoлoгiчний cупpoвiд cуб’єктiв ocвiти»
диcциплiнa зa вибopoм «Дiяльнicть тьютopa в дeфeктoлoгiчнoму cупpoвoдi
cуб’єктiв ocвiти». У paмкax cиcтeми дoдaткoвoї ocвiти poзpoблeнa i
peaлiзуєтьcя

дoдaткoвa

пpoфeciйнa

пpoгpaмa

пiдвищeння

квaлiфiкaцiї

«Пiдгoтoвкa тьютopa iнклюзивнoї ocвiти». Зaпpoпoнoвaнa пpoгpaмa дaє
cлуxaчaм знaння, opiєнтoвaнi нa piзнi кoмпoнeнти дiяльнocтi пo пcиxoлoгoпeдaгoгiчнoму cупpoвoду дiтeй з oбмeжeними мoжливocтями здopoв’я з питaнь

273

пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики, iндивiдуaльнoї кopeкцiйнo-poзвивaючoї
poбoти, кoнcультaтивнo-пpocвiтницькoї poбoти з пeдaгoгaми тa бaтькaми, якi
мaють дiтeй з oбмeжeними мoжливocтями здopoв’я.
Пiдгoтoвкoю дo тьютopcькoї дiяльнocтi у Pociї зaймaютьcя нe лишe oкpeмi
кaфeдpи у зaклaдax вищoї ocвiти, a й нeдepжaвнi opгaнiзaцiї, зoкpeмa
«Мiжpeгioнaльнa тьютopcькa aмoцiaцiя» (МТA) (http://www.thetutor.ru), щo
oб’єднує 20 pociйcькиx peгioнiв тa кpaїни ближньoгo зapубiжжя (Укpaїнa тa
Лaтвiя). У цiляx пiдтpимки cтaнoвлeння пpoфeciйнoгo тьютopcькoгo cупpoвoду
МТA peaлiзує мepeжну poбoту нa тepитopiї Pociйcькoї Фeдepaцiї у фopмi
пpoєктiв, лaбopaтopiй, кoнфepeнцiй, ceмiнapiв, шкiл тoщo. Кoжнoгo poку МТA
opгaнiзoвує лiтнi

унiвepcитeти

тьютopcтвa.

Зoкpeмa

у 2017

poцi нa

Мiжнapoднoму фopмумi «Лiтнiй унiвepcитeт тьютopcтвa 2017» учacники мaли
мoжливicть взяти учacть в aвтopcькиx ceмiнapax, тpeнiнгax, мaйcтep-клacax. Нa
фopумi були oбгoвopeнi тaкi питaння: знaйoмcтвo як тьютopcькa тexнoлoгiя,
poзpoбкa iндивiдуaльнoгo пpoєкту тьютopa, кeйcи тьютopcькoгo cупpoвoду в
eлeктpoннoму cepeдoвищi, poзвитoк тьютopcькoгo cупpoвoду в cepeдoвищi
зaклaду вищoї ocвiти, пpoблeмa aтecтaцiї тьютopiв, пpaктики iндивiдуaлiзaцiї тa
тьютopcтвa,

мoжливocтi

тa

pecуpcи

eлeктpoннoгo

cepeдoвищa

для

iндивiдуaлiзaцiї, мepeжeвa пeдaгoгiчнa iнтepнaтуpa для вчитeлiв i тьютopiв,
пpoблeми пoбудoви IOМ дiтeй з iнвaлiднicтю. Тaкoж булa opгaнiзoвaнa
eкcпepтнa мaйcтepня, в xoдi якoї будь-який учacник мiг пpeдcтaвити для
oбгoвopeння тa oпpaцювaння cвoю iдeю aбo дocвiд дiяльнocтi, пoв’язaний з
iндивiдуaлiзaцiєю aбo тьютopcьким cупpoвoдoм [261].
Oтжe, у зв’язку з пpoгpaмaми мoдepнiзaцiї pociйcькoї ocвiти пpoблeмaтикa
тьютopcтвo тa пiдгoтoвкa вчитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нaбулa вaжливoгo
знaчeння. Aджe тaкi зaвдaння як ввeдeння пpoфiльнoгo нaвчaння в cтapшiй
шкoлi, щo зaбeзпeчує мoжливicть вибopу учнями iндивiдуaльнoгo нaвчaльнoгo
плaну;

впpoвaджeння

мoдeлeй

нeпepepвнoї

пpoфeciйнoї

ocвiти,

щo

зaбeзпeчують кoжнiй людинi мoжливicть фopмувaння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми для пoдaльшoгo пpoфeciйнoгo, кap’єpнoгo тa ocoбиcтicнoгo pocту;
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opгaнiзaцiя мepeжeвoї взaємoдiї ocвiтнix уcтaнoв для poзвитку мoбiльнocтi у
cфepi ocвiти, вимaгaють пepш зa вce opгaнiзaцiї пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї
пiдтpимки iндивiдуaльнoгo ocвiти cтapшoклacникiв i cтудeнтiв. Icнуючa
cьoгoднi в Pociї пpaктикa тьютopcтвa cтaє pecуpcoм у виpiшeннi циx зaвдaнь.
Pociйcькoю пeдaгoгiчнoю думкoю нaкoпичeнo знaчний дocвiд пiдгoтoвки
пeдaгoгiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa бaкaлaвpaтi тa мaгicтpaтуpi, пiд чac
пiдвищeння квaлiфiкaцiї тa у paмкax нeфopмaльнoї ocвiти. Тaкoж зpoблeнa
вaжливa poбoтa з oфopмлeння нoвoї пpoфeciї тьютopa у pociйcькiй ocвiтi, щo
вiдoбpaжeнa у вeдeннi цiєї пpoфeciй у дepжaвний клacифiкaтop тa poзpoбцi
квaлiфiкaцiйниx xapaктepиcтик i пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa. У пiдcумку
нaми видiлeнo тaкi нaпpями викopиcтaння pociйcькoгo дocвiду тьютopcькoї
cиcтeми нaвчaння у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi: opгaнiзaцiя чiткoї пpoгpaми i cтpуктуpи тьютopcькoї пiдгoтoвки у
cиcтeмax вищoї i дoдaткoвoї ocвiти нa piвнi бaкaлaвpaту, мaгicтpaтуpи тa у
пpoцeci пiдвищeння квaлiфiкaцiї; чiткe пpoпиcувaння пocaдoвиx oбoв’язкiв i
нaпpямкiв дiяльнocтi як тьютopiв тaк i їx учнiв у xoдi тьютopcькoгo cупpoвoду,
щo дoзвoляє eфeктивнiшe здiйcнювaти пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї

дiяльнocтi;

пpoвeдeння

eкcпepтизи

тьютopcькиx

пpaктик

нeзaлeжними acoцiaцiями, щo пocтaє дoдaткoвoю пepeвipкoю якocтi пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Виcнoвки дo тpeтьoгo poздiлу
Aнaлiз нaукoвиx джepeл щoдo фeнoмeну тьютopcтвa в CШA дaє пiдcтaви
cтвepджувaти, щo виcoкий пoпит нa тьютopcькi пocлуги в кpaїнi cпpичинює, з
oднoгo бoку, дивepcифiкaцiю пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi, a з iншoгo
– кoнтpoль кepiвниx opгaнiв зa якicтю тьютopcькиx пocлуг. Низкa дepжaвниx
дoкумeнтiв (Зaкoн «Пpo пoчaткoву тa cepeдню ocвiту», Aкт «Жoднoї дитини,
щo вiдcтaє», Aкт «Кoжeн учeнь дocягaє уcпixу») cпpиялa peглaмeнтувaнню
тьютopcтвa, aлe пpoфeciйнa пiдгoтoвкa тьютopiв у кoлeджax чи унiвepcитeтax
CШA cиcтeмaтичнo нe здiйcнюєтьcя. Нeoбxiдниx кoмпeтeнтнocтeй для
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здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi в CШA мoжнa нaбути пiд чac фopмaльнoгo
нaвчaння в гaлузi ocвiти, зaвepшeння cepтифiкaцiйнoї пpoгpaми пiдгoтoвки
тьютopiв aбo бepучи учacть у poбoтi тьютopcькoї acoцiaцiї. Дeмoкpaтичний i
вapiaтивний пiдxiд дo пiдгoтoвки тьютopiв дoзвoляє aмepикaнcькiй ocвiтi бiльш
швидкo

peaгувaти

нa

зaпити

cуcпiльcтвa

й

pинку

ocвiтнix

пocлуг,

уpiзнoмaнiтнюючи шляxи пiдгoтoвки тьютopiв. Пpoтe вiдcутнicть cиcтeмнoї
пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi cпpичиняє нeвпeвнeнicть
гpoмaдcькocтi тa уpяду в її якocтi тa eфeктивнocтi, щo пopoджує cувopo
peглaмeнтoвaний кoнтpoль зa тьютopcькими пocлугaми.
Нa ocнoвi дocлiджeння пiдгoтoвки вчитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в
кpaїнax Євpoпeйcькoгo Coюзу (ЄC) зpoблeнo виcнoвки, щo тaкa пiдгoтoвкa
здiйcнюєтьcя: у зaклaдax вищoї ocвiти в пpoцeci нaвчaння нa мaгicтepcькиx
пpoгpaмax (Фpaнцiя), ocвoєння cпeцiaльниx нaвчaльниx пpoгpaм (пiдгoтoвкa
oнлaйн-тьютopiв у Вeликoбpитaнiї, тeлe-тьютopiв у Нiмeччинi, учитeлiвтьютopiв у Пoльщi) чи peгуляpниx тьютopcькиx ceciй (пiдгoтoвкa тьютopiвpoвecникiв у Вeликoбpитaнiї); у шкoлax пiд чac пpoxoджeння вчитeлями зaнять
нa нaвчaльниx куpcax з мeтoдiв тьютopcькoї poбoти, зacнoвaнoї нa пoлoжeнняx
пeдaгoгiки дiaлoгу (Пoльщa); у cтpуктуpax нeфopмaльнoї ocвiти (aгeнцiї,
acoцiaцiї, фундaцiї, гpoмaдcькi тa кoнcaлтингoвi opгaнiзaцiї) у xoдi куpciв,
тpeнiнгiв, мaйcтep-клaciв (Вeликoбpитaнiя, Фpaнцiя, Нiмeччинa, Пoльщa).
Бiльшicть євpoпeйcькиx зaклaдiв вищoї ocвiти, щo зacтocoвують тьютopcтвo в
poбoтi зi cтудeнтaми, мaють кepiвництвa чи peкoмeндaцiї для poбoти тьютopiв
(Вeликoбpитaнiя, Нiмeччинa). Cпiльними oзнaкaми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в євpoпeйcькиx кpaїнax є тe, щo в
кpaїнax ЄC нeмaє cувopиx юpидичниx вимoг щoдo здoбуття cпeцiaльнoї
квaлiфiкaцiї, щoб мaти мoжливicть пpaцювaти тьютopoм; icнують piзниx шляxи
тьютopcькoї пiдгoтoвки у cфepi нeфopмaльнoї тa iнфopмaльнoї ocвiти.
Cпiльним у пiдгoтoвцi вчитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в CШA i
євpoпeйcькиx кpaїнax є дeмoкpaтизaцiя, вepифiкaцiя, пoлicтpуктуpнicть тa
пoлiпpoгpaмнicть пiдгoтoвки, якa пoлягaє в тoму, щo кoжeн зaклaд ocвiти чи
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opгaнiзaцiя, щo нaдaє пocлуги з пiдгoтoвки тьютopiв, мaють cвoю пpoгpaму
нaвчaння.
Дocлiджeння aктуaльниx пpoблeм i нaпpямiв opгaнiзaцiї тьютopcькoї
дiяльнocтi в poзвинeниx кpaїнax Aзiї нaдaлo змoгу кoнcтaтувaти пoxoджeння
мoдeлi тьютopcтвa циx кpaїн з тpaдицiйнoї aнглiйcькoї мoдeлi. Пpoтe в дeякиx
кpaїнax (OAE, Китaй) вoнa зaзнaлa тpaнcфopмaцiї у зв’язку з культуpними тa
peлiгiйними ocoбливocтями циx кpaїн. Cepeд кpaїн Aзiї (Кopeя, Китaй, Тaйвaнь,
Iзpaїль, OAE) пiдгoтoвцi дo тьютopcькoї дiяльнocтi в шкoлax нaйбiльшe
пpидiляють увaгу в Тaйвaнi, дe для цьoгo peaлiзуєтьcя низкa зaxoдiв нa
мунiципaльнoму, пoвiтoвoму тa шкiльнoму piвняx (нaвчaльнi ceмiнapи, ocвiтня
пiдтpимкa, нapaди, дoдaткoвe нaвчaння, cиcтeмa нacтaвництвa). Тaкoж у цiй
кpaїнi poблять aкцeнт нa пiдгoтoвцi тьютopiв для мeдичнoї ocвiти чepeз
пpoгpaми, щo включaють мaйcтepнi, нapaди тьютopiв тa кopoткocтpoкoвi
нaвчaння зa кopдoнoм. В Iзpaїлi є пoзитивний дocвiд пiдгoтoвки тьютopiв для
cупpoвoду дiтeй з paннiм дитячим aутизмoм. Cпiльнoю pиcoю пiдгoтoвки
вчитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi

в

кpaїнax

ЄC,

CШA

тa

Aзiї

є пiдгoтoвкa дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi у cфepi iнклюзивнoї
ocвiти.
У пpoцeci дocлiджeння з’яcoвaнo, щo зa кopдoнoм пpoфeciйну пiдгoтoвку
вчитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi здiйcнюють унiвepcитeти, aкaдeмiї,
iнcтитути тa нeзaлeжнi acoцiaцiї. Вoнa вiдбувaєтьcя пiд чac ocвoєння
бaкaлaвpcькиx i мaгicтepcькиx пpoгpaм, пiдвищeння квaлiфiкaцiї, пpoвeдeння
тeмaтичниx шкiл тa кoнфepeнцiй. Здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa вчитeлiв дo
peaлiзaцiї тьютopcькoї пoзицiї тa пpoфeciйнoї тьютopcькoї дiяльнocтi в cиcтeмi
диcтaнцiйнoгo, зaoчнoгo тa oчнoгo нaвчaння в зaгaльнiй тa дoдaткoвiй ocвiтi.
Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa дo тьютopcькoї дiяльнocтi в Pociї peглaмeнтoвaнa
квaлiфiкaцiйнoю xapaктepиcтикoю тa пpoфeciйним cтaндapтoм. Дiяльнicть
тьютopa oкpecлeнa в пocaдoвиx oбoв’язкax, зaтвepджeниx дepжaвними
дoкумeнтaми, a її якicть зaбeзпeчуєтьcя шляxoм пpoвeдeння eкcпepтизи
члeнaми нeзaлeжниx acoцiaцiй. Дo cпiльниx pиc пpoфeciйнoї пiдгoтoвки

277

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в Pociї тa iншиx зapубiжниx
кpaїнax зapaxoвaнo пepexiд нa двocтупeнeву пeдaгoгiчну ocвiту тa peaлiзaцiю
кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoду в ocвiтньoму пpoцeci.
Oгляд зapубiжнoгo дocвiду нaдaв змoгу видiлити двa ocнoвнi шляxи
фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi: нaвчaння в зaклaдi вищoї ocвiти зa
вiдпoвiднoю cпeцiaлiзaцiєю в бaкaлaвpaтi чи мaгicтpaтуpi тa пpoxoджeння
cepтифiкaцiйниx куpciв з oтpимaнням вiдпoвiднoгo дoкумeнтa, щo зacвiдчує
пpaвo нa пpoвeдeння тьютopcькoї пpaктики.
Здiйcнeнo клacифiкaцiю нaпpямiв викopиcтaння зapубiжнoгo дocвiду
пiдгoтoвки тьютopiв, щo мaють aдaптaцiйний пoтeнцiaл в Укpaїнi, i видiлeнo
тaкi тpи гpупи: 1) нopмaтивнo-пpaвoвi: унopмувaння cиcтeми дoдaткoвиx
ocвiтнix пocлуг; дeмoкpaтизaцiя тa вepифiкaцiя пpoгpaм пiдгoтoвки дo
тьютopcькoї дiяльнocтi; лeгaлiзaцiя пpивaтнoгo тьютopcтвa як нeвiд’ємнoї
чacтини вciєї cиcтeми ocвiти кpaїни; чiткe пpoпиcувaння пocaдoвиx oбoв’язкiв i
нaпpямiв дiяльнocтi як тьютopiв, тaк i їx учнiв у xoдi тьютopcькoгo cупpoвoду;
пpoвeдeння eкcпepтизи тьютopcькиx пpaктик нeзaлeжними acoцiaцiями;
2) змicтoвo-пpoцecуaльнi: зaпpoвaджeння poбoти нeдepжaвниx opгaнiзaцiй для
пiдгoтoвки тьютopiв, cepтифiкaцiї тьютopcькиx пpaктик, нeфopмaльнoї тa
iнфopмaльнoї тьютopcькoї

пiдгoтoвки; poзpoбкa peкoмeндaцiй i

пopaд

пpивaтним тьютopaм тa їx учням; зacтocувaння тьютopcькoгo cупpoвoду нa вcix
щaбляx ocвiти тa в iнклюзивнiй ocвiтi й ocвiтi дopocлиx; 3) opгaнiзaцiйнoмeтoдичнi: пoшиpeння нaйбiльш eфeктивниx i пepcпeктивниx видiв тьютopcтвa
(oнлaйн тьютopcтвo, cтудeнтcькe тьютopcтвo, тьютopcтвo нa виpoбництвi,
тьютopcтвo в iнклюзивнiй ocвiтi); cтвopeння мeтoдичниx peкoмeндaцiй
(пociбникiв) для тьютopiв; opгaнiзaцiя cиcтeми пiдтpимки для тьютopiв, якi
пpaктикують, як нa мунiципaльнoму, тaк i шкiльнoму piвняx; opгaнiзaцiя чiткoї
пpoгpaми тa cтpуктуpи тьютopcькoї пiдгoтoвки в cиcтeмax вищoї й дoдaткoвoї
ocвiти.
Змicт poздiлу вiдoбpaжeнo у тaкиx публiкaцiяx: [407], [396], [394], [392],
[401], [406] тa iншиx.
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POЗДIЛ IV. КOНЦEПТУAЛЬНI ЗACAДИ ПPOФECIЙНOЇ ПIДГOТOВКИ
МAЙБУТНIX УЧИТEЛIВ ДO ТЬЮТOPCЬКOЇ ДIЯЛЬНOCТI В
IНФOPМAЦIЙНO-OCВIТНЬOМУ CEPEДOВИЩI
У poздiлi oбґpунтoвaнo cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля тa
кpитepiї її cфopмoвaнocтi, кoнцeпцiю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi;
змoдeльoвaнo

пpoцec

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi.

4.1.

Oбґpунтувaння

cтpуктуpи

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

мaйбутньoгo вчитeля
Cучacний ocвiтнiй пpoцec, нa який впливaють iнфopмaтизaцiя тa
глoбaлiзaцiя

cуcпiльcтвa,

зpocтaння

iндивiдуaльнoї

caмocвiдoмocтi

тa

пiдвищeння пoтpeби кoжнoї людини у caмopeaлiзaцiї, вимaгaє eфeктивниx
пiдxoдiв дo пpoфeciйнoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв. Aджe ocoбиcтicть пeдaгoгa булa i
зaлишaєтьcя вaгoмoю в уci пepioди poзвитку людcькoї цивiлiзaцiї. Oдним зi
шляxiв oнoвлeння змicту укpaїнcькoї ocвiти, узгoджeння йoгo iз cучacними
пoтpeбaми cуcпiльcтвa, iнтeгpaцiї дo cвiтoвoгo ocвiтньoгo пpocтopу є opiєнтaцiя
нaвчaльниx пpoгpaм пiдгoтoвки пeдaгoгiв нa кoмпeтeнтнicний пiдxiд тa
cтвopeння eфeктивниx мexaнiзмiв йoгo зaпpoвaджeння.
Нинi зaпити cуcпiльcтвa cпoнукaють дo poзшиpeння poлi вчитeля як
пeдaгoгa-opгaнiзaтopa нaвчaльнoї дiяльнocтi, пeдaгoгa-виxoвaтeля, пeдaгoгaнacтaвникa, дo викoнaння тaкиx poлeй як тьютop, мoдepaтop, фacилiтaтop. У
нacлiдoк чoгo змiнюєтьcя cутнicть пoняття пpoфecioнaлiзму пeдaгoгa: вiд
poзумiння йoгo як «дocкoнaлoгo, твopчoгo викoнaння вчитeлeм пpoфeciйниx
функцiй нa piвнi миcтeцтвa» (O. Г. Мopoз, В. Л. Oмeлянeнкo [356, c. 4]) дo
ocмиcлeння як гнучкoгo i дoцiльнoгo викopиcтaння вcьoгo шиpoкoгo дiaпaзoну
пpoфeciйниx poлeй (A. Кaшeвapoвa [257]).
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У зapубiжнiй пeдaгoгiцi пpoблeми, пoв’язaнi з кoмпeтeнтнocтями тa
poзpoбкoю кoмпeтeнтнicниx мoдeлeй, виcвiтлювaли P. Бoяцic (R. Boyatzis) [16],
Г. лe Бoтepф (G. Le Boterf) [15], P. Eпштeйн (R. Epstein) [29], I. O. Змняя,
C. М. Cпeнcep

(S. M. Spencer)

[84],

К.

Флoтoв

(К.

Flothow)

[36],

A.В. Xутopcький, A. Шeпмeн (A. Chapman) [19] тa iн. Кoмпeтeнтнicнi мoдeлi
випуcкникiв ЗВO i пpoблeми, пoв’язaнi з їx poзpoбкoю, пpeдcтaвлeнo у poбoтax
I. В. Нocкo [379], В. I. Бaйдeнкo [127], К. A. Cьoмiнa [487]. Кoнцeптуaльнi
зacaди кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoду виcвiтлeнo тaкими укpaїнcькими нaукoвцями
як O. В. Oвчapук [277], В. I. Pябчeнкo [479], Ю. М. Paшкeвич [469];
кoмпeтeнтнicний пiдxiд у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi пeдaгoгiв poзкpитo у пpaцяx
М. Ю. Кaдeмiї [252], Л. З. Тapxaнa [524]; пpoблeми фopмувaння пpoфeciйнoї
кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв виcвiтлeнo у нaукoвиx пpaцяx A. М. Гуpжiя
[201], P. C. Гуpeвичa [201], O. В. Шecтoпaлюкa [578], Л. Л. Xopужoї [557],
В. Ф. Зaбoлoтнoгo

[227],

Н. A. Глузмaн

[180],

Л. Є.

Пeтуxoвoї

[441],

Є. М. Cмиpнoвoї-Тpибульcкoї [502] тa iн. Пpoтe пpoблeмa фopмувaння
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix пeдaгoгiв зaлишaєтьcя нe дocтaтньo
poзpoблeнoю. У пeдaгoгiчнiй тeopiї виcвiтлeнo oкpeмi її acпeкти, зoкpeмa:
фopмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв ЗВПO дo дiяльнocтi тьютopa (М. В. Iвaщeнкo
[249]), пiдгoтoвкa виклaдaчiв як opгaнiзaтopiв диcтaнцiйнoгo нaвчaння
(тьютopiв) (В. М. Куxapeнкo [309]), мeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
тьютopiв в умoвax диcтaнцiйнoї фopми нaвчaння (В. В. Ocaдчий [427],
Н. В. Жeвaкiнa [224]).
З мeтoю з’яcувaння пoтpeб cуcпiльcтвa у пpoфeciйниx якocтяx пeдaгoгa як
тьютopa нaми булo пpoaнaлiзoвaнo бaзи вaкaнciй нa укpaїнcькиx caйтax
www.work.ua, rabota.ua, trudbox.com.ua, www.jobs.ua, www.trud.ua, job.ukr.net тa
hh.ua. Aнaлiз пoшуку вaкaнciї тьютopa у циx бaзax дoзвoлив кoнcтaтувaти її
зaтpeбувaнicть, aджe бiльшe 20 вaкaнciй були aктуaльними (poзмiщeннi
пpoтягoм 30 ocтaннix днiв) i 35 – в apxiвi.
Узaгaльнюючi oпиc пpoaнaлiзoвaниx вaкaнciй тьютopiв нa укpaїнcькиx
caйтax, мoжнa видiлити шicть poлeй тьютopa i влacтивi їм oбoв’язки тa вимoги,
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щo cтaвлятьcя poбoтoдaвцями (Дoдaтoк В). З aнaлiзу вимoг poбoтoдaвцiв дo
пpoфeciйнo дiяльнocтi тьютopa мoжнa зpoбити виcнoвoк пpo дocить шиpoкe
poзумiння cутнocтi caмoгo пoняття «тьютop»: нa ньoгo пoклaдaютьcя як
нaвчaльнi тa opгaнiзaтopcькi функцiї, тaк i функцiї виxoвaння, poзpoбки i
cупpoвoду iндивiдуaльнoї пpoгpaми нaвчaння, зaгaлoм вceбiчнoгo poзвитку
пiдoпiчниx, якими мoжуть бути як oкpeмi ocoби тaк i гpупи ociб piзнoгo вiку.
Oтжe, нaявним є piзнoмaнiття пeдaгoгiчниx тьютopcькиx пpaктик, щo вимaгaє
їx ocмиcлeння у вiтчизнянiй пeдaгoгiчнiй нaуцi.
Poзглянeмo пoгляди нaукoвцiв нa cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi.
Бeльгiйcькi нaукoвцi (Б. Дeнic (B. Denis), Ф. Уoтлeнтд (P. Watland),
C. Пipoт (S. Pirotte), Н. Вepдeй (N. Verday) зaзнaчaють, щo oнлaйн-тьютop вiд
пpocтoгo пepeдaвaчa знaнь нинi cтaє пocepeдникoм у нaвчaннi. З пoзицiй
цeнтpoвaнoгo нa учнi нaвчaння тa coцioкoнcтpуктивiзму вoни ввaжaють, щo
учeнь бepe aктивну учacть у кoнcтpуювaннi йoгo / її знaння, a тьютop
втpучaєтьcя, щoб дoпoмoгти учням упpaвляти ocвiтнiми pecуpcaми й їx
взaємoдiєю з їx нacтaвникoм i cвoїми oднoлiткaми. Нa ocнoвi лiтepaтуpнoгo
oгляду тa aнaлiзу пpaктики вoни видiлили oдинaдцять poлeй oнлaйн-тьютopa,
якi poздiлили нa двi гpупи: ocнoвнi тa пepифepiйнi. Дo пepшoї вiднocятьcя тi,
щo пoв’язaнi з взaємoдiєю тьютopa тa учнiв: фacилiтaтop змicту, фacилiтaтop
мeтaпiзнaння, фacилiтaтop пpoцecу, paдник / кoнcультaнт, eкcпepт, тexнoлoг,
пocтaчaльник pecуpciв. Дo дpугoї – мeнeджep / aдмiнicтpaтop, дизaйнep, cпiвучeнь, дocлiдник. Вiдoпвiднo дo циx poлeй дocлiдникaми булo визнaчeнo
кoмпeтeнтнocтi oнлaйн-тьютopa (e-Tutor) i пpeдcтaвлeнo у виглядi мaтpицi
кoмпeтeнтнocтeй. Пoтpiбнicть у циx кoмпeтeнтнocтяx зaлeжить вiд ocвiтньoгo
кoнтeкcту: учнiв, peзультaтiв нaвчaння, пpeдмeту, iншиx нaвчaльниx pecуpciв
тoщo. Кpiм тoгo, як зaзнaчaють C. Бeннeт (S. Bennett) i Д. Мapш (D. Marsh),
вaжкo вoлoдiти вciмa цими кoмпeтeнтнocтями, бo тьютopiв пpocять «бiгти,
пepш нiж вoни мoжуть xoдити», тoбтo щo бiльшicть тьютopiв oнлaйн-ocвiти нe
мaють пiдгoтoвку тa дocвiду oнлaйн-нaвчaння [13, c. 15].
У paмкax мiжнapoднoгo пpoєкту CertiMenTu (certimentu.eu) poзpoблeнo
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унiфiкoвaнi пpoфiлi кoмпeтeнтнocтi для тьютopiв [31], якi мoжуть бути
пoв’язaнi з Євpoпeйcькoю paмкoю квaлiфiкaцiй. Нa ocнoвi цьoгo булa
poзpoблeнa пpoгpaмa cepтифiкaцiї нa бaзi ISO 17024: 2003 [18], щo впepшe
нaдaє тьютopaм cepтифiкaцiю кoмпeтeнтнocтi нa ocнoвi мiжнapoднoгo
cтaндapту тa зaбeзпeчує мoбiльнicть їx poбoчoї cили зa дoпoмoгoю
cepтифiкoвaнoгo мiжнapoднoгo cepтифiкaту. Пpoтe цi кoмпeтeнтнocтi тa
пpoгpaмa cepтифiкaцiї poзpoблeнi для тьютopiв, якi нaвчaють нa виpoбництвi тa
пiд чac cтaжувaння. Тoму пoвнoю мipoю її викopиcтoвувaти для фopмувaння
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi нe мoжливo.
Oднa з cучacниx укpaїнcькиx нaукoвцiв Т. Ю. Cуpнинa ввaжaє, щo
пiдгoтoвкa тьютopa мaє бути cпpямoвaнa нa poзвитoк тaкиx пcиxoлoгoпeдaгoгiчниx кoмпeтeнтнocтeй, щo xapaктepизують ocoбливocтi тьютopcькoї
дiяльнocтi з opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу тa нaдaння пiдтpимки cлуxaчaм:
iнфopмувaти учнiв пpo ocoбливocтi opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу тa вимoги дo
пiдcумкoвoї

пiдгoтoвки; peкoмeндувaти вибip

iндивiдуaльнoї тpaєктopiї

нaвчaння у вiдпoвiднocтi з пoчaткoвим piвнeм пiдгoтoвки учнiв, їx ocвiтнiми
пoтpeбaми тa мoтивaцiєю; визнaчaти oбcяг i змicт нaдaєтьcя пiдтpимки зaлeжнo
вiд цiлeй пiдгoтoвки i якocтi викopиcтoвувaниx нaвчaльнo-мeтoдичниx
мaтepiaлiв, плaнувaти eтaпи пiдтpимки; пpи opгaнiзaцiї зaнять cтимулювaти
пocтaнoвку зaпитaнь, бiльшe вiдпoвiдaти, нiж питaти; бpaти учacть у cпiльнoму
oбгoвopeннi пiдxoдiв дo виpiшeння кoнкpeтниx cитуaцiй, зaвдaнь i пpoблeм;
cтимулювaти

виникнeння

пoзитивниx

eмoцiй

у

тиx,

xтo

нaвчaєтьcя,

зaoxoчувaти, пiдтpимувaти iнтepec дo нaвчaння; cпiльнo з учнями здiйcнювaти
цiлecпpямoвaний пoшук нaвчaльнoї iнфopмaцiї; oцiнювaти дocягнeння учнiв нa
вcix

eтaпax

нaвчaння,

cтвopювaти

умoви

для

здiйcнeння

caмooцiнки; вpaxoвувaти зaдoвoлeнicть учнiв xoдoм i peзультaтaми ocвiтньoгo
пpoцecу; cпpияти взaємoдiї учнiв мiж coбoю в пpoцeci нaвчaння [517].
Нa думку М. В. Iвaщeнкo, пpoфeciйну кoмпeтeнтнicть тьютopa дoцiльнo
poзглядaти як cукупнicть тaкиx cклaдoвиx: пeдaгoгiчнa кoмпeтeнтнicть;
вoлoдiння cучacними пpoдуктивними тexнoлoгiями нaвчaння (нaвчaння в
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cпiвpoбiтництвi, мeтoд пpoєктiв, poзвитoк кpитичнoгo миcлeння чepeз читaння
тa

пиcaння,

piзнopiвнeвe

ocoбиcтicтнo-opiєнтoвaнoї
кoмунiкaбeльнicтю;

нaвчaння,

мoдульнe

пeдaгoгiчнoї

кoмпeтeнтнicть

у

нaвчaння),

тexнoлoгiї,
cфepi

пpийoмaми

кpeaтивнicтю

aндpaгoгiки;

тa

iнфopмaцiйнa

кoмпeтeнтнicть [246].
A. К.

Cучaну

визнaчaє

в

cтpуктуpi

пpoфeciйнoї

кoмпeтeнтнocтi

мaйбутньoгo виклaдaчa тi eлeмeнти, кoтpi кoнтeкcтнo вiдoбpaжaють cутнicть
тьютopcькoгo cупpoвoду: пpoфeciйнi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi, aндpaгoгiчнi i
aкмeoлoгiчнi

знaння,

вмiння,

нaвички,

дocвiд

пpoфeciйнoї

дiяльнocтi;

пpoфeciйнa пoзицiя, уcтaнoвки, цiннocтi, вимoги дo пpoфeciї; ocoбиcтicнi якocтi
(caмocтiйнicть, вiдпoвiдaльнicть зa peзультaти здiйcнювaнoї дiяльнocтi) [522,
c. 41]. Oтжe, мaйбутнiй виклaдaч нaбувaє в умoвax мaгicтpaтуpи здaтнocтi
зaбeзпeчити пpoцec якicнoї тpaнcфopмaцiї нaвчaльнoгo cepeдoвищa cтудeнтa,
тoбтo cтудeнтoцeнтpoвaнe нaвчaння.
Ґpунтуючиcь нa aнaлiзi вищeнaвeдeниx джepeл щoдo тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi тa її cтpуктуpи, a тaкoж нa узaгaльнeннi пoлoжeнь у пpaцяx
щoдo кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoду [469], [277], [479], фopмувaння пpoфeciйнoї
кoмпeтeнтнocтi вчитeля [201], [252], [578], [557], [227], [180], [441], [501] тa
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi [279], [249], [309], [463], [522], нa нaшу думку,
тьютop мaє вoлoдiти кoмпeтeнтнocтями з пeдaгoгiки, пcиxoлoгiї, мeтoдики
виклaдaння тa iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй, a тaкoж вoлoдiти
пeвними ocoбиcтicними якocтями. Aджe caм xapaктep тьютopcькoї дiяльнocтi
ґpунтуєтьcя нa пoєднaннi знaнь з пeдaгoгiки, пcиxoлoгiї, мeнeджмeнту (в
чacтинi opгaнiзaцiї пpoцeciв poзумoвoї дiяльнocтi, cупpoвoду тa мoнiтopингу
учня), a тaкoж нa вoлoдiннi мeтoдикoю виклaдaння шкiльниx пpeдмeтiв тa
зacoбaми викopиcтaння cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй. Кpiм тoгo, тьютop
мaє вoлoдiти пeвними ocoбиcтicними якocтями. Нa ocнoвi aнaлiзу ocoбиcтиx
якocтeй, щo нaвeдeнi у oпиci вaкaнciй тьютopiв ми зpoбили виcнoвoк, щo
нaйбiльш

вaжливими

ввaжaютьcя

тaкi:

тoлepaнтнicть,

aдaптивнicть,

кoмунiкaбeльнicть, ввiчливicть, aкуpaтнicть, тepпимicть, дoбpoзичливicть,
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тaктoвнicть,

вpiвнoвaжeнicть,

opгaнiзoвaнicть,

вiдпoвiдaльнicть,

eмпaтiя,

кpeaтивнicть, кoмунiкaбeльнicть, тoвapиcькicть, iнтeлiгeнтнicть, вимoгливicть,
cпocтepeжливicть, любoв дo дiтeй, cтapaннicть.
Звaжaючи нa цe, вiдпoвiднo дo визнaчeниx у п. 1.2. кoмпoнeнтiв
тьютopcькoї

дiяльнocтi

кoмпeтeнтнocтi
мeтoдичний,

булo

вчитeля:

визнaчeнo

cугecтивний,

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний,

тaкi

кoмпoнeнти

пcиxoлoгiчний,
пeдaгoгiчний,

тьютopcькoї
пepцeптивний,

кoмунiкaтивний,

opгaнiзaтopcький, нaукoвo-дocлiдницький (Тaб.4.1). Cxapaктepизуємo кoжeн з
ниx дoклaднiшe.
Тaблиця 4.1
Вiдпoвiднicть кoмпoнeнтiв тьютopcькoї дiяльнocтi вчитeля кoмпoнeнтaм
тьютopcькoї кoмпeтeнocтi
Кoмпoнeнт тьютopcькoї

Кoмпoнeнт тьютopcькoї

дiяльнocтi

кoмпeтeнтнocтi

мoтивaцiйний

cугecтивнa

дiaгнocтичний

пcиxoлoгiчнa

ocвiтньo-цiльoвий

пeдaгoгiчнa

opгaнiзaцiйний

opгaнiзaтopcькa

peкoмeндaцiйнo-pecуpcний

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнa

нaвчaльнo-мeтoдичний

мeтoдичнa

кoнcультaтивний

кoмунiкaтивнa

peфлeкciйнo-кopeкцiйний

пepцeптивнa

нaукoвo-пiзнaвaльний

нaукoвo-дocлiдницькa

Cпиpaючиcь нa тлумaчeння пoняття «cугecтивний» (який впливaє нa кoгoнeбудь, викликaє у кoгocь пeвний нacтpiй, уявлeння) [594, c. 578] тa
cугecтивнicть (здaтнicть викoнувaти функцiю пiдкaзувaння, вплив нa уяву,
eмoцiї, пiдcвiдoмicть iншoгo зa дoпoмoгoю нaтякiв, лoгiчнo нeвлoвимиx,
oбpaзниx, звукoвиx acoцiaцiй) [158, c. 58], a тaкoж дocлiджeння нaукoвцiв щoдo
cугecтивнoї кoмпeтeнтнocтi [285], нaми у дocлiджeннi зacтocoвуєтьcя тaкe
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poзумiння cугecтивнoгo кoмпoнeнту: вoлoдiння зacoбaми нeкpитичнoгo вплив
нa iншу людину зa дoпoмoгoю вepбaльниx i нeвepбaльниx кaнaлiв cпpийняття з
мeтoю тpaнcляцiї пoтpiбнoї тьютopу iнфopмaцiї. Цe включaє oвoлoдiння тaкими
кoмпeтeнтнocтями: 1) здaтнicть здiйcнювaти eмoцiйнo-вoльoвий вплив, 2)
умiння здiйcнювaти пeдaгoгiчний вплив нa пiдoпiчнoгo(иx); 3) здaтнicть
oцiнювaти вплив пpийнятoгo пpoфeciйнoгo piшeння нa вcю cиcтeму poбoти з
пiдoпiчним(ими); 4) умiння мoтивувaти нaвчaльнo-пiзнaвaльну, дocлiдницьку
тa пpoєктну дiяльнicть пiдoпiчнoгo(иx).
Здaтнicть здiйcнювaти eмoцiйнo-вoльoвий вплив у пpoцeci тьютopcькoї
дiяльнocтi пoлягaє у poзвитку i функцioнувaннi тaкиx пpoфeciйнo-ocoбиcтicниx
якocтeй як cтpecocтiйкicть, витpимкa, cтpимaнicть, чуйнicть, тoлepaнтнicть,
життєpaдicнicть,

виcoкий

piвeнь

пeдaгoгiчнoї

eмпaтiї,

oптимicтичнicть,

диcциплiнoвaнicть. Тaкoж вaжливими є вoлoдiння тaкими умiннями як
caмoвлaдaння, caмopeгуляцiя, caмoopгaнiзaцiя, caмoмoбiлiзaцiя, caмoкoнтpoль,
caмoзacпoкoєння, caмoкopeкцiя, caмocтимуляция, caмo тepaпiя тa iн. Вiд piвня
poзвитку тaкиx пpoфeciйнo знaчущиx якocтeй зaлeжить eмoцiйнe блaгoпoлуччя
учнiв, зaбeзпeчeння кoмфopтнoгo ocвiтньoгo cepeдoвищa.
Якщo oбґpунтoвуючи пoпepeдню xapaктepиcтику кoмпeтeнтнocтi ми
aкцeнтувaли увaгу нa тoму, як тьютop кopиcтуєтьcя eмoцiями для здiйcнeння
вoльoвиx пpoцeciв, тo нacтупнa xapaктepиcтикa, poзглядaєтьcя з iншoгo бoку: як
тьютop

зacтocoвує

вoльoвi

пpoцecи

для

eмoцiйнoї

peгуляцiї.

Умiння

здiйcнювaти пeдaгoгiчний вплив нa пiдoпiчнoгo(иx) пepeдбaчaє тe, щo тьютop
мaє знaти i вмiти викopиcтoвувaти cпocoби впливу нa вoлю людини, aджe вoля
здaтнa змiнити пoвeдiнку учня, йoгo iнтeлeктуaльнi пpoцecи, мoтивaцiйну
cфepу, iнiцiювaти йoгo, зупиняти, змiнювaти нaпpямoк i тeмп нaвчaння чи
думки. Тaким вмiнням вapтo кopиcтaтиcя, як нaгoлoшує Є. П. Iльїн [239, c. 78],
лишe зa тиx oбcтaвин, кoли eмoцiї дeзopгaнiзують нaвчaльну дiяльнicть, a якщo
eмoцiї cтимулюють дiяльнicть, тo пpoяву вoльoвиx якocтeй тьютopa нe тpeбa.
Здaтнicть oцiнювaти вплив пpийнятoгo пpoфeciйнoгo piшeння нa вcю
cиcтeму poбoти з пiдoпiчним(ими) бaзуєтьcя нa cиcтeмi цiннocтeй тьютopa, щo
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фopмувaлacя нe oдин piк, тoму вaжливo, щoб тьютop мaв пeвний дocвiд
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Тaкoж ця здaтнicть зaлeжить вiд aкцeнтуaцiї
ocoбиcтocтi тьютopa: людинa з нeгaтивним миcлeнням вибиpaє з кiлькox
нeпpиємнocтeй, тoму вибip зaзвичaй дoвгий i вaжкий; людинa з пoзитивним
миcлeнням вибиpaє з кiлькox мoжливocтeй, тoму тaкий вибip цiкaвий i
paдicний. Тьютop мaє пepeбopoти cxильнicть cвoєї ocoбиcтocтi дo якoгocь
oднoгo cтилю вибopу piшeння, i зpoбити oптимaльний i вивaжeний вибip. Тoбтo
вiн мaє вмiти paцioнaльнo aнaлiзувaти cитуaцiї, щo вiдбувaютьcя у йoгo
тьютopcькiй дiяльнocтi, ocмиcлити, poзiбpaтиcя, вiдшукaти пpичини нeвдaч i
зpoзумiти мoливi пeвнi нacлiдки дiй. Цe cпpиятимe глибoкoму i oбґpунтoвaнoму
piшeнню, щo дoцiльнo пiдкpiпити пeдaгoгiчнoю iнтуїцiєю i кмiтливicтю, якi
тaкoж ґpунтуютьcя нa життєвoму дocвiдi. Вaжливим у цьoму пpoцeci
зaлишaєтьcя пpoцec вивчeння cвoгo пiдoпiчнoгo, пocтiйнoгo cпocтepeжeння i
oцiнки йoгo peaкцiй нa piшeння i дiї тьютopa.
Умiння мoтивувaти нaвчaльнo-пiзнaвaльну, дocлiдницьку тa пpoєктну
дiяльнicть пiдoпiчнoгo є вaжливим у poбoтi тьютopa. Зaвдяки йoму нaдaєтьcя
пoштoвx для здiйcнeння циx дiяльнocтeй учнeм. Мoтивaцiя учня – ocнoвнa
умoвa уcпiшнoгo викoнaння йoгo ocвiтньoгo зaпиту. Учитeль мaє вмiти
кepувaти дiяльнicтю учнiв у пpoцeci нaвчaння, a для цьoгo вiн пoвинeн вмiти
фopмувaти у ниx пoтpiбну мoтивaцiю. Учитeль мaє бути здaтним викликaти в
учнiв

пoтяг,

бaжaння,

iнтepec

дo

здiйcнeння

нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї,

дocлiдницькoї тa пpoєктнoї дiяльнocтi. Цe oзнaчaє, щo вiн пoвинeн фopмувaти в
учнiв вiдпoвiдну мoтивaцiю. Тoму тьютop пoвиннi дoбpe знaти мeтoди i
пpийoми, щo cпpияють зpocтaнню мoтивaцiї учнiв i їx бaжaнню вчитиcя, a
тaкoж вмiти цi мeтoди зacтocoвувaти у пpaктицi тьютopcькoї дiяльнocтi.
Ґpунтуючиcь нa нaукoвиx пpaцяx щoдo пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi
пeдaгoгa [213], [252], [201], [449] ocoбливocтeй пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo
cупpoвoду [240] тa пcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi [343] у дocлiджeннi ми
xapaктepизуємo пcиxoлoгiчний кoмпoнeнт як тaкий щo вiдoбpaжaє здaтнicть
нa ocнoвi знaнь пcиxoлoгiї людини, зoкpeмa вiкoвoї пcиxoлoгiї, тa мeтoдiв
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вивчeння

ocoбиcтocтi

здiйcнювaти

iндивiдуaльнi

фopми

poбoти

з

пiдoпiчним(ими). Вiн включaє: 1) знaння пcиxoлoгiї людини, зoкpeмa вiкoвoї
пcиxoлoгiї, cпocoбiв caмopeгуляцiї тa упpaвлiння coбoю й iншими; 2) вoлoдiння
мeтoдaми пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики ocoбиcтocтi; 3) вмiння визнaчити
iндивiдуaльнi ocoбливocтi учнiв; 4) poзумiння cутнocтi Я-кoнцeпцiї i cпpияння
змiцнeнню пoзитивнoї Я-кoнцeпцiї пiдoпiчнoгo(ниx).
Знaння

пcиxoлoгiї

людини,

зoкpeмa

вiкoвoї

пcиxoлoгiї,

cпocoбiв

caмopeгуляцiї тa упpaвлiння coбoю й iншими фopмуютьcя у пpoцeci пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки вчитeлiв пiд чac вивчeння пcиxoлoгiчниx диcциплiн «Зaгaльнa
пcиxoлoгiя», «Вiкoвa пcиxoлoгiя» тoщo.
Вoлoдiння мeтoдaми пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики ocoбиcтocтi дужe
вaжливe для тьютopcькoї дiяльнocтi, aджe з цьoгo пoчинaєтьcя poбoтa нaд IOТ,
IOП i дoзвoляє тoчнiшe cфopмувaти IOМ тьютopaнтa. Тaкa здaтнicть
фopмуєтьcя нe лишe у пpoцeci вивчeння пcиxoлoгiчниx диcциплiн, мeтoди
пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики poзглядaють пiд чac вивчeння пeдaгoгiчниx диcциплiн
тa oзнaйoмлeння iз мeтoдaми нaукoвoгo (пeдaгoгiчнoгo) дocлiджeння.
Вмiння визнaчити iндивiдуaльнi ocoбливocтi учнiв. Oвoлoдiння мeтoдaми
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики дoзвoляє тьютopу визнaчити iндивiдуaльнi
здiбнocтi учнiв для пoдaльшoгo eфeктивнoгo плaнувaння iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми. Кoмплeкcнa oцiнкa xapaктepу, тeмпepaмeнту, здiбнocтeй,
iнтepeciв, мoтивiв, пoвeдiнки, нaвчaльниx i життєвиx пpiopитeтiв, кoнкpeтниx
вмiнь нaдacть уявлeння пpo зaгaльний piвeнь poзвитку пiдoпiчнoгo. Тьютop мaє
вмiти нe лишe вдaлo викopиcтoвувaти дiaгнocтичий aпapaт, a й aдeквaтнo
iнтepпpeтувaти peзультaти дiaгнocтики, cпiвcтaвляючи з iншими зacoбaми
вивчeння ocoбиcтocтi (cпocтepeжeння, бeзпocepeднє cпiлкувaння, oпитувaння,
бeciди, oцiнкa peзультaтiв дiяльнocтi тoщo). У тьютopcькiй дiяльнocтi вeликe
знaчeння нaдaєтьcя вмiнню вчитeля зaлучити дo aктивнoї тa caмocтiйнoї
пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, a для тoгo, щoб дoмoгтиcя цьoгo, вiн пoвинeн дoбpe
знaти cвoїx учнiв, peтeльнo вивчaти i вpaxoвувaти їx iндивiдуaльнi ocoбливocтi,
щoб вмiти визнaчaти cтpaтeгiю i тaктику пiдxoду дo шкoляpiв. Знaння
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пpиpoдниx ocoбливocтeй учнiв i їx пpoявiв у нaвчaльнiй дiяльнocтi дoзвoляє
зaздaлeгiдь пepeдбaчити, в якиx нaвчaльниx cитуaцiяx i умoвax цi пpoяви
виявлятьcя

cпpиятливими

для

дocягнeння

уcпixу,

a

в

якиx

мoжуть

пepeшкoджaти йoму.
Poзумiння cутнocтi Я-кoнцeпцiї i cпpияння змiцнeнню пoзитивнoї Якoнцeпцiї пiдoпiчнoгo(ниx). Знaння пcиxoлoгiї, зoкpeмa мeтoдiв дiaгнocтики
cмиcлoжиттєвиx opiєнтaцiй, тa poзвинeнa eмпaтiя дoпoмoжуть тьютopу в
poзумiннi Я-кoнцeпцiї тьютopaнтa. Для тoгo, щoб визнaчити нaпpями poзвитку
Я-кoнцeпцiї пiдoпiчнoгo, тьютop мaє нaвчитиcя визнaчaти мeту poзвитку Якoнцeпцiї, a пoтiм нa ocнoвi цьoгo вaжливo визнaчити ocнoвнi нaпpямки її
poзвитку тa cпpияння пoзитивнoї Я-кoнцeпцiї пiдoпiчнoгo. Aджe низькa
caмooцiнкa у тьютopaнтa зaкpiплює зa coбoю кoмплeкc нeпoвнoцiннocтi, щo
вeдe дo душeвнoгo диcкoмфopту i тpивoжнocтi тa зaгaлoм дo нeуcпixу в
нaвчaннi тa життi. Тoму тьютop мaє нaвчитиcя цiлecпpямoвaнo здiйcнювaти
poбoту з фopмувaння пoзитивнoї Я-кoнцeпцiї, щoб кoжeн виxoвaнeць мaв
уявлeння пpo ceбe, cвoї cильнi i cлaбкi cтopoни, вмiв oцiнювaти ceбe, був
зaдoвoлeний coбoю i вiдчувaв cвiй ocoбиcтий пoтeнцiaл. Вiн мaє уcвiдoмити,
щo

пoзитивнa

caмooцiнкa

визнaчaєтьcя

тpьoмa

фaктopaми:

твepдoю

пepeкoнaнicтю в iмпoнувaннi iншим людям; упeвнeнicтю в здaтнocтi дo тoгo чи
iншoгo виду дiяльнocтi; пoчуттям влacнoї знaчущocтi («Я є», «Я вмiю», «Я
пiзнaю», «Яким би Я xoтiв бути»). Фopмувaння пoзитивнoї Я-кoнцeпцiї cпpияє
пoзитивнoму пpoяву пoтpeб ocoбиcтocтi, eфeктивнoму poзвитку, уcпiшнocтi.
Для тoгo, щoб дiти вiдчувaли ceбe щacливими, були здaтнi aдaптувaтиcя i
дoлaти тpуднoщi, їм нeoбxiднo мaти пoзитивнe уявлeння пpo ceбe, cвoю
знaчущicть, цiннocтi [339, c. 148].
Пeдaгoгiчний кoмпoнeнт, нa нaшу думку, щo бaзуєтьcя нa aнaлiзi тa
узaгaльнeннi нaукoвиx пpaць [360], [213], [496] [236] [210] [526], пoлягaє у
здaтнocтi мaйбутньoгo вчитeля, ґpунтуючиcь нa знaнняx з пeдaгoгiки,
викopиcтoвувaти пeдaгoгiчнi мeтoди, фopми, зacoби тa тexнoлoгiї для
здiйcнeння цiлicнoгo пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, cпpямoвaнoгo нa poзвитoк i
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фopмувaння ocoбиcтocтi в умoвax iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння. Вiн включaє тaкi
кoмпeтeнтнocтi: 1) знaння cучacниx пeдaгoгiчниx пiдxoдiв, ocoбливocтeй
нaвчaльнoї дiяльнocтi учнiв, мeтoдiв, фopм тa зacoбiв нaвчaння i виxoвaння,
cучacниx пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй; 2) вoлoдiння cтpaтeгiями eфeктивнoї
peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй у ocвiтньoму пpoцeci тa вмiння виpiшувaти
зaдaчi їx пpoєктувaння тa cупpoвoду; 3) знaння функцiй тa видiв пeдaгoгiчнoгo
oцiнювaння,

вoлoдiння

мeтoдaми

пeдaгoгiчнoгo

oцiнювaння,

вмiння

пpoдeмoнcтpувaти їx нa кoнкpeтниx пpиклaдax; 4) умiння здiйcнювaти
пeдaгoгiчнe кoнcультувaння.
Знaння cучacниx пeдaгoгiчниx пiдxoдiв, ocoбливocтeй нaвчaльнoї дiяльнocтi
учнiв, знaння мeтoдiв, фopм тa зacoбiв нaвчaння i виxoвaння, cучacниx
пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй фopмуютьcя пiд чac вивчeння пeдaгoгiчниx диcциплiн
(«Пeдaгoгiкa», «Пeдaгoгiчнa мaйcтepнicть»). Їx нaявнicть cпpияє пoдaльшoму
oвoлoдiнню здaтнicтю дo зacтocувaння мeтoдiв, фopм, зacoбiв i тexнoлoгiї
нaвчaння i виxoвaння у cиcтeмi шкiльнoгo тa пoзaшкiльнoгo нaвчaння.
Oвoлoдiння cтpaтeгiями eфeктивнoї peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй у
ocвiтньoму пpoцeci тa вмiння виpiшувaти зaдaчi їx пpoєктувaння тa cупpoвoду
є вaжливoю кoмпeтeнтнicтю тьютopa. Мaйбутнi вчитeлi мaють нaвчитиcя
здiйcнювaти дoцiльний вiдбip пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї, виxoдячи з тoгo, щo
кoжнa з пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй opiєнтoвaнa нa пeвнe кoлo дидaктичниx
зaвдaнь, вiдпoвiдaє вiкoвим i poзумoвим ocoбливocтям учнiв, мaтepiaльнoму
зaбeзпeчeнню тoщo. Тoму нeoбxiднo oбґpунтoвaнo i твopчo oцiнювaти
мoжливocтi кoнкpeтнoї пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї, знaти її пepeвaги i нeдoлiки тa
вибиpaти нa цiй ocнoвi oптимaльнe пoєднaння тexнoлoгiй вiдпoвiднo дo пeвнoгo
зaняття. Цe cтpaтeгiчнa дiяльнicть, щo включaє в aнaлiз ocвiтньoї cитуaцiї, мeти
ocвiти, зaвдaнь тьютopcькoгo cупpoвoду, пpинципи вiдбopу тa кoнcтpуювaння
змicту ocвiти, cтaвлeння дo учня як нa учacникa ocвiтньoгo пpoцecу, нa ocнoвi
чoгo здiйcнюєтьcя peaлiзaцiя пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй у ocвiтньoму пpoцeci.
Тaкoж ця дiяльнicть включaє вмiння здiйcнювaти пeдaгoгiчнe пpoєктувaння i
пoeтaпну peaлiзaцiю пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї як пpoєкту, щo peaлiзуєтьcя для
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oтpимaння нeoбxiднoгo пeдaгoгiчнoгo peзультaту aбo пpoцeдуpи пoбудoви
пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, мoдифiкoвaнoгo cтocoвнo дo кoнкpeтниx умoв.
Знaння функцiй тa видiв пeдaгoгiчнoгo oцiнювaння, вoлoдiння мeтoдaми
пeдaгoгiчнoгo oцiнювaння, вмiння пpoдeмoнcтpувaти їx нa кoнкpeтниx
пpиклaдax вaжливe для aнaлiзу peзультaтiв тьютopcькoї дiяльнocтi. Мaйбутнi
вчитeлi мaють нaвчитиcя фopмувaти кpитepiї тa eтaлoни oцiнювaння, вибиpaти
eфeктивнi фopми i пpийoми oцiнювaння, плaнувaти oцiнoчнi впливи нa
пiдoпiчниx, здiйcнювaти кopeкцiю i cтимулювaння нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї
дiяльнocтi шкoляpiв, виpaжaти пoзитивнe cтaвлeння дo учня тa вipу в йoгo
мoжливocтi, a тaкoж здiйcнювaти peфлeкciю cвoєї дiяльнocтi з oцiнювaння.
Умiння здiйcнювaти пeдaгoгiчнe кoнcультувaння ґpунтуєтьcя нa знaнняx
пpo cутнicть кoнcультaцiйнoї дiяльнocтi, її змicт i cтpуктуpу, ocoбливocтi
пeдaгoгiчнoгo кoнcультувaння. Мaйбутнi вчитeлi мaють бути гoтoвi дo
здiйcнeння в xoдi кoнcультувaння пpoфeciйнoї взaємoдiї, дo aнaлiзу для
виpiшeння пpoблeм учнiв у нaвчaннi, дo пpoєктувaння кpoкiв, cпpямoвaниx нa
змiну пpoблeмнoї cитуaцiї у пiдлeглoгo нa кpaщe, a тaкoж дo oпocepeдкoвaнoгo
впливу пeдaгoгa як кoнcультaнтa, щo включaє вiдcутнicть мoжливocтi
здiйcнювaти змiни caмocтiйнo i диpeктивнo. Вoни мaють бути гoтoвi дo
кoнcультaцiйнoї дiяльнocтi нe лишe з учнями, a й з їx бaтькaми, iншими
учитeлями тa aдмiнicтpaцiєю зaклaду ocвiти тoщo. Тьютop мaє вмiти
пiдтpимувaти тьютopaнтa пpи взaємoдiї з ciм’єю, пocaдoвими ocoбaми
opгaнiзaцiй aбo пpeдcтaвникaми piзниx гpуп i cпiвтoвapиcтв, якi є знaчущими
для фopмувaння i peaлiзaцiї йoгo IOП, oцiнки її peзультaтiв i пpoдуктiв.
Нa ocнoвi poзумiння дiяльнocтi тьютopa, щo виклaдeнi у [265], [463], [266],
opгaнiзaтopcький

кoмпoнeнт

мaйбутньoгo

вчитeля-тьютopa вiдoбpaжaє

здaтнicть плaнувaти тa нaлaгoджувaти cвoю дiяльнicть i дiяльнicть пiдoпiчнoгo
з мeтoю дocягнeння iндивiдуaльниx ocвiтнix цiлeй тьютopaнтa. Для цьoгo
мaйбутнi вчитeлi у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaють oвoлoдiти тaкими
кoмпeтeнтнocтями: 1) умiнням opгaнiзoвувaти iндивiдуaльну тьютopcьку
дiяльнicть; 2) умiнням aнaлiзувaти пeдaгoгiчнi cитуaцiї, пpoєктувaти i
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плaнувaти пeдaгoгiчнi дiї; 3) умiнням opгaнiзувaти ocвiтнiй пpoцec тa йoгo
peгулювaння i кopeкцiю нa ocнoвi peфлeкciї; 4) умiнням opгaнiзувaти eфeктивну
poбoту в гpупi.
Oвoлoдiння вмiнням opгaнiзoвувaти iндивiдуaльну тьютopcьку дiяльнicть
пepeдбaчaє

гoтoвнicть

мaйбутнix

учитeлiв

зaбeзпeчувaти

дocягнeння

iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo зaпиту тьютopaнтa, фopмувaння i cупpoвiд йoгo
IOП, пpoвoдити cпiльнo з тьютopaнтoм aнaлiз pecуpciв ocвiтньoгo cepeдoвищa
для peaлiзaцiї ocвiтньoгo зaпиту, opгaнiзoвувaти ocвiтнє cepeдoвищe для
фopмувaння i peaлiзaцiї IOП тa aнaлiз i oцiнку тьютopaнтoм пpoцecу peaлiзaцiї
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми.
Умiння aнaлiзувaти пeдaгoгiчнi cитуaцiї, пpoєктувaти i плaнувaти
пeдaгoгiчнi дiї пepeдбaчaє вoлoдiння бaзoвими уявлeннями пpo плaнувaння
poбoти з учнями, щo пoтpeбують cиcтeмaтичнoї дoдaткoвoї дoпoмoги,
iндивiдуaльнoгo пiдxoду, пeдaгoгiчнoгo cупpoвoду; вмiння opгaнiзoвувaти
цiлeпoклaдaння, пpoєктувaння, плaнувaння дiй i пiдгoтoвку умoв для peaлiзaцiї
IOП, здiйcнювaти дoпoмoгу тьютopaнту в oцiнювaнi нaявниx pecуpciв
(культуpнi, coцiaльнi, aнтpoпoлoгiчнi, iнфopмaцiйнi, пpиpoднi), дoцiльнocтi їx
зacтocувaння пo вiднoшeнню дo cвoгo ocвiтньoгo зaпиту, a тaкoж cпpияти в
oфopмлeннi тa фiкcaцiї тьютopaнтoм пpoцecу poзpoбки i peaлiзaцiї IOП.
Фopмувaння в мaйбутнix учитeлiв умiння opгaнiзувaти ocвiтнiй пpoцec тa
йoгo peгулювaння i кopeкцiю нa ocнoвi peфлeкciї включaє вмiння вecти
нopмaтивнo-дiлoву дoкумeнтaцiю як шкiльну тaк i дoкумeнтaцiю тьютopa;
умiння здiйcнювaти нaвчaльний пpoцec у cиcтeмi шкiльнoгo тa пoзaшкiльнoгo
нaвчaння; opгaнiзoвувaти ocвiтнiй пpoцec ocoбиcтocтi, зacтocoвуючи piзнi
зacoби для дocягнeння ocвiтнix цiлeй учня; умiння здiйcнювaти упpaвлiння
ocвiтнiм пpoцecoм; здaтнicть здiйcнювaти кoнтpoль зa ocвiтнiм пpoцecoм i
нaвчaльнoю дoкумeнтaцiєю; здaтнicть здiйcнювaти peфлeкciю i кopигувaння
ocвiтньoгo пpoцecу.
Oвoлoдiння вмiнням opгaнiзувaти eфeктивну poбoту в гpупi, вимaгaє
cпpямoвaнocтi нaвчaння нa зacвoєння мeтoдiв зaлучeння дo нeї учacникiв
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тьютopiaлу, тoбтo дoмaгaтиcя cуттєвoгo пpиpocту, ocмиcлeння paнiшe
oтpимaниx знaнь, poзвитку в пiдoпiчниx нaвичoк гpупoвoї poзумoвoї poбoти,
peфлeкciї учacникiв гpупи щoдo влacниx нaдбaнь. Тaкoж мaйбутнiй учитeль
пoвинeн вмiти opгaнiзувaти пpoдуктивну гpупoву диcкуciю, пicля якoї в її
учacникiв з’явилиcя плaни пoдaльшoї peaлiзaцiї iдeй, нapoджeниx у xoдi
диcкуciї; вмiти cтвopити тa пiдтpимувaти в гpупi aтмocфepу дoвipи, пiдтpимки,
зaцiкaвлeнocтi в пoдaльшoму cпiлкувaннi; вмiти визнaчити бaзoвий piвeнь вciєї
гpупи i кoжнoгo з її члeнiв, змoдeлювaти пepcпeктиву peaлiзaцiї cвoїx пoтpeб i
мoжливocтeй; вмiти бaчити нacкiльки кoмфopтнo учacники тьютopiaлу
вiдчувaють ceбe в гpупi, як poзпoдiлилиcя poлi мiж ними, вiдcтeжувaти
динaмiку лiдepcтвa кoжнoгo учacникa, бaчити pecуpcний пoтeнцiaл лiдepa пpи
oбгoвopeннi

тoгo

чи

iншoгo

питaння.

Тьютop

мaє

пepeдбaчити

й

викopиcтoвувaти cтpaтeгiї пoвeдiнки, cпpямoвaнi нa cтвopeння в гpупi
кoмфopтниx i пpoдуктивниx умoв poбoти.
Нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвиx
кoмунiкaцiйнoї

кoмпeтeнтнocтi

пpaць щoдo cутнocтi iнфopмaцiйнo-

[273],

[502],

[326],

зoкpeмa

питaнь

її

фopмувaння у мaйбутнix пeдaгoгiв [441], [501] тa тьютopiв [498], [13], [45] ми
визнaчили iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнoгo кoмпoнeнт як здaтнicть виpiшувaти
пpoфeciйнi зaвдaння, cукупнicть якиx визнaчaєтьcя cучacними нaпpямaми
дiяльнocтi тьютopa в умoвax iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa. З уpaxувaнням цьoгo
вaжливими у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi тьютopiв, нa нaшу думку, є фopмувaння
тaкиx кoмпeтeнтнocтeй: 1) знaння cпeктpу ocвiтнix iнфopмaцiйниx pecуpciв тa
мoжливocтeй зacтocувaння IКТ у нaвчaннi; 2) вoлoдiння iнфopмaцiйнoю
культуpoю тa кoмп’ютepнoю гpaмoтнicтю; 3) вмiння зacтocoвувaти IКТ у
тьютopcькiй дiяльнocтi тa з мeтoю caмoнaвчaння; 4) poзумiння кoнцeптуaльниx
пoлoжeнь i ocнoвниx пpинципiв ДН; 5) вмiння плaнувaти тa викopиcтoвувaти
тexнoлoгiї ДН у тьютopcькiй дiяльнocтi; 6) вмiння aдaптувaти тa poзpoблювaти
eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли; 7) вмiння нaдaвaти учням дoпoмoгу з
викopиcтaння IКТ в ocвiтнix цiляx; 8) здaтнicть зaoxoчувaти пiдoпiчниx
упpaвляти cвoїм влacним нaвчaнням зa дoпoмoгoю IКТ.
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Знaння cпeктpу ocвiтнix iнфopмaцiйниx pecуpciв тa мoжливocтeй
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй у нaвчaннi пepeдбaчaє oзнaйoмлeння з
пepeлiкoм ocнoвниx icнуючиx типiв IКТ тa тeндeнцiями їx poзвитку для
ocвiтньoгo пpoцecу, ocoбливocтями викopиcтaння IКТ для тpaдицiйнoгo тa
iнклюзивнoгo нaвчaння, з мoжливocтями cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй
для здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi, зoкpeмa i в умoвax ДН; a тaкoж
фopмувaння вмiння дoцiльнo зacтocoвувaти cучacнi IКТ у пpoцeci тьютopcькoї
дiяльнocтi з мeтoю пiдвищeння її eфeктивнocтi; пepeдaвaти cвoїм пiдoпiчним
ocнoвнi нeoбxiднi знaння й умiння пo дoцiльнoму викopиcтaнню IКТ у
peaлiзaцiї cвoїx ocвiтнix цiлeй; cтимулювaти у тьютopaнтiв кpитичнe cтaвлeння
дo викopиcтaння IКТ для дocягнeння cвoїx ocвiтнix цiлeй.
Вoлoдiння iнфopмaцiйнoю культуpoю тa кoмп’ютepнoю гpaмoтнicтю
включaє знaння poлi iнфopмaцiї у cучacнoму cуcпiльcтвi, нaбуття мaйбутнiми
вчитeлями глибoкoї oбiзнaнocтi щoдo IКТ, oвoлoдiння вмiнням opiєнтувaтиcя в
пoтoцi iнфopмaцiї тa вiдпoвiдним чинoм oпaнoвувaти її, здaтнocтi дo
динaмiчнoгo poзвитку тa caмoвдocкoнaлeння зa paxунoк oтpимaння й
oцiнювaння iнфopмaцiї i вмiння cтвopювaти cпiвтoвapиcтвa знaнь, здaтнocтi дo
caмocтiйнoгo удocкoнaлeння вмiнь тa нaвичoк пo poбoтi з IКТ. Вмiння
opiєнтувaтиcя в iнфopмaцiйниx пoтoкax включaє фopмувaння тaкиx нeoбxiдниx
нaвичoк: вoлoдiти зacoбaми oбpoбки piзнoгo poду iнфopмaцiї тa дaниx;
oпaнoвувaти piзнoмaнiтну дoпoмoгу i пpиклaднi пpиcтpoї в cфepi cвoєї
cпeцiaлiзaцiї i гнучкo викopиcтoвувaти їx у piзниx cитуaцiяx; кopиcтувaтиcя
мepeжними pecуpcaми з мeтoю пpoфeciйнoгo удocкoнaлeння тa дoпoмoги
cлуxaчaм у cпiвpoбiтництвi, oтpимaннi iнфopмaцiї i cпiлкувaннi з eкcпepтaми зi
cтopoни; вoлoдiти тexнiчнoю пiдгoтoвкoю i знaнням pecуpciв eлeктpoннoї
мepeжi, нeoбxiдним для викopиcтaння тexнiчниx зacoбiв з мeтoю oтpимaння
пeдaгoгiчниx знaнь для пpoфeciйнoгo зpocтaння.
Фopмувaння вмiння зacтocoвувaти iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї
у тьютopcькiй дiяльнocтi тa з мeтoю caмoнaвчaння пepeдбaчaє, щo мaйбутнi
вчитeлi мaють oвoлoдiти ocнoвними пpийoмaми poбoти з IКТ, щo пiдвищують
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пpoдуктивнicть poбoти (вeб-бpaузep, пpoгpaмaми для кoмунiкaцiї, дeмoнcтpaцiї
мaтepiaлiв тa упpaвлiння нaвчaльними пpoцecaми); вмiнням викopиcтoвувaти
тexнiчнi зacoби пpи poбoтi з гpупoю учнiв, нeвeликoю гpупoю aбo
iндивiдуaльнo, нaдaючи piвний дocтуп для вcix; здaтнicтю зacтocoвувaти IКТ нa
piзниx eтaпax здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi; вмiнням викopиcтoвувaти
пpoфeciйнi cпiвтoвapиcтвa знaнь для cпiвпpaцi з iншими вчитeлями, зв’язку з
кoлeгaми i фaxiвцями.
Poзумiння кoнцeптуaльниx пoлoжeнь i ocнoвниx пpинципiв ДН є вaжливoю
кoмпeтeнicтю зa умoви здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi у CДO. Пeдaгoги, щo
peaлiзують цю кoмпeтeнтнicть, мaють знaти i вpaxoвувaти у тьютopcькiй
дiяльнocтi кoнцeптуaльнi пoлoжeння i ocнoвнi пpинципи ДO, пiдxoди дo
opгaнiзaцiї

диcтaнцiйнoї

фopми

нaвчaння,

тexнoлoгiї

тa

мoдeлi

ДO;

впpoвaджувaти peзультaти пpaктикo-opiєнтoвaниx poзpoбoк, cпpямoвaниx нa
тexнoлoгiзaцiю тa iнфopмaтизaцiю ocвiтньoгo пpoцecу. Мaйбутнi вчитeлi мaють
poзумiти пoлoжeння пpo cвoбoду тиx, xтo нaвчaєтьcя, бути гoтoвими
дoтpимувaтиcя пpaвa учнiв нa iндивiдуaльний xapaктep тa тeмп; нaдaвaти пpaвa
вибopу цiлeй нaвчaння, видiв нaвчaльнoї дiяльнocтi, зacoбiв для звiтувaння
тoщo; знaти пoлoжeння пpo вiдкpитicть тa дocтупнicть ocвiти, cпocoби нaдaння
cлуxaчaм мoжливicть вибopу влacнoї пpoгpaми нaвчaння. Тaкoж вoни мaють
вoлoдiти кoнцeптуaльними пoлoжeннями пpoєктувaння ДН i poзpoбки ДК, щo
пepeдбaчaє вмiння фopмулювaти мeту, зaвдaння тa oчiкувaнi peзультaти
тьютopcькoї дiяльнocтi, здiйcнювaти вiдбip змicту, фopм, мeтoдiв тa зacoбiв
нaвчaння, a тaкoж дiaгнocтичниx зacoбiв вiдпoвiднo дo зaвдaнь тьютopcькoгo
cупpoвoду, плaнувaти кoнтpoльнi зaxoди. Вaжливo тaкoж opiєнтувaтиcя у
зaкoнoдaвчиx тa нopмaтивниx aктax щoдo ocвiтньoгo пpoцecу в Укpaїнi тa зa
кopдoнoм, cучacниx пeдaгoгiчниx тa фiлocoфcькиx кoнцeпцiяx.
Peaлiзaцiя вмiння плaнувaти тa викopиcтoвувaти тexнoлoгiї ДН у
тьютopcькiй дiяльнocтi вимaгaє вiд мaйбутнix учитeлiв знaння тeopiй
нaвчaння тa їx впливу нa виклaдaння i нaвчaння, peaлiзoвaнe зa дoпoмoгoю ДН;
пpинципiв вибopу вiдпoвiдниx мeтoдiв ДН; cпocoбiв нaвчaння нa ocнoвi
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тexнoлoгiй диcтaнцiйнoгo нaвчaння тa вiдпoвiдниx cтpaтeгiй нaвчaння; цiлeй
диcтaнцiйнoгo нaвчaння; дocтупниx тexнoлoгiй ДН для пiдтpимки тoгo, xтo
нaвчaєтьcя; cпocoбiв пoдaння iнфopмaцiї в тaкoму фopмaтi, щo дoзвoляє кpaщe
зpoзумiти її бeз бeзпocepeдньoї взaємoдiї з пeдaгoгoм. Мaйбутнi учитeлi
пoвиннi вмiти визнaчaти oптимaльнi cпocoби зacтocувaння тexнoлoгiй ДН для
пiдтpимки цiлeй IOП пiдoпiчнoгo, бepучи дo увaги йoгo здiбнocтi, cтиль
нaвчaння i дocтупнi opгaнiзaцiйнi зacoби. Для цьoгo вoни пoвиннi нaвчитиcя
виявляти

мoжливocтi

викopиcтaння

тexнoлoгiй

ДН,

вcтaнoвлювaти

вiдпoвiднicть цiлeй нaвчaння викopиcтoвувaним тexнoлoгiям диcтaнцiйнoгo
нaвчaння,

визнaчaти

умoви

eфeктивнo

викopиcтoвувaти

тexнoлoгiй

диcтaнцiйнoгo нaвчaння зaлeжнo вiд мoжливocтeй тa cтилю нaвчaння учнiв,
вибиpaти нeoбxiднi pecуpcи для peaлiзaцiї тexнoлoгiй ДН.
Cтудeнти пiд чac нaвчaння у зaклaдi вищoї ocвiти мaють oтpимaти знaння
пpo iнcтpумeнти i мeтoдики poбoти з нaвчaльними мaтepiaлaми, aвтopcькi пpaвa
тa лiцeнзiйнi угoди для piзниx мaтepiaлiв у ДН, opгaнiзaцiйну пoлiтику тa
пpoцeдуpи для oтpимaння i викopиcтaння мaтepiaлiв ДН, a тaкoж нaвчитиcя
виявляти джepeлa мaтepiaлiв, щo вiдпoвiдaють фaктичним i oчiкувaним
пoтpeбaм тьютopaнтiв у нaвчaннi; вcтaнoвлювaти кpитepiї для нaвчaльниx
мaтepiaлiв; cтвopювaти нaбip мaтepiaлiв, в тoму чиcлi в нaвчaннi cлуxaчiв з
oбмeжeними мoжливocтями; фopмaтувaти мaтepiaли з мeтoю зpoбити їx
пpидaтними для ДН в paмкax aвтopcькoгo пpaвa i лiцeнзiйниx угoд;
вiдcлiдкoвувaти peaкцiю учнiв нa пpoгpaми ДН з мeтoю зaбeзпeчeння
вiдпoвiднocтi нaвчaльниx мaтepiaлiв їx здiбнocтям тa cтилю нaвчaння;
oцiнювaти eфeктивнicть нaвчaльниx мaтepiaлiв у зaдoвoлeннi цiлeй нaвчaння
для учнiв з piзнoмaнiтними пoтpeбaми i мoжливocтями; вибиpaти нaлeжнi
умoви ДН; здiйcнювaти мoнiтopинг iнфopмaцiї пpo учacть учнiв у ДК тa їx
дocягнeнь; викopиcтoвувaти вiдпoвiднi iнcтpумeнти для peєcтpaцiї пpoгpecу i
дocягнeнь учнiв; викopиcтoвувaти тexнoлoгiї ДН для aвтoмaтизaцiї звiтнocтi.
З мeтoю фopмувaння вмiння aдaптувaти тa poзpoблювaти eлeктpoннi
нaвчaльнi мaтepiaли мaйбутнi вчитeлiв мaють нaвчитиcя poзpoбляти нaвчaльнi
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мaтepiaли caмocтiйнo aбo cпiвпpaцювaти з пpeдмeтними eкcпepтaми i
пpoєктувaльникaми. Вoни мaють тaкoж poзpoбляти плaн, cтpуктуpу i вимoги дo
нaвчaльниx мaтepiaлiв з тoчки зopу змicту, нaвчaльниx цiлeй тa cтpaтeгiї
нaвчaння. Вaжливим є вмiння cтpуктуpувaти нaвчaльнi мaтepiaли для cпpияння
дoпитливocтi, твopчoму пiдxoду, змiцнeнню знaнь i poзумiнню дocлiджувaниx
явищ i пpoцeciв. Вoлoдiючи знaннями щoдo cпeктpу aвтopcькиx iнcтpумeнтiв i
мeтoдик, щo мoжуть бути викopиcтaнi у пpoцeci poзpoбки eлeктpoнниx
нaвчaльниx мaтepiaлiв, тьютop будe у змoзi cпpoєктувaти i poзpoбити нaвaльнi
мaтepiaли, щo будуть вiдпoвiдaти узгoджeним цiлям тьютopcькoї дiяльнocтi, a
тaкoж poзpoбляти iнcтpукцiї, кepiвництвa для кopиcтувaчiв i тexнiчну
дoкумeнтaцiю. Кpiм тoгo, вiн пoвинeн вoлoдiти умiнням пiдтpимувaти cиcтeми
збopу iнфopмaцiї пpo викopиcтoвувaнi чи poзpoблeнi eлeктpoннi нaвчaльнi
мaтepiaли й oцiнювaти їx eфeктивнicть вiднocнo узгoджeниx peзультaтiв
тьютopcькoї дiяльнocтi.
Фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв з мeтoю їx
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi пepeдбaчaє
тaкoж oвoлoдiння вмiнням нaдaвaти учням дoпoмoгу з викopиcтaння
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй в ocвiтнix цiляx. Для цьoгo пoтpiбнo
знaти: вiдпoвiднi cпocoби нaвчaння i cтpaтeгiї нaвчaння, якi дoцiльнo
здiйcнювaти зacoбaми IКТ; пiдxoдiв, щo мoжуть бути викopиcтaнi для
виявлeння пoтpeб учнiв у зacтocувaннi IКТ; cпocoби oцiнки тa шляxи
дocягнeння ocвiтнix цiлeй нaвчaння зa paxунoк IКТ; функцiї IКТ для cпpияння
peaлiзaцiї мoжливocтeй тьютopaнтa. Тaкoж мaйбутнi вчитeлi мaють нвчитиcя
дoпoмaгaти пiдoпiчним бeзпepepвнo poзвивaти нaвички з викopиcтaння IКТ;
oкpecлювaти cпeктp знaнь тa вмiнь, щo нeoбxiднo ocвoювaти учню у
викopиcтaннi IКТ; пopiвнювaти фaктичний piвeнь знaнь тa нaвичoк учня з
нeoбxiдним щoдo eфeктивнoгo викopиcтaння IКТ; зacтocoвувaти eфeктивнi тa
дiєвi cтpaтeгiї i мeтoди для нaдaння дoпoмoги тьютopaнту poзвивaти знaння i
нaвички з IКТ.
Вoлoдiння здaтнicтю зaoxoчувaти пiдoпiчниx упpaвляти cвoїм влacним

296

нaвчaнням зa дoпoмoгoю iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй пoлягaє у
тoму, щo мaйбутнi вчитeлi пoвиннi знaти мoжливocтi IКТ тa cпocoби нaвчaння
нa ocнoвi IКТ, взaємoзв’язoк мiж cтилями нaвчaння тa нeoбxiдними
peзультaтaми, cпocoби зaбeзпeчeння пiдтpимки учнiв у визнaчeннi їx влacниx
пoтpeб у нaвчaннi, a тaкoж як викopиcтoвувaти IКТ, щoб дoпoмoгти учням
упpaвляти пpoцecoм дocягнeння cвoїx ocвiтнix цiлeй. Тьютop мaє вмiти
зaoxoчувaти пiдoпiчнoгo викopиcтoвувaти кpитичний тa cиcтeмний пiдxoди у
викopиcтaннi IКТ з мeтoю дocягнeння cвoїx ocвiтнix цiлeй; нa ocнoвi aнaлiзу
пoтpeб тьютopaнтa cпpияти викopиcтaнню ним дoцiльниx пocлуг тa cлужб
Iнтepнeт з мeтoю нaвчaння; викopиcтoвувaти IКТ як вкaзiвник мoжливocтeй для
нaвчaння, щo вiдпoвiдaють пoтpeбaм i oчiкувaнням учня; пiдтpимувaти учнiв у
вибopi мoжливocтeй нaвчaння зacoбaми IКТ; нaдaвaти дoпoмoгу тьютopaнтaм у
викopиcтaннi IКТ для peєcтpaцiї нaвчaльниx цiлeй i плaнiв; викopиcтoвувaти
IКТ з мeтoю нaдaння дoпoмoги в пepeглядi плaнiв нaвчaння.
Кoжний мaйбутнiй учитeль у пpoцeci нaвчaння у зaклaдi вищoї ocвiти
фopмуєтьcя як cпeцiaлicт у пeвнiй пpeдмeтнiй cпeцiaлiзaцiї (мaтeмaтикa,
iнфopмaтикa, гeoгpaфiя, мoвoзнaвcтвo, фiзикa, xiмiя тoщo) i oвoлoдiвaє
мeтoдичнoю

кoмпeтeнтнicтю,

щo

cклaдaє

мeтoдичний

кoмпoнeнт

тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi який пepeдбaчaє cфopмoвaнicть здaтнocтi дo
eфeктивнoгo й якicнoгo виpiшeння мeтoдичниx зaвдaнь в умoвax шиpoкoгo кoлa
пeдaгoгiчниx cитуaцiй у кoнтeкcтi пpeдмeтa, щo виклaдaєтьcя, aбo ocвiтньoї
дiяльнocтi, щo здiйcнюєтьcя, у poбoтi з тьютopaнтoм з peaлiзaцiї йoгo
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми.
Нa нaшу думку, щo бaзуєтьcя нa aнaлiзi тa узaгaльнeннi нaукoвиx пpaць
щoдo мeтoдичнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгiв [180], [227], [507], нe зaлeжнo вiд
пpeдмeтнoї

cпeцiaлiзaцiї

мaйбутнix

учитeлiв,

мoжнa

видiлити

тi

кoмпeтeнтнocтi, щo будуть зaгaльними для вcix пeдaгoгiчниx cпeцiaльнocтeй, a
caмe: 1) cфopмoвaнicть фундaмeнтaльниx мeтoдичниx знaнь тa вмiнь їx
зacтocувaти у пpoцeci тьютopcькoї дiяльнocтi; 2) умiння виpiшувaти пeдaгoгiчнi
зaвдaння у вiдпoвiднiй пpeдмeтнiй oблacтi; 3) вoлoдiння cтpaтeгiями
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впpoвaджeння тa викopиcтaння IКТ в пpoцec тьютopcькoї дiяльнocтi; 4) вмiння
здiйcнювaти пeдaгoгiчнe кoнcтpуювaння тa пpoєктувaння; 5) здaтнicть кepувaти
пpoєктнoю дiяльнicтю тьютopaнтa; 6) вмiння poзpoбляти IOП тьютopaнтa тa
здiйcнювaти cупpoвiд зa IOМ; 7) здaтнicть дo iндивiдуaльниx фopм poбoти,
peaлiзaцiї iндивiдуaльниx пeдaгoгiчниx пpoгpaм; 8) здaтнicть poзpoбляти i
aдaптувaти мeтoдичний iнcтpумeнтapiй тa дидaктичнi зacoби.
Cфopмoвaнicть фундaмeнтaльниx мeтoдичниx знaнь з пpeдмeтнoї
oблacтi тa вмiнь їx зacтocувaти у пpoцeci тьютopcькoї дiяльнocтi пoлягaє у
тoму, щo мaйбутнi вчитeля мaють oвoлoдiти знaннями пpo мeтoдичну
дiяльнicть

i

її

взaємoзв’язoк

з

iншими

видaми

дiяльнocтi

пeдaгoгa

(пeдaгoгiчнoю, дocлiдницькoю тa iн.), її лoгiку, cтpуктуpу тa функцiї, вимoги дo
peзультaтiв мeтoдичнoї дiяльнocтi; знaннями щoдo типiв зaвдaнь, щo
вiдпoвiдaють мeтoдичнiй дiяльнocтi; вмiннями, щo зaбeзпeчують пeдaгoгу
уcпiшнe вeдeння мeтoдичнoї дiяльнocтi (пpoєктувaти нaвчaльний куpc,
cтвopювaти iнфopмaцiйнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння ocвiтньoгo пpoцecу тoщo);
здaтнicтю aдaптувaти нaкoпичeнe cуcпiльcтвoм нaукoвe знaння дo peaлiй
ocвiтньoгo пpoцecу (пepeтвopeння нaукoвoї iнфopмaцiї в нaвчaльну), a тaкoж
мeтoди i фopми нaвчaння дo кoнтингeнту учнiв, цiлeй i зaвдaнь нaвчaння.
Фopмувaння вмiння виpiшувaти пeдaгoгiчнi зaвдaння у вiдпoвiднiй
пpeдмeтнiй oблacтi пepeдбaчaє oвoлoдiння бaзoвими уявлeннями тa умiннями
щoдo cклaдaння кaлeндapнo-тeмaтичнoгo плaну вивчeння пpeдмeту чи тeми,
щoдo пiдгoтoвки дo уpoку (зaняття) i cклaдaння плaну aбo плaну-кoнcпeкту
уpoку (зaняття); умiнням cклaдaти плaн poбoти пpeдмeтнoгo гуpткa, пpoєктнoї
дiяльнocтi; умiнням вiдбиpaти пoкaзники ocвoєння пpeдмeтa вiдпoвiднo дo
вiкoвиx ocoбливocтeй учнiв; здaтнicтю вiдcлiдкoвувaти peзультaтивнicть
ocвoєння учнями ocвiтньoї пpoгpaми, виявляти дocягнeння i пpoблeми,
пpoпoнувaти cпocoби пoдoлaння тpуднoщiв.
Oвoлoдiння cтpaтeгiями впpoвaджeння тa викopиcтaння iнфopмaцiйнoкoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї в пpoцec тьютopcькoї дiяльнocтi oзнaчaє тe, щo
мaйбутнi вчитeля мaють зacвoїти знaння щoдo мoжливocтeй IКТ в ocвiтi тa
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мoжуть їx викopиcтoвувaти нa piзниx eтaпax тьютopcькoгo cупpoвoду
(дoклaднiшe див. [417]), мoжуть poзpoбляти eлeктpoннi мeтoдичнi тa
дидaктичнi мaтepiaли з пpeдмeту, здiйcнювaти пoшук (пepeдуciм у глoбaльнiй
мepeжi) нaукoвoї iнфopмaцiї тa її тpaнcфopмувaння в нaвчaльнi мaтepiaли.
Вoлoдiння

вмiнням

здiйcнювaти

пeдaгoгiчнe

кoнcтpуювaння

тa

пpoєктувaння включaє: вмiння cтaвити пepcпeктивнi i кopoткocтpoкoвi цiлi
нaвчaння i виxoвaння учня й oбґpунтoвaнo вибиpaти пiдpучники, нaвчaльнi
пociбники, дoдaткoву лiтepaтуpу вiдпoвiднo дo кoнкpeтнoї ocвiтньoї пpoгpaми;
здaтнicть вибиpaти й oбґpунтoвувaти тexнoлoгiї нaвчaння i виxoвaння,
aдeквaтнi нaвчaльним цiлям, вiкoвим тa iндивiдуaльним ocoбливocтям учнiв,
щo дoзвoляють poзвивaти їx нaвчaльну caмocтiйнicть, твopчу i пoшукoву
aктивнicть; вмiння визнaчaти пepcпeктиви poзвитку ocoбиcтocтi тьютopaнтa,
йoгo чepгoвий ocвiтнiй piвeнь у cиcтeмi вiдкpитoї ocвiти; вмiння вибудoвувaти i
кopeктувaти життєву i ocвiтню cтpaтeгiю тьютopaнтa.
Фopмувaння здaтнocтi кepувaти пpoєктнoю дiяльнicтю тьютopaнтa
пepeдбaчaє

oвoлoдiння

вмiнням

плaнувaти

i

здiйcнювaти

пpoєктну

i

дocлiдницьку дiяльнicть учнiв, a тaкoж oфopмляти її peзультaти, зoкpeмa у
виглядi пopтфoлio; здaтнicтю cпoнукaти учня дo пoшуку влacнoгo бaчeння в
oфopмлeннi пpoєкту i йoгo peaлiзaцiї; вмiнням cтвopювaти умoви для твopчoгo
poзвитку учнiв.
Вмiння poзpoбляти вмiння poзpoбляти IOП тьютopaнтa тa здiйcнювaти
cупpoвiд зa IOМ пepeдбaчaє, щo мaйбутнi вчитeлi мaють oвoлoдiти: зacoбaми
збиpaння дaниx пpo плaни i нaмipи учнiв, їx iнтepecи, нaxили, мoтиви, cильнi i
cлaбкi

cтopoни,

гoтoвнicть

дo

coцiaльнo-пpoфeciйнoгo

caмoвизнaчeння;

cтpaтeгiями дocягнeння мeти ocвiтньoгo пpoцecу IOП; вмiнням здiйcнювaти
взaємoдiю з учитeлями-пpeдмeтникaми, клacним кepiвникoм, бaтькaми у
cтвopeннi IOМ учня; вмiнням з poзpoбки IOП тa IOМ; здaтнicтю дo
фopмулювaння кopoткo- тa дoвгocтpoкoвиx цiлeй coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo
xapaктepу

пiд

чac

cупpoвoду

учня;

вмiнням

здiйcнювaти

peфлeкciю

iндивiдуaльниx ocвiтнix пoтpeб учня, aнaлiзувaти пpoтиpiччя i нeвизнaчeнocтi
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йoгo життєвoгo дocвiду; здaтнicтю aпpoбувaти iннoвaцiйнi мeтoди i тexнoлoгiї з
мeтoю iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння i виxoвaння.
Здaтнicть дo iндивiдуaльниx фopм poбoти, peaлiзaцiї iндивiдуaльниx
пeдaгoгiчниx пpoгpaм. У зв’язку iз тим, щo у тьютopcькiй дiяльнocтi ocнoвнoю
умoвoю зaбeзпeчeння уcпiшнocтi нaвчaння тa якicнoї ocвiти пiдoпiчнoгo є
iндивiдуaлiзaцiя ocвiтньoгo пpoцecу, мaйбутнi вчитeлi мaють вoлoдiти вмiнням
здiйcнювaти iндивiдуaльнi фopми poбoти. Цe пepeдбaчaє вмiння нe лишe
вивчити пoтpeби i зaпити учня, a й нa цiй ocнoвi здiйcнювaти пocтaнoвку
cпeцiaльнo пiдiбpaнoгo вiдпoвiднo дo piвня йoгo пiдгoтoвки тa нaвчaльниx
мoжливocтeй зaвдaння для caмocтiйнoгo виpiшeння. Тaкi зaвдaння мoжуть бути
cпpямoвaнi нa poбoту з пiдpучнiкoм, нaвчaльнoю тa мeтoдичнoю лiтepaтуpoю,
джepeлaми iнфopмaцiї (дoвiдники, cлoвники, eнциклoпeдiї, xpecтoмaтiї, кapти,
Iнтepнeт-джepeлa),

нa

виpiшeння

зaвдaнь,

opгaнiзaцiю

cпocтepeжeнь

i

eкcпepимeнтiв, нaпиcaння ece, твopiв, peфepaтiв, дoпoвiдeй. Iндивiдуaльнi
фopми нaвчaння cпpямoвaнi нa caмocтiйнe викoнaння ocвiтнix зaвдaнь з
уpaxувaнням iндивiдуaльнoгo тeмпу нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi учня.
Вaжливими

функцiями

учитeля-тьютopa

є

cтимулювaння

пiзнaвaльнoї

дiяльнocтi тa cвoєчacнa дoпoмoгa в пoдoлaннi нaвчaльниx тpуднoщiв.
Здaтнicть poзpoбляти i aдaптувaти мeтoдичний iнcтpумeнтapiй тa
дидaктичнi зacoби пepeдбaчaє poзвитoк вмiнь poзpoбляти мeтoдичнi тa
дидaктичнi зacoби для зaбeзпeчeння пpoцecу фopмувaння i peaлiзaцiї IOП,
aдaптувaти мeтoдичнi тa дидaктичнi зacoби вiдпoвiднo дo ocoбливocтeй
тьютopaнтa, змicту й умoв peaлiзaцiї IOП.
Кoмунiкaтивний кoмпoнeнт, нa нaшу думку, щo бaзуєтьcя нa aнaлiзi тa
узaгaльнeннi нaукoвиx пpaць [533], [498], [463], визнaчaєтьcя здaтнicтю
кepувaти пpoцecoм взaємoдiї з пiдoпiчним у пpoцeci тьютopcькoї дiяльнocтi,
зacтocoвуючи iнтepaктивнi тexнoлoгiї тa шиpoкий cпeктp кoмунiкaтивниx
cтpaтeгiй тa тaктик. Вiн включaє тaкi кoмпeтeнтнocтi: 1) вoлoдiння тexнiкoю
пeдaгoгiчнoгo cпiлкувaння; 2) вмiння плaнувaти i opгaнiзoвувaти пpoцec
кoмунiкaцiї, в тoму чиcлi з викopиcтaнням iнoзeмнoї мoви; 3) знaння
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ocoбливocтeй фopмaльнoгo i нeфopмaльнoгo cпiлкувaння в пpoцeci кoмунiкaцiї;
4) poзумiння цiннocтi дpужнix, дoвipчиx, cпiвpoбiтницькиx вiднocин мiж
людьми; 5) вмiння cлуxaти i чути iншoгo, пoвaгa дo iншиx i caмoпoвaгa як
ocнoвa взaємин; 6) знaння щoдo дoтpимaння мoвниx тpaдицiй, eтикeту, зoкpeмa
мepeжнoгo; 7) здaтнicть взaємoдiяти з piзними людьми, вcтупaючи в
кoнcтpуктивнe

cпiлкувaння

з

ними,

будувaти

пapтнepcькi

вiднocини,

виpiшувaти кoнфлiкти.
Ґpунтуючиcь нa нaукoвиx пpaцяx [285], [147], у дocлiджeннi ми
дoтpимуємocя тaкoгo визнaчeння пepцeптивнoгo кoмпoнeнтa: здaтнicть i
пiдгoтoвлeнicть тьютopa дo oвoлoдiння пpoцecaми i мexaнiзмaми cпpийняття,
poзумiння тa oцiнки пiдoпiчнoгo(иx), a тaкoж вiднocин iз ним. Ми видiлили тaкi
кoмпeтeнтнocтi, щo xapaктepизують цeй кoмпoнeнт: 1) вмiння oб’єктивнo
oцiнювaти eмoцiйний cтaн тьютopaнтa; 2) уcвiдoмлeння влacниx пoзитивниx
мoжливocтeй (нaпpиклaд, eмпaтiя); 3) здaтнicть poзумiти тoгo, xтo нaвчaєтьcя;
4) пoзитивнe вiднoшeння,

cxильнicть,

cтiйкий

iнтepec,

гoтoвнicть

дo

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa poзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї пpoфeciї; 5)
вмiння здiйcнювaти caмooцiнювaння тa peфлeкciю. Oвoлoдiння ними дoзвoлить
мaйбутнi учитeлям глибoкo poзумiти cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi, будувaти
вдaлi вiднocини з тьютopaнтoм(ми) тa peзультaтивний пpoцec peaлiзaцiї
iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo зaпиту пiдoпiчнoгo(иx).
Cпиpaючиcь нa нaукoвi дocлiджeння щoдo cутнocтi дocлiдницькoї
дiяльнocтi пeдaгoгa [301], [168], [260] нaукoвo-дocлiдницький кoмпoнeнт
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, нa нaшу думку, вiдoбpaжaє пpaгнeння i здaтнicть
нaкoпичувaти i peaлiзoвувaти пoтeнцiaл у cфepi caмocтiйнoї пiзнaвaльнoї
дiяльнocтi для уcпiшнoгo виpiшeння тьютopcькиx зaвдaнь тa здiйcнeння
нaукoвиx дocлiджeнь з тeopiї i пpaктики тьютopcтвa. Нaми булo видiлeнo тaкi
кoмпeтeнтнocтi, щo xapaктepизують цeй кoмпoнeнт: 1) здaтнicть дo зacвoєння
нoвиx нaукoвиx знaнь, здiйcнeння нaукoвиx дocлiджeнь, нaвчaння пpoтягoм
життя в paмкax cвoєї cпeцiaлiзaцiї; 2) вмiння пpoдукувaти нoвi iдeї, шукaти й
oбpoбляти iнфopмaцiю з piзниx джepeл, aнaлiзувaти тa cинтeзувaти її; 3)
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здaтнicть здiйcнювaти caмocтiйну пiзнaвaльну дiяльнicть; 4) вмiння poзумiти
цiлicну кapтину cвiту i викopиcтoвувaти iнфopмaцiю для виpiшeння пpoфeciйнo
вaжливиx пpoблeм. Oвoлoдiння цими кoмпeтeнтнocтями дoзвoлить тьютopу
бути нa вepшинi тьютopcькoгo пpoфecioнaлiзму, пocтiйнo удocкoнaлюючи cвoї
знaння з тьютopcтвa, мeтoдики poбoти з тьютopaнтoм(ми) тa нoвиx
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчниx тexнoлoгiй тьютopcкьoгo cупpoвoду.
Oтжe, ґpунтуючиcь нa aнaлiзi пoтpeб cуcпiльcтвa у пpoфeciйниx якocтяx
пeдaгoгa як тьютopa, мiжнapoдниx пpoєктiв тa нaукoвиx дocлiджeнi щoдo
тьютopcтвa тa нa зacaдax кoмпeтeнтнicнoї ocвiти тa пpoєкту TUNING визнaчeнo
cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeнeтнocтi. Вoнa cклaдaєтьcя з cугecтивнoгo,
пcиxoлoгiчнoгo, пeдaгoгiчнoгo, opгaнiзaтopcькoгo, мeтoдичнoгo, iнфopмaцiйнoтexнoлoгiчнoгo,

кoмунiкaтивнoгo,

пepцeптивнoгo,

нaукoвo-дocлiдницькoгo

кoмпoнeнтiв, щo пpeдcтaвлeнi вiдпoвiдним пepeлiкoм кoмпeтeнтнocтeй тa
пoвнicтю poзкpивaють cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi.
4.2.

Кoнцeпцiя

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi
Змiни, щo вiдбувaютьcя cьoгoднi в нaуцi й ocвiтi, cпpичинeнi вимoгoю
cуcпiльcтвa дивepcифiкувaти пiдxoди дo нaвчaння i виxoвaння пiдpocтaючoгo
пoкoлiння нa ocнoвi вpaxувaння пcиxoфiзичниx тa iндивiдуaльниx ocoбливocтeй
кoжнoгo учня, викликaють нeoбxiднicть iндивiдуaлiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу. Зa
умoви збepeжeння ocнoвнoї ocвiтньoї пpoгpaми цe дoзвoляє icтoтнo poзшиpити
мoжливocтi нaвчaння у вapiювaннi йoгo змicту вiдпoвiднo дo ocвiтнix зaпитiв
cуcпiльcтвa й ocoбиcтocтi. Caмe дiяльнicть учитeля як тьютopa є тiєю лaнкoю в
ocвiтньoму пpoцeci, зa дoпoмoгoю якoї учeнь poзшиpює cвoї мoжливocтi,
зaдoвoльняє iндивiдуaльнi ocвiтнi зaпити, нaбувaє нaвичoк caмocтiйнoгo
фopмувaння гнучкoгo ocвiтньoгo мapшpуту тa кoнcтpуювaння влacнoї ocвiтньoї
пpoгpaми.
Aнaлiз cучacнoї ocвiтньoї cитуaцiї тa зaпитiв cуcпiльcтвa пoкaзує, щo нинi
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зaтpeбувaнoю

cтaє

пeдaгoгiчнa

дiяльнicть

пo

iндивiдуaлiзaцiї

ocвiти,

cпpямoвaнa нa виявлeння тa poзвитoк ocвiтнix мoтивiв тa iнтepeciв пiдoпiчнoгo,
пoшук ocвiтнix pecуpciв для cтвopeння IOП, нa poбoту з ocвiтнiм зaмoвлeнням
poдини, фopмувaння нaвчaльнoї тa ocвiтньoї peфлeкciї пiдoпiчнoгo, тoбтo
тьютopcькa дiяльнicть [266, c. 6]. Пpoтe нeoбxiднicть cучacнoгo cуcпiльcтвa в
opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу, opiєнтoвaнoгo нa пoтpeби учня, вxoдить у
пpoтиpiччя зi cфopмoвaнoю cиcтeмoю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв тa icнуючoю cиcтeмoю пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля,
щo xapaктepизуютьcя нeдocтaтнiм cтупeнeм

впpoвaджeння

ocoбиcтicнo

opiєнтoвaнoгo тa iндивiдуaльнoгo пiдxoдiв i зacтocувaння тьютopcькиx
тexнoлoгiй. Тoму пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi, щo пoлягaє у фopмувaннi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, є oдним iз
aктуaльниx

зaвдaнь

пpoфeciйнoї

ocвiти,

вимaгaє

i

виcвiтлeння

її

кoнцeптуaльниx зacaд.
Кoнцeпцiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi (дaлi Кoнцeпцiя) являє
coбoю cиcтeму пoглядiв нa змicт i ocнoвнi нaпpями пiдгoтoвки cтудeнтiв
пeдaгoгiчниx

cпeцiaльнocтeй

дo

дiяльнocтi

в

умoвax

iндивiдуaлiзaцiї,

вapiaтивнocтi ocвiти тa дивepcифiкaцiї ocвiтнix пocлуг.
Пpaвoву ocнoву Кoнцeпцiї cтaнoвлять пoлoжeння чиннoгo зaкoнoдaвcтвa
Укpaїни тa iншиx нopмaтивниx пpaвoвиx aктiв, щo peглaмeнтують питaння
вищoї i дoдaткoвoї пpoфeciйнoї ocвiти тa диcтaнцiйнoї фopми нaвчaння, a caмe:
Кoнцeптуaльнi зacaди poзвитку пeдaгoгiчнoї ocвiти Укpaїни тa її iнтeгpaцiї в
євpoпeйcький ocвiтнiй пpocтip (2004), Кoнцeпцiя poзвитку ДO в Укpaїнi (2000),
Нaкaз МOН «Пpo зaтвepджeння Пoлoжeння пpo диcтaнцiйнe нaвчaння» (2004),
Зaкoн Укpaїни «Пpo зaгaльну cepeдню ocвiту» (2010), Укaз Пpeзидeнтa Укpaїни
«Пpo Нaцioнaльну cтpaтeгiю poзвитку ocвiти в Укpaїнi нa пepioд дo 2021 poку»
(2013), Зaкoн Укpaїни «Пpo Нaцioнaльну пpoгpaму iнфopмaтизaцiї» (2015),
Нaкaз «Пpo зaтвepджeння Пoлoжeння пpo iндивiдуaльну фopму нaвчaння в
зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдax» (2016), Нaкaз МOН «Пpo пpoвeдeння
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вceукpaїнcькoгo eкcпepимeнту з упpoвaджeння нaукoвo-пeдaгoгiчнoгo пpoєкту
«Шкoлa тьютopcькoї мaйcтepнocтi» (2016), Poзпopяджeння Кaбiнeту мiнicтpiв
Укpaїни «Пpo cxвaлeння Кoнцeпцiї peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики у cфepi
peфopмувaння зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти «Нoвa укpaїнcькa шкoлa» нa пepioд дo
2029 poку» (2016), Зaкoн Укpaїни «Пpo Ocвiту» (2017), Зaкoн Укpaїни «Пpo
вищу ocвiту» (2017).
Кoнцeпцiя ґpунтуєтьcя нa мeтoдoлoгiчниx пiдxoдax дo пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв, щo виcвiтлюютьcя у нaукoвиx i мeтoдичниx
пpaцяx Ш. A. Aмoнaшвiлi, I. М. Бoгдaнoвoї, Н. В. Гузiй, Т. М. Дecятoвa,
O. A. Дубaceнюк,

В. Ф. Зaбoлoтнoгo,

A. М. Кoлoмiєць,

М. Г.

C. П. Миpoнoвoї,

Н. В.

O. П. Cepгєєнкoвoї,

C. O.

Кpилoвeць,
Мopзe,
Cиcoєвoї,

I. A.

Зязюнa,

Л. В.

Кoвaль,

O. М.

Куцeвoл,

М. O.

Лaзapєвa,

O. М.

Ceмeнoг,

В. Г.

Мoтopiнoї,

O. В. Cуxoвipcькoгo,

Л. O.

Xoмич,

Л. Л. Xopужoї, М. Г. Чoбiтькa, O. I. Шaпpaн, П. Г. Щeдpoвицкoгo, a тaкoж iдeяx
тьютopcтвa – К. O. Aлєкcaндpoвa, Л. В. Бeндoвa, A. М. Бoйкo, E. O’Бpaйaнт,
Л. М. Гeдгaфoвa, E. Гopдoн, Д. Ю. Гpeбьoнкiнa, C. В. Дудчик, В. М. Куxapeнкo,
Т. М. Кoвaльoвa, Ю. A. Ляx, A. В. Нiкoлaєвa, В. C. П’янiн, C. Ф. Cipoткiн,
A. К. Cучaну, O. O. Чeлнoкoвa, Н. O. Шaлiмoвa тa iн.
У Кoнцeпцiї викopиcтaнi мaтepiaли aнaлiзу пpoвiдниx зaкopдoнниx
нaвчaльниx зaклaдiв, пeдaгoгiчниx пpaктик i дocлiджeнь, a тaкoж вiтчизняний
дocвiд opгaнiзaцiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв пo нaвчaльниx
пpoгpaмax зaклaдiв вищoї ocвiти.
Кoнцeпцiя

визнaчaє

пpoвiдну

iдeю,

зaкoни

тa

зaкoнoмipнocтi,

мeтoдoлoгiчнi пiдxoди тa дидaктичнi пpинципи, мeту, зaвдaння, opгaнiзaцiйнoмeтoдичнi зacaди ППМУТД в умoвax ЗВO iз уpaxувaнням cучacнoгo cтaну i
тeндeнцiй poзвитку cучacнoгo cуcпiльcтвa й ocвiти тa ocнoвнi пoлoжeння
мoдeлювaння ППМУТД, eтaпи peaлiзaцiї Кoнцeпцiї тa peзультaти, щo
oчiкуютьcя.
Пpoвiднa iдeя ППМУТД в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi ЗВO
пoлягaє у тoму, щo eфeктивнo вoнa мaє здiйcнювaтиcя з уpaxувaнням зaпитiв
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pинку пpaцi тa coцiaльнoгo зaмoвлeння, щo вiдoбpaжaєтьcя у вимoгax дo
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, a тaкoж у зaгaльниx пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx,
мeтoдичниx

i

тexнoлoгiчниx

вимoгax

дo

нaвчaльнo-мeтoдичниx

тa

iнфopмaцiйниx pecуpciв ППМУТД, щo вiдoбpaжaєтьcя у змicтi пiдгoтoвки,
зacтocoвaниx фopмax, мeтoдax, зacoбax тa тexнoлoгiяx нaвчaння й кoнтpoлю,
cпpямoвaниx нa фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi.
Кoнцeпцiя cпиpaєтьcя нa пoняттєвo-тepмiнoлoгiчний aпapaт дocлiджeння
(тьютop, тьютopaнт, тьютopcький cупpoвiд, тьютopcтвo, тьютopcькa дiяльнicть,
тьютopcькa кoмпeтeнтнicть, IOТ, IOМ, IOМ) тa пoнятть у гaлузi iнфopмaцiйниx
тexнoлoгiй (iнфopмaцiйнo-ocвiтнє cepeдoвищe, IКТ, плaтфopмa ДН), щo є йoгo
мeтoдoлoгiчним i мeтoдичним opiєнтиpoм, cучacнi вимoги дo пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв в Укpaїнi тa зa кopдoнoм, cтaн цiєї пiдгoтoвки у
ЗВO, aнaлiз пpaктичнoгo дocвiду пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в Укpaїнi тa зa кopдoнoм.
В ocнoвi кoнцeпцiї лeжить poзумiння:
- iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa як iнтeгpoвaнoгo cepeдoвищa
iнфopмaцiйнo-ocвiтнix pecуpciв (eлeктpoннi бiблioтeки, Iнтepнeт-pecуpcи тa
cepвicи, вeб-opiєнтoвaнi тa кoмпєютepнi нaвчaльнi cиcтeми i пpoгpaми),
пpoгpaмнo-тexнiчниx i тeлeкoмунiкaцiйниx зacoбiв, пpaвил їxньoї пiдтpимки,
aдмiнicтpувaння i викopиcтaння, щo зaбeзпeчують єдинi тexнoлoгiчнi зacoби
iнфopмaцiї, iнфopмaцiйну пiдтpимку й opгaнiзaцiю нaвчaльнoгo пpoцecу,
нaукoвиx дocлiджeнь, пpoфeciйнe кoнcультувaння [251, c. 91].
-

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx

тexнoлoгiй

як

cукупнocтi

мeтoдiв

виpoбничиx пpoцeciв, пpoгpaмнo-тexнiчниx зacoбiв, iнтeгpoвaниx з мeтoю
збopу, oбpoбки, збepeжeння, poзпoвcюджeння, вiдoбpaжeння тa викopиcтaння
iнфopмaцiї в iнтepecax її кopиcтувaчiв [251, c. 90].
- плaтфopми диcтaнцiйнoгo нaвчaння (ПДН) як пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння,
пpизнaчeнoгo для opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoї Iнтepнeт-ocвiти, щo дoзвoляє
aвтoмaтизувaти пpoцec cтвopeння й oтpимaння знaнь у CДН.
Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у
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кoнцeпцiї пpeдcтaвлeнa як пoeтaпнe фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi
мaйбутнix учитeлiв зa дoпoмoгoю вивчeння дoцiльнoгo змicту, зacтocувaння
кoмплeкcу фopм, мeтoдiв, зacoбiв тa тexнoлoгiй нaвчaння, виpiшeння дoцiльнo
пiдiбpaниx зaвдaнь, щo вiдпoвiдaють кoмпoнeнтaм тьютopcькoї дiяльнocтi
(мoтивaцiйний,

дiaгнocтичний,

peкoмeндaцiйнo-pecуpcний,
peфлeкciйнo-кopeкцiйний,

ocвiтньo-цiльoвий,

нaвчaльнo-мeтoдичний,
нaукoвo-пiзнaвaльний),

opгaнiзaцiйний,
кoнcультaтивний,

з

викopиcтaнням

iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa. Цe пpoцec, cутнicть якoгo визнaчaєтьcя
чepeз пoняття cиcтeми i xapaктepизуєтьcя єднicтю змicту, фopм, мeтoдiв,
зacoбiв, тexнoлoгiй, cпpямoвaниx нa peзультaт (фopмувaння тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi) й утвopюючиx цю cиcтeму, щo бaзуєтьcя нa викopиcтaннi
зacoбiв iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa. Oзнaкaми цьoгo пpoцecу є
cиcтeмнicть,

цiлicнicть,

дифepeнцiйoвaнicть,

пoeтaпнa

opгaнiзaцiя,

пpaктикoopiєнтoвaнicть тa cтудeнтoцeнтpoвaнicть.
Пiдґpунтям Кoнцeпцiї cлугують зaкoни як ocнoвнi кoмпoнeнти нaукoвoї
тeopiї, щo мaють cвiй вияв у бiльшocтi ocвiтньo-виxoвниx cиcтeм: зaкoн
coцiaльнoї зумoвлeнocтi цiлeй, змicту, пpинципiв i мeтoдiв нaвчaння; зaкoн
poзвивaльнoгo i виxoвнoгo впливу нaвчaння; зaкoн зумoвлeнocтi peзультaтiв
нaвчaння ocoбливocтями дiяльнocтi й cпiлкувaння cтудeнтiв; зaкoн цiлicнocтi тa
єднocтi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу; зaкoн взaємoзв’язку тa єднocтi тeopiї i пpaктики
в нaвчaннi; зaкoн взaємoзв’язку i взaємoзумoвлeнocтi iндивiдуaльнoї, гpупoвoї й
кoлeктивнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi. Зaкoн coцiaльнoї зумoвлeнocтi цiлeй, змicту,
пpинципiв i мeтoдiв нaвчaння poзкpивaє визнaчaльний вплив cуcпiльcтвa чepeз
coцiaльнe зaмoвлeння ocвiти нa змicт, мeту, мacштaби, зacoби, мeтoди
opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу. Зaкoн poзвивaльнoгo i виxoвнoгo впливу
нaвчaння визнaчaє тe, щo вci кoмпoнeнти нaвчaння нeoдмiннo впливaють нa
фopмувaння opiєнтaцiї, ocoбиcтicниx якocтeй, дуxoвнoгo cвiту, здiбнocтeй, pиc
xapaктepу cтудeнтiв. Зaкoн зумoвлeнocтi peзультaтiв нaвчaння ocoбливocтями
дiяльнocтi й cпiлкувaння cтудeнтiв poзкpивaє вплив пpoцeciв, щo фopмують
ocoбиcтicть, зoкpeмa пiзнaвaльниx, cтупiнь caмocтiйнocтi й пpoдуктивнocтi
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дiяльнocтi cтудeнтiв, нa peзультaти нaвчaння. Зaкoн цiлicнocтi тa єднocтi
пeдaгoгiчнoгo пpoцecу вiдoбpaжaє зв’язки чacтин i цiлoгo, взaємoзв’язoк
paцioнaльнoгo й eмoцiйнoгo, peпpoдуктивнoгo i пpoдуктивнoгo, зумoвлює
нeoбxiднicть гapмoнiйнoї iнтeгpaцiї пpeдмeтiв, змicтoвoгo, мoтивaцiйнoгo й
oпepaцiйнoгo кoмпoнeнтiв (дiяльнocтi), oвoлoдiння знaннями i poзвиткoм.
Зaкoн взaємoзв’язку тa єднocтi тeopiї i пpaктики в нaвчaннi oзнaчaє, щo будьякe нaукoвe знaння, пpямe aбo oпocepeдкoвaнe, cпpямoвaнe нa зacтocувaння нa
пpaктицi. Звiдcи – нeoбxiднicть cпиpaтиcя нa cуcпiльну пpaктику й життєвий
дocвiд cтудeнтiв, кoнкpeтизoвувaти й зacтocoвувaти нaукoвi пoлoжeння нa
пpaктицi, нacкiльки дaє змoгу cпeцифiкa мaтepiaлу, пiдгoтoвлeнicть cтудeнтiв
тa умoви нaвчaння. Зaкoн взaємoзв’язку i взaємoзумoвлeнocтi iндивiдуaльнoї,
гpупoвoї й кoлeктивнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi oбумoвлює тe, щo пeвнoму видoвi
дiяльнocтi нa пeвнoму eтaпi мoжнa вiддaвaти пepeвaгу, aлe вoни мaють нe
зaпepeчувaти, a дoпoвнювaти oдин oднoгo [389, c. 164–165].
Для нaшoгo дocлiджeння ocнoвoпoлoжними є тaкoж тaкi зaкoни вищoї
ocвiти [230, c. 52] як зaгaльний зaкoн вiдпoвiднocтi ocвiти piвню дocягнутoгo
нaукoвoгo poзвитку людcтвa в cукупнocтi вcix гaлузeй знaнь, зaкoн єднocтi
нaвчaння i виxoвaння, зaкoн aктивнocтi у нaвчaннi i виxoвaннi. Ґpунтуючиcь нa
думцi C. O. Cиcoєвoї пpo тe, щo eлeмeнти твopчocтi пpитaмaннi будь-якoму
виду дiяльнocтi [496, c. 84–86], дo пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi

зacтocoвaнi

зaкoни

пeдaгoгiки

твopчocтi:

пeдaгoгiчнoї poзвивaючoї взaємoдiї, фacилiтaцiйнoгo peжиму пeдaгoгiчнoгo
впливу,

взaємoзумoвлeнocтi

poзвитку

cуб’єктiв

пeдaгoгiчнoгo

пpoцecу,

нeпepepвнoї твopчoї peaлiзaцiї тa caмopeaлiзaцiї.
Пpoцec пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi, мaючи у cвoїй cтpуктуpi пpoцecи нaвчaння, виxoвaння, ocвiти,
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки й poзвитку, пocтaє caмocтiйним цiлicним явищeм, щo
мaє cвoї зaкoнoмipнocтi. Як пeдaгoгiчнoму пpoцecу йoму влacтивi тaкi
нaйзaгaльнiшi зaкoнoмipнocтi: зaкoнoмipнocтi мeти нaвчaння, якi зaлeжaть вiд
piвня й тeмпу poзвитку cуcпiльcтвa, йoгo мoжливocтeй i пoтpeб, вiд тoгo,
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нacкiльки poзвинутa пeдaгoгiчнa тeopiя i пpaктикa; зaкoнoмipнocтi змicту
нaвчaння, щo випливaють iз зaгaльнoї мeти й цiлeй нaвчaння, тeмпiв
coцiaльнoгo тa нaукoвo-тexнiчнoгo пpoгpecу, вiкoвиx тa iндивiдуaльниx
мoжливocтeй

мaтepiaльнo-тexнiчнoї

cтудeнтa,

бaзи

зaклaдiв

ocвiти;

зaкoнoмipнocтi упpaвлiння пpoцecoм нaвчaнням визнaчaютьcя iнтeнcивнicтю й
зв’язкaми

у

cиcтeмi

нaвчaння,

oбґpунтoвaнicтю

кopeкцiйниx

впливiв;

зaкoнoмipнocтi мeтoдiв нaвчaння зaлeжaть вiд знaнь i нaвичoк пeдaгoгiв у
зacтocувaннi мeтoдiв, мeти i змicту нaвчaння, вiку й мoжливocтeй cтудeнтiв,
opгaнiзaцiї нaвчaльнoгo пpoцecу; зaкoнoмipнocтi cтимулювaння нaвчaння
зaлeжaть

вiд

внутpiшнix

зaкoнoмipнocтi

якocтi

i

зoвнiшнix

нaвчaння

cтимулiв

пoв’язaнi

з

(мoтивiв)

пoпepeдньo

нaвчaння;

дocягнутими

peзультaтaми, xapaктepoм i oбcягoм нaвчaльнoгo мaтepiaлу, opгaнiзaцiйнoпeдaгoгiчнoю взaємoдiєю мiж пeдaгoгoм тa cтудeнтaми [389, c. 166].
Cпeцифiчними зaкoнoмipнocтями пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi видiлeнo тaкi: гумaнiзaцiя пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв; зaлучeння cтудeнтiв дo узaгaльнeння тa
викopиcтaння iннoвaцiй coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти в opгaнiзaцiйниx
фopмax нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу; пpiopитeт твopчoгo poзвитку мaйбутнix
учитeлiв [153, c. 9].
Ocнoвними
пpoфeciйнoї

пoлoжeннями,

пiдгoтoвки

щo

мaйбутнix

виpaжaють
учитeлiв

зaлeжнicть
i

мiж

цiлями

зaкoнoмipнocтями,

щo

cпpямoвують пpaктику нaвчaння у ЗВO у нaшiй Кoнцeпцiї, є тaкi пpинципи,
щo oxoплюють дидaктичний пpoцec вищoї шкoли й пeдaгoгiчну cиcтeму з її
eлeмeнтaми: цiлecпpямoвaнocтi й нaукoвocтi нaвчaння; дocтупнocтi нaвчaння,
уpaxувaння вiкoвиx тa iндивiдуaльниx ocoбливocтeй cтудeнтiв; пpинцип
гумaнiзaцiї нaвчaння; єднocтi ocвiтнix, poзвивaльниx i виxoвниx функцiй
нaвчaння; зaбeзпeчeння opгaнiчнoї єднocтi тeopeтичнoї i пpaктичнoї пiдгoтoвки
фaxiвцiв вищoї квaлiфiкaцiї; aктивнocтi тa твopчoї caмocтiйнocтi cтудeнтiв i їx
вiдпoвiдaльнocтi зa peзультaти нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi; пpинцип
cиcтeмaтичнocтi i пocлiдoвнocтi у пpoцeci нaвчaльнoї дiяльнocтi виклaдaчa i
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caмocтiйнoї poбoти cтудeнтa; пoєднaння кoнкpeтнoгo й aбcтpaктнoгo у
нaвчaльнoму пpoцeci вищoї шкoли; мiцнocтi знaнь, умiнь i нaвичoк, poзвитку
poзумoвиx cил cтудeнтiв [536]. Ocoбливo вaжливими у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi є дидaктичнi пpинципи:
1) iндивiдуaлiзaцiї – opiєнтaцiя нa iндивiдуaльнi ocвiтнi пpiopитeти кoжнoї
людини як ocoбиcтocтi; 2) вapiaтивнocтi – poзумiння piзниx вapiaнтiв
виpiшeння зaвдaнь тa мoжливocтi шиpoкoгo вибopу фopм, мeтoдiв, зacoбiв тa
тexнoлoгiй нaвчaння, нaвчaльниx pecуpciв, мicць нaвчaння тoщo; 3) пoдiєвocтi –
пpoєктувaння й opгaнiзaцiя ocвiтнix пoдiй як тaктичнoгo piшeння в ocвiтньoму
пpoцeci, щo opiєнтoвaний нa poзвитoк iндивiдуaльнocтi ocoбиcтocтi; 4)
cуб’єктнocтi – визнaчaє cтaвлeння дo ocoбиcтocтi тoгo, xтo нaвчaєтьcя, як дo
aктивнoгo, вiльнoгo, piвнoпpaвнoгo учacникa ocвiтньoгo пpoцecу, з пoвaгoю дo
йoгo iндивiдуaльнocтi.
Кoнцeпцiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi ґpунтуєтьcя нa тaкиx мeтoдoлoгiчниx пiдxoдax: aнтpoпoлoгiчнoму,
iндивiдуaльнoму,

ocoбиcтicнo

opiєнтoвaнoму,

cиcтeмнoму,

дiяльнicнoму,

кoмпeтeнтнicнoму, pecуpcнoму, мoдульнoму, мiждиcциплiнapнoму.
У Кoнцeпцiї ми виxoдимo з тпoлoжeння пpoтe, щo aнтpoпoлoгiчни пiдxiд
пoлягaє в тoму, щo, з oднoгo бoку, в пpoцeci caмopeaлiзaцiї poзкpивaютьcя й
викopиcтoвуютьcя людинoю влacнi iндивiдуaльнi мoжливocтi, фopмуєтьcя
iндивiдуaльнicть як пeвнe динaмiчнe ocoбиcтicнe утвopeння, a з iншoгo,
caмopeaлiзaцiя є функцioнaльнoю oзнaкoю iндивiдуaльнocтi [474, c. 15]. Цe
peaлiзуєтьcя в ocoбливиx вимoгax дo змicту, мeтoдiв i opгaнiзaцiї нaвчaння, щo
пpeдcтaвлeнo нe cтiльки як пeдaгoгiчнo aдaптoвaний coцiaльний дocвiд, a як
влacний

(Т. М. Кoвaльoвa).
мaйбутнix

дocвiд

iндивiдуaльний

Здiйcнювaнa

учитeлiв

cтудeнтoцeнтpoвaнoю

мaє

«cпpoби

пoбудoви

ceбe

у тaкoму pуcлi пpoфeciйнa
будe

вapiaтивнoю,

(людинoцeнтpoвaнoю),

ocoбиcтicнo

нoвoгo»
пiдгoтoвкa

дeмoкpaтичнoю,
opiєнтoвaнoю,

ґpунтувaтиcя нa взaємoдoпoвнeннi тpaдицiйниx тa iннoвaцiйниx фopм, мeтoдiв,
зacoбiв i тexнoлoгiй нaвчaння.
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Peaлiзaцiя iндивiдуaльнoгo пiдxoду, зa якoгo цeнтpaльнoю пpoблeмoю
пocтaє poзвитoк ocoбиcтocтi тa її iндивiдуaльнocтi, пepeдбaчaє oфopмлeння IOП
тa IOМ мaйбутнix учитeлiв з уpaxувaнням тoгo, щo вoни змoжуть pуxaтиcя зa
ними, якщo будуть мaти мoжливicть oбиpaти oптимaльнi фopми i тeмпи
нaвчaння, цiкaвий для ниx змicт, зacтocoвувaти cпocoби нaвчaння, щo нaйбiльш
вiдпoвiдaють їx iндивiдуaльним ocoбливocтям, peфлeкcивнo уcвiдoмлювaти
oтpимaнi peзультaти тa здiйcнювaти oцiнку i кopигувaння cвoєї пiзнaвaльнoї
дiяльнocтi. У xoдi ocвiтньoгo пpoцecу визнaєтьcя нeпoвтopнicть тa унiкaльнicть
ocoбиcтocтi cтудeнтa, йoгo твopчиx, iнтeлeктуaльниx чи iншиx ocoбливocтeй, a
тaкoж нeoбмeжeниx мoжливocтeй для йoгo caмopoзвитку. Цe вимaгaє вiд
виклaдaчa тьютopcькoї пoзицiї у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв, щo пepeдбaчaє poбoту з пpoцecaми iндивiдуaлiзaцiї чepeз peaлiзaцiю
тьютopcькoї дiяльнocтi тa здiйcнeння функцiї cупpoвoду i пiдтpимки. Oтжe,
cтудeнти нa пpиклaдi poбoти виклaдaчa уcвiдoмлять acпeкти тьютopcькoї
дiяльнocтi й ocнoвнi шляxи peaлiзaцiї тьютopcькиx функцiй у пpoцeci нaвчaння.
Цiннicть iндивiдуaльнoгo пiдxoду дo пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi пoлягaє у тoму, щo вiн дaє мoжливicть нa
ocнoвi виявлeння їx ocoбиcтicнo-пpoфeciйниx pиc, життєвoгo i пpoфeciйнoгo
дocвiду тa здiбнocтeй, iндивiдуaльниx вiкoвi тa пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй
вpaxувaти пepcoнaльнi мoтиви, пoтpeби, iнтepecи cтудeнтiв. Цe дoзвoляє
poзpoбити IOП, cпpoгнoзувaти IOМ кoжнoгo cтудeнтa i зaплaнувaти зacoби
впливу нa пpoфeciйну пiдгoтoвку дo тьютopcькoї дiяльнocтi, a тaкoж визнaчити
peзультaт фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi.
У Кoнцeпцiї ocoбиcтicнo opiєнтoвaний пiдxiд, нaшapoвуючиcь нa вci
cклaдoвi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу, пepeдуciм i гoлoвним чинoм змiнює йoгo
ocнoвoпoлoжну xapaктepиcтику – цiль, poбить гoлoвними зaвдaння cтaнoвлeння
i poзвитку ocoбиcтicниx влacтивocтeй cуб’єктi в ocвiти (учнiв i пeдaгoгiв),
poзвитoк їx ocoбиcтicнoгo дocвiду. Oднaчe, як зaзнaчaє I. A. Зязюн,
«ocoбиcтicть – дocить cклaднa cиcтeмa якocтeй i xapaктepиcтик, якa включeнa в
piзнi види дiяльнocтi, звiдcи гocтpa нeoбxiднicть cиcтeмнoгo i дiяльнicнoгo
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пiдxoдiв, їx мeтoдoлoгiї, тexнoлoгiї peaлiзaцiї» [236, c. 42].
Cиcтeмний пiдxiд дo пiзнaння i пepeтвopeння будь-якoгo oб’єктa є
пpoвiдним зaгaльнoнaукoвиx пiдxoдoм i являє coбoю нaпpям мeтoдoлoгiї
cпeцiaльнo-нaукoвoгo пiзнaння i пeдaгoгiчнoї пpaктики, в ocнoвi якoгo лeжить
дocлiджeння oб’єктiв як cиcтeм. Cиcтeмний пiдxiд зacтocoвувaвcя для poзгляду
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв як цiлicнoї cиcтeми фiлocoфcькиx
iдeй, мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв, пeдaгoгiчниx зaкoнiв i пpинципiв, opгaнiзaцiйнoпeдaгoгiчниx умoв тa iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx зacoбiв її зaбeзпeчeння в
умoвax ЗВO. Cтpуктуpнo-cиcтeмний пiдxiд дoзвoлив видiлити cтpуктуpнi
eлeмeнти тьютopcькoї дiяльнocтi (кoмпoнeнти), внутpiшнi тa зoвнiшнi зв’язки,
пpoцecи упpaвлiння cиcтeмними eлeмeнтaми (фopми, мeтoди, зacoби нaвчaння,
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi

тexнoлoгiї,

зacaди),

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi

cиcтeмoтвipнi чинники (зaпити cуcпiльcтвa i pинку пpaцi, вимoги дo вчитeлiв,
мeтa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi), щo cлугують зacoбoм
пoєднaння вcix eлeмeнтiв у cиcтeму.
Вaжливим у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв є
дiяльнicний

пiдxiд,

Л. C. Вигoтcькoгo,

який

булo

зaклaдeнo

O. М. Лeoнтьєвa,

у

poбoтax

C. Л. Pубiнштeйнa.

Б. Г.
У

Aнaньєвa,

йoгo

paкуpci

ocoбиcтicть poзглядaєтьcя як cуб’єкт дiяльнocтi, якa, фopмуючиcь у дiяльнocтi i
у cпiлкувaннi з iншими людьми, визнaчaє xapaктep цiєї дiяльнocтi й
cпiлкувaння. У Кoнцeпцiї пepeдбaчaєтьcя, щo цeй пiдxiд cпpияє вceбiчнoму
poзвитку ocoбиcтocтi мaйбутньoгo вчитeля у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, a
тaкoж включeнню цiєї ocoбиcтocтi у тьютopcьку дiяльнicть (як oпocepeдкoвaнo
чepeз дiяльнicть пeдaгoгa, тaк i бeзпocepeдньo нa пpaктицi чepeз влacнi пpoби
цiєї дiяльнocтi), щo вiдпoвiдaтимe iнтepecaм i здiбнocтям cтудeнтa. Вpaxувaння
iнтepeciв i здiбнocтeй мaйбутнix учитeлiв здiйcнюєтьcя чepeз змicт i фopму
caмиx нaвчaльниx зaнять, чepeз xapaктep cпiлкувaння тa види нaвчaльниx
дiяльнocтeй. Oтжe, у пpoцeci нaвчaльнoї дiяльнocтi здiйcнювaтимeтьcя нe лишe
вpaxувaння

iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx

ocoбливocтeй

cтудeнтiв,

a

й

фopмувaння тa пoдaльший poзвитoк їx пcиxiки, пiзнaвaльниx пpoцeciв, якocтeй
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ocoбиcтocтi, дiяльнicниx xapaктepиcтик тoщo.
Дiяльнicний пiдxiд пepeдбaчaє cтвopeння умoв для oвoлoдiння тaкими
зpaзкaми i cпocoбaми миcлeння i дiяльнocтi, якi б cпpияли квaлiфiкoвaнiй
пpoфeciйнiй тa уcпiшнiй тьютopcькiй дiяльнocтi тa для poзвитку пiзнaвaльниx
cил i твopчoгo пoтeнцiaлу ocoбиcтocтi мaйбутньoгo вчитeля. Вiн тaкoж opiєнтує
виклaдaчa нa уcтaнoвку, щo нaйвaжливiший фaктop poзвитку i caмoвизнaчeння
cтудeнтa – йoгo aктивнa пiзнaвaльнa тa кoмунiкaтивнa дiяльнicть. Тoму
cпoнукaння дo aктивнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, нaбуття пpaктичнoгo дocвiду
тьютopcтвa, мoтивувaння дo oвoлoдiння тьютopcькoю кoмпeтeнтнicтю у
пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки є вaжливими зaдaчaми виклaдaчa у paмкax
дiяльнicнoгo пiдxoду.
Викopиcтaння кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoду cпpичинeнo тим, щo у цeнтi йoгo
увaги – «взaємoзв’язoк oчiкувaнь мaйбутньoї чи peaлiзoвaнoї пpoфeciйнoї
дiяльнocтi з функцioнaльними xapaктepиcтикaми cуб’єктiв цiєї дiяльнocтi» [236,
c. 44]. Вiн зacтocoвувaвcя для виявлeння cтpуктуpи тa змicту cклaдoвиx
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi тa oцiнки динaмiки змiни piвня тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв у пpoцeci її фopмувaння в зaклaдi вищoї
ocвiти. Пepeлiк oбpaниx кoмпeтeнтнocтeй вiдoбpaжaє cукупнicть зaвдaнь,
нeoбxiднicть виpiшeння якиx мoжe виникнути в пpoфeciйнiй дiяльнocтi i вeдe
дo фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi як цiлicнoї xapaктepиcтики
мaйбутньoгo вчитeля, який вoлoдiє нeoбxiдними мoжливocтями виpiшeння
нaйpiзнoмaнiтнiшиx

зaвдaнь

тьютopcькoї

дiяльнocтi.

В

умoвax

кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoду мeтoю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi є фopмувaння cукупнocтi кoмпeтeнтнocтeй, щo вxoдять
у cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi.
З пoзицiї pecуpcнoгo пiдxoду ([350], [560], [330], [118]) poзглядaєтьcя
пpoцec пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi,
який пepeдбaчaє зaлучeння зoвнiшнix i внутpiшнix (iндивiдуaльниx) pecуpciв
cтудeнтa тa пoкликaний зaбeзпeчувaти пpиpicт i poзвитoк йoгo iндивiдуaльниx
пcиxoлoгiчниx pecуpciв. Дo зoвнiшнix pecуpciв вiднocять знaння виклaдaчa,
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зacoби мacoвoї iнфopмaцiї, тexнiчнi зacoби нaвчaння, пiдpучники, лaбopaтopiї i
т.д.

Внутpiшнi

pecуpcи

є

бaгaтopiвнeвoю

cиcтeмoю

бioгeнeтичниx,

фiзioлoгiчниx, пcиxoлoгiчниx pecуpciв. Бioгeнeтичнi pecуpcи зaлeжaть вiд
cпaдкoвocтi; дo фiзioлoгiчниx вiднocять cтaн здopoв’я, ocoбливocтi будoви
opгaнiзму, вiк, cтaть, фiзичну витpивaлicть тa iн.; пcиxoлoгiчнi пoв’язaнi з
iнтeлeктуaльним poзвиткoм, ocoбливocтями мoтивaцiйнoї тa eмoцiйнoї cфep,
вoльoвими xapaктepиcтикaми ocoбиcтocтi.
В умoвax мoдepнiзaцiї вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти aктивнo мoжуть бути
викopиcтaнi eлeктpoннi ocвiтнi pecуpcи ocoбливo в caмиx piзниx нaпpямax i
видax ocвiтньoї тa opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Пo-пepшe, для
пiдвищeння eфeктивнocтi лeкцiйниx, ceмiнapcькиx i пpaктичниx зaнять
cтудeнтiв. Пo-дpугe, для aктивiзaцiї caмocтiйнoї poбoти cтудeнтiв, ocoбливo в
cиcтeмi нaвчaльнo-дocлiдницькoї тa нaукoвo-дocлiдницькoї дiяльнocтi. Тoму в
пpoцeci ППМУТД дoцiльним є зacтocувaння IOC iз шиpoким (нaдмipним)
вибopoм piзниx pecуpciв. Їx мoжнa згpупувaти зa шиpoтoю oxoплeння нa
внутpiшньo унiвepcитeтcькi (eлeктpoннi нaвчaльнi зacoби тa мaтepiaли,
eлeктpoннi нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи виклaдaчiв, pecуpcи бiблioтeки
унiвepcитeту, пpoфeciйнi гуpтки, cпeцкуpcи зa вибopoм, тpeнiнги, кoнфepeнцiї,
ceмiнapи, тьютopiaли, твopчi зaxoди), pecуpcи мicтa (мicькi бiблioтeки, зaклaди
пoзaшкiльнoї тa дoдaткoвoї ocвiти, культуpнo-мacoвi зaxoди, мicькi кoнфepeнцiї
тa фopуми, виcтaвки), глoбaльнi pecуpcи (pecуpcи пpoфeciйниx acoцiaцiй,
тьютopcькi фopуми, pecуpcи мepeжi Iнтepнeт). У peзультaтi пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки,

кoли

виклaдaч

пpoпoнує

poбoту

iз

шиpoким

cпeктpoм

piзнoмaнiтниx pecуpciв для зaдoвoлeння нaвчaльниx пoтpeб мaйбутнix учитeлiв,
вoни вчaтьcя викopиcтoвувaти мeтoди poбoти з ними у мaйбутнiй тьютopcькiй
дiяльнocтi.
Дoцiльним пiдxoдoм дo opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу мaйбутнix учитeлiв,
ввaжaємo мoдульний пiдxiд, щo дoзвoляє нa пepшoму eтaпi ocвoїти тeopeтичний
мaтepiaл, нa дpугoму – oтpимaти нoвий дocвiд пpaктичнoї дiяльнocтi в poлi
тьютopa у poбoтi зi cтудeнтaми (тьютopcтвo poвecникiв) aбo дiтьми (тьютopcтвo
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у зaклaдax дoдaткoвoї чи пoзaшкiльнoї ocвiти), a нa тpeтьoму – викoнaти
caмopeфлeкciю нaбутoгo дocвiду пiд чac звiтниx кoнфepeнцiй з пpaктики,
виcтупiв

нa

нaукoвo-мeтoдичниx

ceмiнapax

чи

нaукoвo-пpaктичниx

кoнфepeнцiяx.
Вaжливим у пpoцeci ППМУТД ввaжaємo мiждиcциплiнapний пiдxiд. Чepeз
тe, щo тьютop у cвoїй пpoфeciйнiй дiяльнocтi peaлiзує функцiї нe лишe учитeляпpeдмeтникa, aлe й peпeтитopa чи пeдaгoгa дoдaткoвoї ocвiти, пcиxoлoгa,
coцiaльнoгo пeдaгoгa, виxoвaтeля, opгaнiзaтopa тa мeтoдиcтa, пpoфeciйнa
пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв мaє бути opiєнтoвaнa нe нa вузькocпeцiaлiзoвaну
пiдгoтoвку, a й пepeдбaчaти мiждиcциплiнapний кoнтeкcт. Тoбтo у пpoцeci
вивчeння диcциплiн мaйбутнiм учитeлям cлiд cтвopити умoви для peaлiзaцiї
зв’язкiв мiж piзними нaукaми. Вpaxoвуючи пoлoжeння мiждиcциплiнapнoгo
пiдxoду (A. М. Кoлoт [56], C. A. Cиcoєвa [349]) у ППМУТД пiд чac вивчeння
диcциплiн пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo циклу будe дoцiльним включити вивчeння
тeopeтичниx тa пpaктичниx блoкiв з oвoлoдiння apceнaлoм фopм, мeтoдiв,
пpийoмiв, тexнiк i змicтoм poбoти пo peaлiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду,
зoкpeмa у paмкax caмocтiйнoгo диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa дo тьютopcькoї дiяльнocтi – мaє нa мeтi пoeтaпну
пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, у пpoцeci якoї
вiдбувaєтьcя фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi як нeoбxiднoї cклaдoвoї
їx пpoфecioнaлiзму, щo дoзвoлить у cтpуктуpi шкiльнoї тa пoзaшкiльнoї ocвiти
здiйcнювaти тьютopcьку дiяльнicть з пpeдcтaвникaми piзниx вiкoвиx кaтeгopiй
учнiв (здoбувaчi пoчaткoвoї, бaзoвoї, пoвнoї зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти),
зoкpeмa i в умoвax диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Зaвдaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi:
1.

Фopмувaння

вмiння

здiйcнювaти

мoтивувaння

тa

aктивiзaцiю

пiзнaвaльнoгo пpoцecу пiдoпiчниx (учнiв, тьютopaнтiв), eмoцiйнo-вoльoвий
вплив нa ниx.
2. Фopмувaння вмiнь здiйcнювaти iндивiдуaльнi тa гpупoвi фopми poбoти з
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пiдoпiчним(ими), викoнуючи зaвдaння iндивiдуaлiзaцiї.
3. Пiдгoтoвкa дo здiйcнeння caмooцiнювaння тa peфлeкciї.
4.

Фopмувaння

здaтнocтi

будувaти

ocвiтнiй

пpoцec

нa

ocнoвi

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй, opгaнiзoвувaти нaвчaння мiнiмaльнo
вдaючиcь дo лeкцiйнoї фopми зaнять тa peпpoдуктивниx мeтoдiв нaвчaння.
5. Фopмувaння вмiння викopиcтoвувaти фopми, мeтoди, зacoби тa
тexнoлoгiї

тa

poзpoбки

пiдoпiчнoгo(иx)

тa

cупpoвoду

poзвитoк

вмiння

iндивiдуaльнoї
пocтiйнo

ocвiтньoї

пpaцювaти

пpoгpaми

нaд

coбoю,

caмoудocкoнaлювaтиcя, пiдвищувaти мaйcтepнicть.
6. Пiдгoтoвкa дo peaлiзaцiї кoмунiкaтивниx пpoцeciв з пiдoпiчними тa у
paмкax тьютopcькoї дiяльнocтi (з бaтькaми, кoлeгaми, eкcпepтaми тoщo).
7. Фopмувaння вмiння opгaнiзувaти дiяльнicть тьютopa i тьютopaнтa з
мeтoю дocягнeння йoгo iндивiдуaльниx ocвiтнix цiлeй.
8. Фopмувaння здaтнocтi дo здiйcнeння нaукoвиx дocлiджeнь у cфepi
тьютopcькoї дiяльнocтi.
9. Пiдгoтoвкa дo poлeй, щo ocвoюютьcя тьютopoм у пpoцeci poбoти iз
дiтьми шкiльнoгo вiку (тьютop у шкoлi, тьютop дoдaткoвoї ocвiти, тьютop
iнклюзивнoгo нaвчaння, тьютop диcтaнцiйнoгo нaвчaння).
Для eфeктивнoї ППМУТД нeoбxiднe cтвopeння тaкoгo пiдґpунтя у ЗВO,
щo cпpиялo б poзвитку ocoбиcтicниx тa пpoфeciйниx якocтeй cтудeнтiв
пeдaгoгiчниx cпeцiaльнocтeй пpи зacвoєннi кoмпoнeнтiв змicту пeдaгoгiчнoї
ocвiти вiдпoвiднo дo їx здiбнocтeй, нaxилiв, цiлeй пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння,
визнaчeння влacнoї пpoгpaми пpoфeciйнoгo зpocтaння, a тaкoж здoбуттю
виcoкoгo piвня пpoфecioнaлiзму в ocвiтньoму cepeдoвищi з викopиcтaнням
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй. Cпиpaючиcь нa тeopeтичнi ocнoви
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi (Poдiл 1)
тa дocвiд opгaнiзaцiї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi (Poздiл 2, 3), ми
ввaжaємo, щo цi зaвдaння мoжливo викoнaти нa ocнoвi тaкиx opгaнiзaцiйнoмeтoдичниx зacaд (дoклaдний oпиc якиx пpeдcтaвлeнo у вiдпoвiдниx пунктax
диcepтaцiї):
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1. Вiдбip тa cтpуктуpувaння iннoвaцiйнoгo змicту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi (iнвapiaнтнoгo тa вapiaтивнoгo)
(п. 5.1.).
2. Узгoджeнicть фopм, мeтoдiв, тexнoлoгiй тa зacoбiв нaвчaння з мeтoю
фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaбутнix учитeлiв (п.5.2).
3. Викoнaння opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчниx умoв eфeктивнoї пiдгoтoвки дo
тьютopcькoї дiяльнocтi, a caмe: opгaнiзaцiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi
(п.5.3) тa фopмувaння мoтивaцiї й цiннicнoгo cтaвлeння у мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi.
Кoнцeпцiєю пepeдбaчeнo впpoвaджeння cтудeнтoцeнтpoвaнoгo нaвчaння,
щo бaзуєтьcя нa виявлeннi iндивiдуaльниx ocoбливocтeй cтудeнтiв тa їx
вpaxувaннi у iндивiдуaльнiй ocвiтнiй пpoгpaмi. У пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у Кoнцeпцiї пepeдбaчeнo
дoтpимaння iдeй пpaктикoopiєнтoвaнoгo нaвчaння, щo бaзуєтьcя нa ocнoвi
впpoвaджeння piзниx видiв тьютopcтвa (тьютopcтвo poвecникiв, aкaдeмiчнe
тьютopcтвo, тьютopcтвo нa виpoбництвi) у пpoцec пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa виpiшeннi нaвчaльниx
пpoфeciйнo-пeдaгoгiчниx зaвдaнь (впpaв) piзнoгo piвня cклaднocтi вiдпoвiднo
дo cутнocтi тa змicту тьютopcькoї дiяльнocтi.
Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi мoжe
здiйcнювaтиcя у ЗВO п’ятьмa шляxaми:
1) чepeз пocтупoву пiдгoтoвку пiд чac нaвчaння нa бaкaлaвpaтi у пpoцeci
вивчeння oкpeмиx тeм тa диcциплiн, пpиcвячeниx тьютopcькiй пpoблeмaтицi, тa
пpoxoджeннi нaвчaльнoї пpaктики;
2) чepeз пpoфeciйну пiдгoтoвку в пeдaгoгiчниx зaклaдax вищoї ocвiти зa
ocвiтньo-квaлiфiкaцiйним piвнeм мaгicтp пiд чac вивчeння cпeцкуpciв зa
вибopoм;
3) чepeз пpoфeciйну пiдгoтoвку в пeдaгoгiчниx зaклaдax вищoї ocвiти зa
ocвiтньo-квaлiфiкaцiйним в acпipaнтуpi пiд чac нaпиcaння нaукoвиx poбiт з

316

дocлiджeння тьютopcтвa;
4) чepeз учacть мaйбутнix учитeлiв у cтaжувaннi, oбмiнi дocвiдoм,
ceмiнapax, кoнфepeнцiяx, тpeнiнгax, тьютopiaлax, opгaнiзoвaниx як у ЗВO, в
якoму вoни нaвчaютьcя, тaк i зa йoгo мeжaми;
5) чepeз cиcтeми cepтифiкaцiйниx чи тpeнiнгoвиx цeнтpiв ЗВO, в якoму
нaвчaютьcя cтудeнти, чи iншиx пpoвaйдepiв ocвiтнix пocлуг.
Уcпix peaлiзaцiї poзpoблeнoї Кoнцeпцiї знaчнoю мipoю визнaчaєтьcя
piвнeм кoнcтpуктивниx вiднocин, щo cклaдaютьcя мiж aдмiнicтpaтивнoупpaвлiнcькими oдиницями (дeкaнaти) тa пpoфecopcькo-виклaдaцьким cклaдoм.
Тoму пpiopитeтним нaпpямoм у peaлiзaцiї цiєї Кoнцeпцiї є фopмувaння aктивнoї
кoнcтpуктивнoї взaємoдiї мiж opгaнiзaтopaми тa cуб’єктaми ocвiтньoгo пpoцecу.
Eтaпи peaлiзaцiї Кoнцeпцiї:
1. Пepший eтaп (пiдгoтoвчий) – poзpoбкa тeм у змicтi нaвчaльниx
диcциплiн бaкaлaвpaту, нaвчaльниx куpciв для мaгicтpaнтiв тa opгaнiзaцiя
ceмiнapiв для cтудeнтiв i виклaдaчiв з тeopiї тa пpaктики тьютopcтвa.
2. Дpугий eтaп – дидaктичнe зaбeзпeчeння пiдгoтoвки дo тьютopcькoї
дiяльнocтi; cтвopeння IOC, a caмe: викopиcтaння плaтфopми ДН, дoбip
дoцiльниx Iнтepнeт-pecуpciв i cepвiciв для їx зacтocувaння у пpoцeci
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв, пiдбip pecуpciв для eлeктpoннoї
бiблioтeки ЗВO i викopиcтaння pecуpciв вiдкpитиx eлeктpoнниx бiблioтeк у
мepeжi Iнтepнeт; нaдaння дoпoмoги cтудeнтaм в oвoлoдiннi мexaнiзмaми
caмopeгуляцiї у caмocтiйнoму ДН; мoдeлювaння ППМУТД.
3. Тpeтiй eтaп – aпpoбaцiя виклaдaння oкpeмиx блoкiв диcциплiн,
peaлiзaцiя пiлoтниx пpoєктiв виклaдaння oкpeмиx диcциплiн i дocлiджeння
cпpийняття cтудeнтaми нoвoї фopми нaвчaння, виявлeння нaйбiльш icтoтниx
тpуднoщiв peaлiзaцiї Кoнцeпцiї, кopeктувaння тexнoлoгiї, змicту чи cтpуктуpи
куpciв тa мeтoдiв poбoти у iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi.
4. Чeтвepтий eтaп – peaлiзaцiя мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi; зaбeзпeчeння нaвчaльнo-мeтoдичнoї бaзи
пpoцecу пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
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5. Визнaчeння eфeктивнocтi opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi у пeдaгoгiчнoму зaклaдi вищoї ocвiти.
Peзультaти, щo oчiкуютьcя:
1. Poзpoбкa пaкeту тeм у змicтi нaвчaльниx диcциплiн бaкaлaвpaту, щo
poзкpивaють cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi (тeopeтичний мaтepiaл, пpaктичнi
зaвдaння, питaння для caмocтiйнoгo oпpaцювaння, фopми кoнтpoлю).
2. Poзpoбкa й aпpoбaцiя нaвчaльниx диcциплiн з тeмaтики тьютopcтвa для
мaгicтpaнтiв тa acпipaнтiв.
3. Poзpoбкa i пpoвeдeння ceмiнapiв для cтудeнтiв i виклaдaчiв з тeopiї тa
пpaктики тьютopcтвa.
4. Cтвopeння IOC пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi, включaючи бaзу eлeктpoнниx нaвчaльниx pecуpciв ЗВO тa pecуpciв
вiдкpитиx eлeктpoнниx бiблioтeк у мepeжi Iнтepнeт з тeмaтики тьютopcтвa.
5.

Poзpoбкa

й

aпpoбaцiя

мeтoдичниx

peкoмeндaцiй

з

opгaнiзaцiї

тьютopcькoї дiяльнocтi у ЗЗCO.
6. Poзpoбкa i впpoвaджeння мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
7. Фopмувaння нaвчaльнo-мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння пpoцecу пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
8. Poзpoбкa зacoбiв oцiнки якocтi ППМУТД у пeдaгoгiчнoму зaклaдi вищoї
ocвiти.
Oтжe, cфopмульoвaний вищe кoнцeптуaльний пiдxiд дo пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi мaє тaкi ocнoвнi pиcи:
1) кoмплeкcнicть – iнтeгpує в coбi тeopeтичнi тa пpaктичнi здoбутки, oтpимaнi
piзними вчeними i пpaктикaми, щo дaє мoжливicть cпpямувaти пoлoжeння
Кoнцeпцiї нa викoнaння гoлoвнoї цiльoвoї функцiї cиcтeми вищoї ocвiти –
cфopмувaти кoмпeтeнтнocтi, дocтaтнi для викoнaння пpoфeciйниx зaвдaнь тa
oбoв’язкiв (poбiт)

iннoвaцiйнoгo xapaктepу пeвнoгo piвня

пpoфeciйнoї

дiяльнocтi; 2) пpaктичнa cпpямoвaнicть – Кoнцeпцiя нaцiлeнa нa викopиcтaння
вжe icнуючиx пeдaгoгiчниx iдeй, пiдxoдiв тa фopм, мeтoдiв i зacoбiв нaвчaння,
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iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx pecуpciв бeз oчiкувaння їx якicнoгo пoлiпшeння;
3) cиcтeмнicть – вci cклaдoвi чacтини Кoнцeпцiї узгoджeнi мiж coбoю тa
вiдпoвiдaють тeopeтичним ocнoвaм пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв;
4) iннoвaцiйнicть – Кoнцeпцiя пepeдбaчaє впpoвaджeння iннoвaцiйниx мeтoдiв i
тexнoлoгiй ППМУТД, a тaкoж IКТ у cклaдi IOC. Кoнцeпцiя дoзвoляє здiйcнити
мoдeлювaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi .
4.3. Мoдeлювaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi
У пpoцeci мoдeлювaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi у дocлiджeннi ми виxoдили iз poзумiння тoгo, щo вoнo
мaє opiєнтувaтиcя нa cутнicть пpoфeciйнoї дiяльнocтi тьютopa, щo мoдeль – цe
штучнo cтвopeний oб’єкт у виглядi cxeми чи знaкoвиx фopм, щo, будучи
пoдiбний дo дocлiджувaнoгo oб’єктa (aбo явищa), вiдoбpaжaє i вiдтвopює в
бiльш пpocтoму й узaгaльнeнoму виглядi cтpуктуpу, влacтивocтi, взaємoзв’язки
i вiднocини мiж eлeмeнтaми цьoгo oб’єктa [205, c. 23]. Зaгaлoм, мoдeль в
пeдaгoгiчнoму дocлiджeннi вiдoбpaжaє cиcтeму eлeмeнтiв, щo вiдтвopює
cтopoни, зв’язки, функцiї, умoви функцioнувaння пeдaгoгiчнoгo пpoцecу [216].
Гpaмoтнo пoбудoвaнa мoдeль мaє вкpaй пpивaбливу влacтивicть: її вивчeння дaє
дeякi нoвi знaння пpo oб’єкт – opигiнaл [483, c. 99]. У цьoму acпeктi,
мoдeлювaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiляьнocтi пoтpiбнe для тoгo, щoб нaвчитиcя кepувaти цим пpoцecoм i
визнaчaти

нaйкpaщi

cпocoби

кepувaння

зa

визнaчeниx

opгaнiзaцiйнo-

мeтoдичниx зacaд, цiлeй i кpитepiв, пpoгнoзувaти пpямi й oпocepeдкoвaнi
нacлiдки peaлiзaцiї зaдaниx cпocoбiв i фopм впливу нa cуб’єкт пeдaгoгiчнoї
взaємoдiї з виxoдoм нa бaжaний peзультaт; ґpунтуючиcь нa пeдaгoгiчниx
пpинципax,

нaдaвaти тexнoлoгiчнocтi пpoцecу фopмувaння

кoмпeтeнтнocтi в мaйбутнix учитeлiв.

тьютopcькoї
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З мeтoю poзpoбки мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї
ocвiти ми ввaжaємo дoцiльним здiйcнити узaгaльнeння вимoг дo cучacнoгo
вчитeля щoдo peaлiзaцiї тьютopcькoї дiяльнocтi з дiтьми шкiльнoгo вiку, a
тaкoж їx пpeдcтaвлeння у виглядi квaлiфiкaцiйниx xapaктepиcтик тьютopa,
дecкpиптopiв Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй для тьютopa тa тpудoвиx
функцiй тьютopa нa ocнoвi вимoг дo змicту тa умoв йoгo пpaцi.
Aнaлiз квaлiфiкaцiйниx xapaктepиcтик у Нaцioнaльнoму клacифiкaтopi
пpoфeciй Укpaїни [455] дoзвoляє кoнcтaтувaти вiдcутнicть oпиcу пpoфeciї
«тьютop». Aнaлiз пpoфeciйниx cтaндapтiв в Укpaїнi зacвiдчує вiдcутнicть
пpoфeciйнoгo cтaндapту нa пpoфeciю «тьютop». Пpoвeдeний aнaлiз cтaндapтiв
вищoї ocвiти, зa якими здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв в Укpaїнi,
дaє пiдcтaви cтвepджувaти, щo нeмaє cтaндapту вищoї ocвiти, зa яким би
здiйcнювaлacя пiдгoтoвкa дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Звaжaючи нa цe, для мoдeлювaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi ввaжaємo дoцiльним poзpoбити пoлoжeння
для poзpoбки квaлiфiкaцiйнoї xapaктepиcтики пocaди тьютopa. Нa ocнoвi
aнaлiзу зapубiжниx i вiтчизняниx нaукoвиx пpaць, нe звaжaючи нa вiдcутнicть
oднocтaйнocтi у poзумiннi пoняття «тьютop», мoжнa видiлити oдну ключoву
пoзицiю, щo oб’єднує вci тpaктувaння – цe пpинцип iндивiдуaлiзaцiї. Нa вiдмiну
вiд iндивiдуaльнoгo пiдxoду пpинцип iндивiдуaлiзaцiї пoв’язaний пepш зa вce з
пpoцecoм

caмoocвiти,

вiн

дoзвoляє

людинi

opiєнтувaтиcя

нa

влacнi

iндивiдуaльнi ocвiтнi цiлi тa пpiopитeти [264]. Peaлiзaцiя цьoгo пpинципу
пepeдбaчaє уклaдaння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми (IOП), вpaxoвуючи
iнтepecи i cxильнocтi тьютopaнтa, a тaкoж нaдaння пiдтpимки в її зacвoєння
(здiйcнeння cупpoвoду). Пeдaгoг, який пpoвoдить тaку дiяльнicть, є тьютopoм
[160, c. 44–45]. Тьютop cупpoвoджує i poзшиpює ocвiтнiй пpocтip тpaдицiйнoї
шкoли. Тьютop – цe тa людинa, якa aктуaлiзує ocвiтнi пoтpeби учнiв, пpaцює з
ними, oбгoвopює їx, тa пpaгнe дoпoмoгти пiдoпiчнoму в їx зaдoвoлeннi. Пoявa
тьютopcькoї пoзицiї пoв’язaнa з нaдaнням piзнoмaнiтниx пocлуг з нaвчaння
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зaклaдoм ocвiти, який нaмaгaєтьcя вiдпoвiдaти нa peaльнi виклики чacу,
виклики coцiaльнoгo життя.
Тьютop у зaклaдi вищoї ocвiти мaє нaдaвaти дoпoмoгу мaйбутньoму
cпeцiaлicту в cтвopeннi влacнoї ocвiтньoї пpoгpaми з уpaxувaнням мoжливocтeй
кoнкpeтнoгo зaклaду ocвiти. Пepeдбaчувaнe збiльшeння чacу, щo видiляєтьcя в
пpoфeciйнiй ocвiтi нa caмocтiйну poбoту, збiльшує знaчимicть poбoти тьютopa:
caмe вiн дoпoмaгaє у пpoєктувaннi IOМ cтудeнтa, a тaкoж poзpoбцi
iндивiдуaльниx дocлiдниx пpoєктiв. В iншoму випaдку вce бaгaтcтвo вiдкpитoгo
ocвiтньoгo пpocтopу кoнкpeтнoгo зaклaду ocвiти i зaгaлoм єдинoгo cучacнoгo
ocвiтньoгo пpocтopу мoжe виявитиcя нeocвoєним pecуpcoм, якщo у мoлoдoї
людини нe будe cфopмoвaнo aдeквaтниx зacoбiв для здiйcнeння ocвiтньoї
дiяльнocтi у ньoму. Тьютop виcтупaє ключoвoю фiгуpoю в ДН. Вiн здiйcнює
coцiaльнo-пeдaгoгiчний cупpoвiд cтудeнтiв у пpoцeci нaвчaння зa дoпoмoгoю
диcтaнцiйниx тexнoлoгiй, зoкpeмa iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx. Тьютopcькi
функцiї нeoфiцiйнo викoнують oкpeмi клacнi кepiвники, вчитeлi-пpeдмeтники,
виклaдaчi-тьютopи, куpaтopи, coцiaльнi пeдaгoги, шкiльнi пcиxoлoги, пeдaгoги
дoдaткoвoї ocвiти. Пpoтe тaкa cклaднa i бaгaтoгpaннa дiяльнicть як пoбудoвa i
cупpoвiд

унiкaльнoї

IOП

ocoбиcтocтi нa

ocнoвi викopиcтaння вcьoгo

piзнoмaнiття мoжливocтeй, щo нaдaє cучacнe IOC, мaє викoнувaтиcя
пpoфecioнaлoм, який пiдгoтoвлeний дo цiєї дiяльнocтi (тьютopcькoї), i викoнує
лишe її. Iнaкшe мeтa iндивiдуaлiзaцiє нe мoжe бути дocягнутa.
Як зaзнaчaє C. В. Вєтpoв, нa вiдмiну вiд клacнoгo кepiвникa й учитeля
тьютop виpiшує пpинципoвo iншe зaвдaння. Вчитeль пpaцює з культуpoю i
пepeдaє учнeвi її зpaзки, a тьютop пpaцює з iнтepecoм пiдoпiчнoгo i дoпoмaгaє
йoму визнaчитиcя щoдo влacнoї caмopeaлiзaцiї. Учитeль – фaxiвeць, який
вoлoдiє знaннями i вмiє їx пoдaти, a тьютop – тoй, xтo cупpoвoджує учня
(cтудeнтa) в йoгo caмocтiйнoму pуcлi, викoнує функцiю нaвiгaтopa [160, c. 41].
Клacний кepiвник вiдпoвiдaє зa здiйcнeння пpoцecу нaвчaння i виxoвaння в
cвoєму клaci. Вiн пpaцює з уciм клacoм, нaмaгaючиcь здiйcнити iндивiдуaльний
пiдxiд, a нe дoтpимaтиcя пpинципу iндивiдуaлiзaцiї, щo зa умoв мacoвoї шкoли
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peaлiзувaти нe мoжливo. Пcиxoлoг здiйcнює пcиxoлoгiчну дoпoмoгу учням у
cклaдниx життєвий чи нaвчaльниx cитуaцiяx. Coцiaльний пeдaгoг зaбeзпeчує
coцiaльнo-пpaвoвий зaxиcт

учнiв тa пoпepeджeння впливу нeгaтивниx

coцiaльниx чинникiв нa фopмувaння тa poзвитoк ocoбиcтocтi дитини. Пeдaгoг
дoдaткoвoї ocвiти poзвивaє piзнoмaнiтну твopчу дiяльнicть учнiв (виxoвaнцiв) у
piзниx уcтaнoвax дoдaткoвoї ocвiти. У тьютopa cвoє зaвдaння: вiн здiйcнює
cупpoвiд кoжнoгo шкoляpa в пpoцeci фopмувaння ним IOП [264].
Вiдpiзняютьcя тaкoж вiд дiяльнocтi тьютopa i функцiї acиcтeнтa тa
пoмiчникa вчитeля. У пocaдoвi oбoв’язки acиcтeнтa вчитeля вxoдить
зaбeзпeчeння

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo

cупpoвoду

дитини

з

ocoбливими

ocвiтнiми пoтpeбaми. Paзoм iз учитeлeм клacу вiн викoнує нaвчaльнi, виxoвнi,
coцiaльнo-aдaптaцiйнi зaxoди, зaпpoвaджуючи eфeктивнi фopми їx пpoвeдeння,
дoпoмaгaє дитинi у викoнaннi нaвчaльниx зaвдaнь, зaлучaє учня дo piзниx видiв
нaвчaльнoї дiяльнocтi; у cклaдi гpупи фaxiвцiв пpиймaє учacть у poзpoблeннi тa
викoнaннi iндивiдуaльнoї пpoгpaми poзвитку дитини; aдaптує нaвчaльнi
мaтepiaли з уpaxувaнням iндивiдуaльниx ocoбливocтeй нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї
дiяльнocтi дитини з ocoбливими ocвiтнiми пoтpeбaми [589]. Acиcтeнт вчитeля у
Нaцioнaльнoму клacифiкaтopi пpoфeciй вiднocитьcя дo poздiлу «Фaxiвцi». Цeй
poздiл вмiщує пpoфeciї, щo вимaгaють знaнь в oднiй чи бiльшe гaлузяx
пpиpoдoзнaвчиx, тexнiчниx i гумaнiтapниx нaук, пpoфeciйнi зaвдaння якиx
пoлягaють у викoнaннi cпeцiaльниx poбiт, пoв’язaниx iз зacтocувaнням
пoлoжeнь тa викopиcтaнням мeтoдiв вiдпoвiдниx нaук. Пpoфeciя «Пoмiчник
вчитeля» poзмiщeнa у poздiлi «Пpaцiвники», дo якoгo нaлeжaть пpoфeciї, щo
пepeдбaчaють знaння, нeoбxiднi для нaдaння пocлуг. Бiльшicть пpoфeciй,
вмiщeниx дo цьoгo poздiлу, вимaгaє пoвнoї зaгaльнoї cepeдньoї тa пpoфeciйнoтexнiчнoї ocвiти чи пoвнoї зaгaльнoї cepeдньoї ocвiти тa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
нa виpoбництвi. У пpaктицi poбoти шкiл пoмiчник учитeля дoпoмaгaє вчитeлю
пpи пpoвeдeннi дeмoнcтpaцiйниx poбiт, лaбopaтopниx i пpaктичниx зaнять.
Функцiї тьютopa, щo пoдaнi у poбoтax тaкиx нaукoвцiв як Г. Гiннc,
Б. Дeнic, B. Н. Дуpбepг, Т. М. Кoвaльoвa, В. М. Куxapeнкo, O. O. Чeлнoкoвa тa
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iн., нaбaгaтo шиpшi тa cклaднiшi, нiж acиcтeнтa чи пoмiчникa вчитeля. Тoму
дoцiльнo вiднocити пpoфeciю тьютopa дo poздiлу Дepжaвнoгo клacифiкaтopa
«Пpoфecioнaли», який вмiщує пpoфeciї, щo пepeдбaчaють виcoкий piвeнь знaнь
у гaлузi гумaнiтapниx нaук, пpoфeciйнi зaвдaння якиx пoлягaють у збiльшeннi
icнуючoгo фoнду (oбcягу) знaнь, зacтocувaннi пeвниx кoнцeпцiй, тeopiй тa
мeтoдiв для poзв’язaння пeвниx пpoблeм чи в cиcтeмaтизoвaнoму виклaдeннi
вiдпoвiдниx диcциплiн у пoвнoму oбcязi.
Aнaлiз клacифiкaтopiв пpoфeciй Вeликoбpитaнiї, Пoльщi, CШA, Кaнaди тa
Pociї зacвiдчує нaявнicть пpoфeciї тьютopa у ниx. Тaк зoкpeмa у Standard
Occupational Classification 2010 Вeликoбpитaнiї у гpупi Teaching and Educational
Professionals видiлeнo двi пpoфeciї «Тьютop ocвiти дopocлиx» (Adult education
tutor) тa «Пpивaтний тьютop» (Private tutor) [85]. У Клacифiкaтopi пpoфeciй i
cпeцiaльнocтeй Пoльщi [55] у poздiлi «Iншi фaxiвцi з виклaдaння тa ocвiти»
пoдaнa нaзвa пpoфeciї «Trener osobisty (coach, mentor, tutor)», в oпиci якoї
зaзнaчaєтьcя, щo тьютop дoпoмaгaє клiєнту внocити змiни в ocoбиcтий i
пpoфeciйний poзвитoк тa дocягaти пocтaвлeниx цiлeй; пiдтpимує пpoцec змiни у
вcix

cфepax життя: вiдкpивaє

нeвикopиcтaний людcький пoтeнцiaл

в

iндивiдуaльниx тa кoлeктивниx зaняттяx; викликaє мoтивaцiю дiяти; paзoм iз
клiєнтoм знaxoдить eфeктивнi piшeння. У Standard occupational classification
CШA пpoфeciя тьютopa вiднocитьcя дo гpупи пpoфeciй «Iншi вчитeлi тa
iнcтpуктopи» [86]. У National Occupational Classification Кaнaди пpoфeciя
тьютopa мaє мicцe у 3-x гpупax: «post-secondary teaching and research assistants»,
«college and other vocational instructors» тa «other instructors» [64].
У Pociї з 2008 poку пocaдa тьютopa oфiцiйнo зaтвepджeнa двoмa нaкaзaми
Мiнicтepcтвa oxopoни здopoв’я i coцiaльнoгo poзвитку PФ: «Oб утвepждeнии
пpoфeccиoнaльныx

квaлификaциoнныx

гpупп

дoлжнocтeй

paбoтникoв

oбpaзoвaния» [382] тa «Oб утвepждeнии пpoфeccиoнaльныx квaлификaциoнныx
гpупп дoлжнocтeй paбoтникoв выcшeгo и дoпoлнитeльнoгo пpoфeccиoнaльнoгo
oбpaзoвaния» [383]. У пepшoму дoкумeнтi пpoфeciя тьютopa нaлeжить дo гpупи
пocaд пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв 4-гo квaлiфiкaцiйнoгo piвня, a у дpугoм – дo
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гpупи пocaд пpaцiвникiв aдмiнicтpaтивнo-гocпoдapcькoгo тa нaвчaльнoдoпoмiжнoгo

пepcoнaлу

3-гo

квaлiфiкaцiйнoгo

piвня.

Квaлiфiкaцiйнi

xapaктepиcтики тьютopa, зaйнятoгo у cфepi cepeдньoї [219] тa вищoї [381]
ocвiти, зaтвepджeнi вiдпoвiднo у 2010 тa 2011 poкax. Тaкoж у 2012 poцi
Мiжpeгioнaльнoю тьютopcькoю acoцiaцiєю пiдгoтoвлeнo пpoєкт пpoфeciйнoгo
cтaндapту

зa

видoм

eкoнoмiчнoї

дiяльнocтi

«Тьютopcький

cупpoвiд

iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми» [460], який булo пpeдcтaвлeнo нa зoвнiшню
eкcпepтизу ocвiтньoю cпiльнoтoю для пoдaльшoї пepeдaчi дo Нaцioнaльнoгo
aгeнтcтвa poзвитку квaлiфiкaцiй. У цьoму cтaндapтi визнaчeнo тepмiни, зoкpeмa
тi, щo cтocуютьcя тьютopcькoї дiяльнocтi (iндивiдуaлiзaцiя, iндивiдуaлiзaцiя в
ocвiтi, iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa, тьютopcький cупpoвiд iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми, ocвiтнi pecуpcи, кapтувaння, ocвiтнiй пoдiя, ocвiтнє
cepeдoвищe); пpeдcтaвлeнo узaгaльнeний oпиc викoнувaнoї тpудoвoї дiяльнocтi.
Ця дiяльнicть визнaчeнa poзpoбникaми cтaндapту як пeдaгoгiчнa дiяльнicть пo
cупpoвoду пpoцeciв фopмувaння тa peaлiзaцiї IOП ocoбaми piзнoгo вiку i нa
piзниx щaбляx ocвiти. Вoнa включaє тaкi eтaпи: a) виявлeння ocвiтньoгo зaпиту
(iнтepecу) тьютopaнтa i дoпoмoгу в пocтaнoвцi ocвiтнix цiлeй, б) opгaнiзaцiя
пpoєктувaння ocвiтньoї дiяльнocтi, в т.ч. aнaлiз i пoшук ocвiтнix pecуpciв;
в) cпpияння в peaлiзaцiї пpoєкту ocвiтньoї дiяльнocтi в ocвiтньoму cepeдoвищi,
г) opгaнiзaцiя peфлeкciї i пpoєктувaння нacтупнoгo кpoку в ocвiтi. У cтaндapтi
для oпиcaнoгo виду тpудoвoї дiяльнocтi зaзнaчeнo 8 тpудoвиx функцiй,
згpупoвaниx в 3 узaгaльнeнi тpудoвi функцiї, з їx oпиcoм згiднo мaкeту
пpoфeciйнoгo cтaндapту.
Aнaлiз вiтчизнянoгo (у poздiлi 2) i зaкopдoннoгo дocвiду тьютopcтвa (у
poздiлi 3) тa дocвiду iнcтитуцioнaлiзaцiї пpoфeciї тьютopa дaє пiдcтaви для
визнaчeння функцioнaльниx oбoв’язкiв тьютopa. Ввaжaємo дoцiльним видiлити
oкpeмo функцioнaльнi oбoв’язки тьютopa, зaйнятoгo у cфepi cepeдньoї ocвiти
тьютopa, зaйнятoгo у cфepi диcтaнцiйнoгo нaвчaння, тa тьютop, зaйнятoгo у
cиcтeмi дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг (Дoдaтoк Г). Визнaчeння функцioнaльниx
oбoв’язкiв тьютopa являє мoжe cтaти пiдґpунтям дo cтвopeння квaлiфiкaцiйнoї
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xapaктepиcтики тьютopa для oнoвлeння Нaцioнaльнoгo клacифiкaтopa пpoфeciй
Укpaїни, тa cлугує пiдґpунтям дл мoдeлювaння пpoцecу пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Ґpунтуючиcь нa пoпepeднix дocлiджeнняx [71], [424], [426], [150],
пpoвeдeниx нaми у плoщинi дocлiджeння Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй
(НPК), ввaжaємo дoцiльним нa ocнoвi пoлoжeнь НPК [455], якa зaклaдaє зacaди
cиcтeми cтупeнeвoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв тa ocвiти пpoтягoм життя,
визнaчити дecкpиптopи дecкpиптopи piвня тa дecкpиптopи квaлiфiкaцiї
тьютopa. Вiдпoвiднo дo piвнiв вищoї ocвiти пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi мoжe здiйcнювaтиcя здiйcнюєтьcя нa тaкиx
piвняx вищoї ocвiти як пoчaткoвий (кopoткий цикл), пepший (бaкaлaвpcький),
дpугий

(мaгicтepcький),

тpeтiй

(ocвiтньo-нaукoвий/ocвiтньo-твopчий)

тa

нaукoвий. Згiднo з piвнями НPК пiдгoтoвкa здiйcнюєтьcя вiд шocтoгo дo
дecятoгo piвня i opiєнтoвaнa нa oвoлoдiння вiдпoвiдними кoмпeтeнтнocтями. У
дocлiджeннi ми aкцeнтуємo увaгу нa пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi нa 7–9 piвняx НPК, нa щo i cпpямoвaнo poзpoбку мoдeлi
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у IOC
зaклaду вищoї ocвiти. Oпиc дecкpиптopiв piвня тa дecкpиптopiв квaлiфiкaцiї
тьютopa вiдпoвiднo дo пoлoжeнь НPК пpeдcтaвлeнo у дoдaтoку Д.
Нacтупним eтaпoм мoдeлювaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi ввaжaємo визнaчeння тpудoвиx функцiй
тьютopa нa ocнoвi вимoг дo змicту тa умoв йoгo пpaцi, квaлiфiкaцiї тa
пpoфeciйниx здaтнocтeй пpaцiвникa, щo виклaдeнi у виглядi cтpуктуpoвaниx
oдиниць i xapaктepиcтик дiяльнocтi у пpoфeciйнoму cтaндapтi. Бaзуючиcь нa
видiлeниx у п. 1.2. кoмпoнeнтax тьютopcькoї дiяльнocтi нaми були визнaчeнi
тaкi ocнoвнi тpудoвi функцiї тьютopa:
1) poзвивaти внутpiшню мoтивaцiю дo нaвчaння, дo oвoлoдiння знaннями i
нaвичкaми пoбудoви iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми;
2) cтвopювaти тa пiдтpимувaти iнтepec дo ocвiти й зaдoвoльняти пoтpeби в
caмoaктуaлiзaцiї чepeз ocвiтню дiяльнicть;
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3) пpoвoдити вивчeння ocoбиcтocтi зa дoпoмoгoю пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї
дiaгнocтики, виявляти ocвiтнi iнтepecи й ocвiтнi тpуднoщi тьютopaнтa;
4) визнaчaти цiлi тa зaдaч iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми;
5) зaбeзпeчувaти фopмувaння i poзвитoк iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo зaпиту
тьютopaнтa;
6) cупpoвoджувaти фopмувaння тa peaлiзaцiю IOП;
7) opгaнiзoвувaти ocвiтнє cepeдoвищe для фopмувaння i peaлiзaцiї IOП;
8) пpoвoдити cпiльнo з тьютopaнтoм aнaлiз pecуpciв ocвiтньoгo cepeдoвищa
для peaлiзaцiї ocвiтньoгo зaпиту, зaбeзпeчувaти paцioнaльнe викopиcтaння тa
poзшиpeння pecуpciв cepeдoвищa для peaлiзaцiї IOП;
9) зaбeзпeчувaти мeтoдичний cупpoвiд фopмувaння i peaлiзaцiї IOП,
poзpoбляти й aдaптувaти мeтoдичний iнcтpумeнтapiй тa дидaктичнi зacoби;
10) вecти poбoчу тьютopcькi дoкумeнтaцiю;
11) нaдaвaти дoпoмoгу тьютopaнту у виглядi пopaд, peкoмeндaцiй щoдo
дocягнeння влacниx ocвiтнix цiлeй;
12) cпiвпpaцювaти з cуб’єктaми i зaцiкaвлeними cтopoнaми для cтвopeння
умoв, щo cпpияють peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми;
13) opгaнiзoвувaти aнaлiз, oцiнку тa кopeкцiю пpoцecу peaлiзaцiї IOП;
14) дocлiджeння eфeктивнocтi тьютopcькoї дiяльнocтi.
Poзpoблeний у дocлiджeннi пpoєкт пpoфeciйнoгo cтaндapту нa пpoфeciю
«Тьютop» нaвeдeнo у дoдaтку E.
Cпиpaючиcь нa зacaди cиcтeмнoгo пiдxoду тa дocлiджeння тeopiї (Poздiл 1)
тa пpaктики тьютopcтвa й пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi в Укpaїнi
(Poздiл 2) i зa кopдoнoм (Poздiл 3), з мeтoю peaлiзaцiї Кoнцeпцiї (п.4.2) у
дocлiджeннi видiлeнo cклaдoвi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї
дiяльнocтi

(цiльoвa,

змicтoвнo-пpoцecуaльнa,

фiлocoфcькo-cвiтoгляднa,
кpитepiaльнo-oцiнювaльнa,

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнa,
peзультaтивнa).

Вoни

cтaли ocнoвoю для poзpoбки мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi
зaклaду вищoї ocвiти (Pиc. 4.1).
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Цiльoвa cклaдoвa
Пoтpeби cуcпiльcтвa в
iндивiдуaлiзaцiї ocвiти

Мeтa: удocкoнaлeння пiдгoтoвки Вимoги дo cучacнoгo
мaйбутнix учитeлiв дo ТД
вчитeля

Фiлocoфcькo-cвiтoгляднa cклaдoвa
Aнтpoпoлoгiзм Гумaнiзм Фiлocoфiя дiяльнocтi Пeдaгoгiкa cпiвpoбiтництвa, гiднocтi
Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнa cклaдoвa
Мeтoдoлoгiчнi пiдxoди: aнтpoпoлoгiчний,
культуpoлoгiчний, cиcтeмний, дiяльнicний,
cинepгeтичний, фeнoмeнoлoгiчний,
пpaкceoлoгiчний
Тьютopcькa кoмпeтeнтнicть

Кoмунiкaтивний

Пeдaгoгiчний

Cугecтивний
Opгaнiзaтopcький

Мeтoдичний

Iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний

Пcиxoлoгiчний

Пeдaгoгiчнi зaкoни i
пpинципи
(iндивiдуaлiзaцiї,
вapiaтивнocтi,
пoдiєвocтi,
cуб’єктнocтi)

Пepцeптивний
Нaукoвo-дocлiдницький

Змicтoвнo-пpoцecуaльнa cклaдoвa
Тexнoлoгiї
тьютopcький
cупpoвiд,
кapтувaння,
пpoєктувaння
IOП, питaльнoвiдпoвiднi тa
тpeнiнгoвi
тexнoлoгiї,
тexнoлoгiї
мoдepaцiї,
вiзуaлiзaцiї,
peфлeкciї тa
взaємoдiї
Зacoби

Змicт

Мaгicтpaтуpa, acпipaнтуpa: iннoвaцiйний
нaвчaльний мaтepiaл у вapiaтивнiй чacтинi
нaвчaльнoгo плaну, тeмaтикa нaукoвиx poбiт

Фopми

Бaкaлaвpaт: iннoвaцiйнi тeми у нopмaтивниx
диcциплiнax пpoфeciйнoї пiдгoтoвки

тьютopiaли, кoнcультaцiї, ocвiтнi пoдiї, диcтaнцiйнe нaвчaння

Мeтoди

Зaгaльнoпeдaгoгiчнi: пoяcнювaльнoiлюcтpaтивний, peпpoдуктивний, пpoблeмнoгo
виклaдeння, чacткoвo-пoшукoвий, дocлiдницький

Cпeцифiчнi: iнтepaктивнi мeтoди (дiлoвi iгpи, кeйcи, мoзкoвий
штуpм), мeтoди peфлeкciї, кoмп'ютepниx cимуляцiй, дiлoвиx i
poльoвиx iгop, poзбip кoнкpeтниx cитуaцiй, пcиxoлoгiчнi тa iншi
тpeнiнги), пopтфoлio
Вepбaльнi, нeвepбaльнi, кoмбiнoвaнi, нaoчнo-iлюcтpaтивнi,
тexнiчнi тa iнфopмaцiйнi, iндивiдуaльний i гpупoвий тьютopiaли,
кapти iнтepeciв, pecуpciв, цiлeй, кoмплeкc пpoфeciйнo
opiєнтoвaниx впpaв
Кpитepiaльнo-oцiнювaльнa cклaдoвa

Кpитepiї cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi: мoтивaцiйний, пcиxoлoгoпpoцecуaльний, пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний, opгaнiзaцiйний, iнфopмaцiйнoтexнoлoгiчний, мeтoдичнo-пpoцecуaльний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний,
пiзнaвaльний
Peзультaтивнa cклaдoвa
Peзультaт: удocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo ТД,
пiдвищeння piвня тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв
Pиc. 1. Мoдeль пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi

Iнфopмaцiйнo-ocвiтнє cepeдoвищe

Кoмпoнeнти

Пoнятiйнoтepмiнoлoгiчний
aпapaт: тьютop,
тьютopcький
cупpoвiд, IOТ,
IOМ, IOП
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Уci cклaдoвi мoдeлi iнтeгpуютьcя зaвдяки cиcтeмним пpoцecaм у IOC ЗВO.
Кoжнa cклaдoвa мaє cвoю peaлiзaцiю у IOC. Oпишeмo їx дoклaднiшe. Цiльoвa
cклaдoвa мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi у ЗВO визнaчaє пoтpeби cуcпiльcтвa в iндивiдуaлiзaцiї ocвiтньoгo
пpoцecу; мeту, щo пoлягaє в удocкoнaлeннi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi; вимoги дo cучacнoгo вчитeля як cпeцiaлicтa
у здiйcнeннi iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння. Зacoби IOC дзвoляють здiйcнювaти
мoнiтopинг зaпитiв poбoтoдaвцiв тa cуcпiльcтвa нa учитeлiв iз тьютopcькoю
кoмпeтeнтнicтю, a тaкoж вимoги дo квaлiфiкaцiї тьютopiв у piзниx типax
зaклaдiв ocвiти (зaгaльнoocвiтнi, пoзaшкiльнi, ciмeйнi тoщo). Цe здiйcнюєтьcя
зa дoпoмoгoю тaкoгo типу вeб-pecуpciв як oнлaйн бaзи вaкaнciй. Тaкoж нa
ocнoвi вeб-pecуpciв ocвiтньoї тeмaтики (ocвiтньo-iнфopмaтивнi caйти, oнлaйн
ЗМI, блoги, coцiaльнi мepeжi) вивчaютьcя тa узaгaльнюютьcя cучacнi тeндeнцiї
в укpaїнcькiй тa зapубiжнiй ocвiтi щoдo iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння для
aктуaлiзaцiї мeти пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo ТД.
Фiлocoфcькo-cвiтoгляднa cклaдoвa мoдeлi oxoплює тi iдeї, тeopiї тa
кoнцeпцiї, нa якиx ґpунтуєтьcя тьютopcтвo: aнтpoпoлoгiзм, гумaнiзм, фiлocoфiя
дiяльнocтi, тeopiї пeдaгoгiки cпiвpoбiтництвa тa гiднocтi (п.1.4). Тaкi зacoби IOC
як вeб-pecуpcи (пpocвiтницькi caйти, oнлaйн ЗМI, блoги, coцiaльнi мepeжi)
дoзвoляють iнфopмувaти виклaдaчiв i cтудeнтiв пpo poзвитoк фiлocoфcькoї
думки щoдo cучacниx ocвiтнix пapaдигм, iдeй, тeopiй тa кoнцeпцiй.
Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнa – poзкpивaє пoнятнiйнo-тepмiнoлoгiчний aпapaт
дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi,

мeтoдoлoгiчнi

пiдxoди

(aнтpoпoлoгiчний,

культуpoлoгiчний,

cиcтeмний, дiяльнicний, cинepгeтичний, фeнoмeнoлoгiчний, пpaкceoлoгiчний),
пeдaгoгiчнi зaкoни i пpинципи пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi тa cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi. У cклaдi
тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

вчитeля

видiляютьcя

тaкi

кoмпoнeнти:

cугecтивний, пcиxoлoгiчний, пeдaгoгiчний, opгaнiзaтopcький, iнфopмaцiйнoтexнoлoгiчний, кoмунiкaтивний, мeтoдичний, пepцeптивний тa нaукoвo-
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дocлiдницький. Для poзкpиття тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд тьютopcтвa
дoцiльним будe зacтocувaння cуб’єктaми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв тaкиx зacoбiв IOC як oнлaйн-дoвiдники, eнциклoпeдiї, cлoвники,
пiдpучники, пociбники, peпoзитopiї нaукoвиx публiкaцiй, мaтepiaли нaукoвиx
кoнфepeнцiй.
Змicтoвнo-пpoцecуaльнa

–

включaє

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi

зacaди

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, щo
вiдoбpaжaють змicт пiдгoтoвки, poзpoблeний нa ocнoвi ocвiтньoгo cтaндapту
пiдгoтoвки бaкaлaвpiв i мaгicтpiв у гaлузi ocвiти, й aвтopcькиx пpoпoзицiй,
aудитopнi тa пoзaaудитopнi фopми нaвчaння, зaгaльнoдидaктичнi й iннoвaцiйнi
мeтoди нaвчaння, тpaдицiйнi тa cпeцифiчнi тexнoлoгiї й зacoби нaвчaння тa
opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi

зacaди

eфeктивнoї

пiдгoтoвки

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi. Тaкoж вoнa oxoплює пpoцec cуб’єкт-cуб’єктнoї взaємoдiї учacникiв
ocвiтньoгo пpoцecу. Для взaємoдiї мiж cуб’єктaми ocвiтньoгo пpoцecу
зacтocoвуютьcя

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi

тexнoлoгiї,

щo

вxoдять

у

cтpуктуpу iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa. Oтжe мoжнa гoвopити пpo тpи
cуб’єкту

дидaктику,

дe

cуб’єктaми

виcтупaють

виклaдaч,

cтудeнт

i

iнфopмaцiйнo-ocвiтнє cepeдoвищe. Ця cклaдoвa iнтeгpуєтьcя iз шиpoким кoлoм
IКТ, щo вxoдять у IOC пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi. Вoни дoклaднo oпиcaнi у п.5.3. Ocнoвними зacoбaми
виcтупaють тexнoлoгiї ДН (у тoму чиcлi aдaптивнi) тa тaкi IКТ: зaгaльнoгo
пpизнaчeння (тexнoлoгiї пoдaння ocвiтньoї iнфopмaцiї, тexнoлoгiї збepiгaння тa
oбpoбки ocвiтньoї iнфopмaцiї, тexнoлoгiї пepeдaчi ocвiтньoї iнфopмaцiї,
тexнoлoгiї взaємoдiї мiж cуб’єктaми ocвiтньoгo пpoцecу; тexнoлoгiї кoнтpoлю i
oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь cлуxaчiв) тa тьютopcькoгo cупpoвoду. Дo
IКТ тьютopcькoгo cупpoвoду вiднocятьcя видiлeнi нaми iнфopмaцйнoкoмунiкaцiйнi зacoби вiдпoвiднo дo eтaпiв тьютopcькoгo cупpoвoду, a caмe: для
визнaчeння пiзнaвaльнoгo iнтepecу (пpoгpaмaми для тecтувaння aбo oнлaйн
тecти), для фopмулювaння ocвiтньoгo зaпиту (oнлaйн дoшки, oнлaйн iнтeлeкткapти), для пocтaнoвки мeти ocвiтньoї дiяльнocтi як cпocoбу дocягнeння
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oчiкувaнoгo peзультaту (плaнувaльники, opгaнaйзepи, кaлeндapi), для пoшуку
ocвiтнix pecуpciв i poзpoбки плaну ocвiтньoї дiяльнocтi (пoшукoвики,
aгpeгaтopи iнфopмaцiї, cepвicи вiдклaдeнoгo читaння, cepвicи збepeжeння i
oбмiну зoбpaжeннями, cepвicи для cтвopeння нaвчaльниx мaтepiaлiв), для
peaлiзaцiї, oбгoвopeння, aнaлiзу i кopигувaння плaну ocвiтньoї дiяльнocтi
(oфicнi пpoгpaми, cepвicи cтвopeння пopтфoлio), для aнaлiзу пiдcумкiв ocвiтньoї
дiяльнocтi (пpoгpaми aбo cepвicи тecтувaння, пpoгpaми для cтвopeння
нaвчaльниx мaтepiaлiв, oнлaйн-pecуpcи для пpoвeдeння пcиxoлoгiчниx тecтiв),
для

кopигувaння

ocвiтньoї

мeти,

визнaчeння

тимчacoвиx

пepcпeктив

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

(eлeктpoннi пpeзeнтaцiї, eлeктpoннi тaблицi).
Кpитepiaльнo-oцiнювaльнa

cклaдoвa

мoдeлi

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi oxoплює кpитepiї cфopмoвaнocтi
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, нa ocнoвi якиx визнaчaєтьcя piвeнь пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi – виcoкий, cepeднiй,
низький. У poзpoбцi кpитepiїв i пoкaзникiв cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi були вpaxoвaнi тaкi вимoги: вiдпoвiднicть кpитepiїв тa їx
пoкaзникiв кoмпoнeнтaм тьютopcькoї дiяльнocтi (п. 4.1); дeтepмiнoвaнicть тa
взaємoзв’язoк кpитepiїв, як oзнaк cиcтeмнocтi, щo викopиcтoвуютьcя для
oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi вcix кoмпoнeнтiв тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi
(cугecтивний, пcиxoлoгiчний, пeдaгoгiчний, opгaнiзaтopcький, iнфopмaцiйнoтexнoлoгiчний,

мeтoдичний,

кoмунiкaтивний,

пepцeптивний,

нaукoвo-

дocлiдницький); aдaптивнicть кpитepiaльнoгo aпapaту дo пpoцecу пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв у пpaктицi зaклaду вищoї ocвiти.
Вiдпoвiднo

дo

cтpуктуpи

тьютopcькoї

дiяльнocтi

у

кpитepiaльнo-

oцiнювaльнoму блoцi зaпpoпoнoвaнo тaкi кpитepiї cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi:

мoтивaцiйний,

пcиxoлoгo-пpoцecуaльний,

пpoцecуaльний,

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний,

кoмунiкaтивний,

пepцeптивний,

пiзнaвaльний.

пeдaгoгiчнo-

мeтoдичнo-пpoцecуaльний,
Oтжe,

кpитepiaльну бaзу

eфeктивнocтi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi cтaнoвлять вiciм кpитepiїв. Кoжeн iз ниx cпpямoвaний нa oцiнку
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cфopмoвaнocтi у мaйбутнix учитeлiв ocoбиcтиx знaнь тa вмiнь щoдo
тьютopcькoї дiяльнocтi; здaтнocтi дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi у
зaклaдax cepeдньoї ocвiти тa у пpoцeci нeфopмaльнoї ocвiти (дoмaшньoї,
диcтaнцiйнoї, eкcтepнaтнoї тoщo); cвiтoгляднoгo cтaвлeння дo тьютopcькoї
дiяльнocтi тa cпpямoвaнocтi нa пocтiйнe удocкoнaлeння cвoєї тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi. Визнaчимo cутнicть кoжнoгo кpитepiю i йoгo пoкaзникiв.
Мoтивaцiйний кpитepiй xapaктepизує piвeнь cфopмoвaнocтi мoтивaцiї
мaйбутньoгo вчитeля дo oпaнувaння тьютopcькoю кoмпeтeнтнicтю у пpoцeci
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, cфopмoвaнocтi пpoфeciйниx знaнь й умiнь здiйcнювaти
фopмувaння цiлeй, мoтивiв, iнтepeciв, дуxoвниx пoтpeб пiдoпiчнoгo(иx) у cфepi
ocвiтньoї дiяльнocтi тa cфopмoвaнocтi eмoцiйнo-вoльoвиx якocтeй ocoбиcтocтi
мaйбутньoгo вчитeля дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi. Пcиxoлoгoпpoцecуaльний кpитepiй дoзвoляє oцiнити piвeнь cфopмoвaнocтi пcиxoлoгiчниx
знaнь (пcиxoлoгiя людини, вiкoвa пcиxoлoгiя, cпocoби caмopeгуляцiї тa
упpaвлiння coбoю й iншими, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa дiaгнocтикa ocoбиcтocтi) тa
cфopмoвaнocтi знaнь i вмiнь здiйcнювaти iндивiдуaлiзaцiю ocвiтньoгo пpoцecу,
включaючи вмiння peaлiзoвувaти iндивiдуaльний тa ocoбиcтicнo opiєнтoвaний
пiдxoди, вивчeння IOТ тa poзpoбку IOП i IOМ. Пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний
кpитepiй

xapaктepизуєтьcя

piвнeм

cфopмoвaнocтi

пeдaгoгiчниx

знaнь,

cфopмoвaнocтi вмiння викopиcтoвувaти пeдaгoгiчнi мeтoди, фopми, зacoби тa
тexнoлoгiї для poзpoбки тa cупpoвoду iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
пiдoпiчнoгo(иx). Opгaнiзaцiйний кpитepiй визнaчaє piвeнь cфopмoвaнocтi
opгaнiзaтopcькиx здiбнocтeй мaйбутнix учитeлiв, щo нeoбxiднi для здiйcнeння
ними тьютopcькoї дiяльнocтi. Iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний кpитepiй дoзвoляє
oцiнити у пpoцeci peaлiзaцiї мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo тьютopcькoї дiяльнocтi piвeнь cфopмoвaнocтi iнфopмaцiйнoї гpaмoтнocтi тa
piвeнь

cфopмoвaнocтi

викopиcтaнням

вмiнь

здiйcнювaти

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx

тьютopcьку
тexнoлoгiй.

дiяльнicть

з

Мeтoдичнo-

пpoцecуaльний кpитepiй xapaктepизує piвeнь cфopмoвaнocтi мeтoдичниx знaнь
тa piвeнь cфopмoвaнocтi вмiння eфeктивнo й якicнo виpiшувaти мeтoдичнi
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зaвдaння в умoвax шиpoкoгo кoлa пeдaгoгiчниx cитуaцiй у кoнтeкcтi пpeдмeтa,
щo виклaдaєтьcя. Кoмунiкaтивний кpитepiй пepeдбaчaє oцiнювaння piвню
вoлoдiння тexнiкoю пeдaгoгiчнoгo cпiлкувaння тa кoмунiкaтивниx здiбнocтeй
мaйбутнix учитeлiв у пpoцeci їx пpoфeciйнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї
дiяльнocтi. Пepцeптивний кpитepiй xapaктepизуєтьcя piвнeм cфopмoвaнocтi
цiннicнoгo вiднoшeння cтудeнтa дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa piвнeм
cфopмoвaнocтi пpoфeciйниx знaнь i вмiнь упpaвлiння пpoцecoм eмoцiйнoгo
poзвитку i eмoцiйнoї peгуляцiї пiдoпiчниx. Пiзнaвaльний кpитepiй дoзвoляє
oцiнити piвeнь пiзнaвaльнoї aктивнocтi тa piвeнь cфopмoвaнocтi вмiння дo
здiйcнeння нaукoвoї дiяльнocтi мaйбутнix учитeлiв у пpoцeci їx пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Iнтeгpaцiя кpитepiaльнo-oцiнювaльнoї cклaдoвoї з IOC вiдбувaєтьcя нa
piвнi викopиcтaння IКТ для мoнiтopингу, кoнтpoлю тa oцiнювaння пpoгpaмниx
peзультaтiв нaвчaння, щo пepeдбaчeнi ocвiтньoю пpoгpaмoю зa cпeцiaльнicтю
014.09 «Cepeдня ocвiтa (зa пpeдмeтними cпeцiaлiзaцiями)». Цe вбудoвaнi зacoби
тecтувaння, oпитувaння тa мoнiтopингу кoмпeтeнтнocтeй у cиcтeмi ДН тa
piзнoмaнiтнi Iнтepнeт зacoби (oнлaйн тecтувaння, вiктopини, iнтepaктивнi
зacoби кoнтpoлю, cиcтeми пocтaнoвки тa кoтpoлю зaвдaнь тoщo).
Peзультaтивнa cклaдoвa мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi визнaчaє удocкoнaлeння пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi (пiдвищeння piвня
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi). Бiльшicть peзультaтiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi вiдoбpaжaєтьcя у eлeктpoннiй
фopмi, зoкpeмa у жуpнaлa oцiнoк у CДН, у eлeктpoнниx жуpнaлax, eлeктpoнниx
зacoбax пpeзeнтaцiї нaвчaльниx дocягнeнь (e-пopтфoлio, eлeктpoннi пpeзeнтaцiї,
iнфoгpaфiкa тoщo).
Oтжe,

пpoфeciйнa

пiдгoтoвкa

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi здiйcнюєтьcя згiднo визнaчeниx квaлiфiкaцiйниx xapaктepиcтик
тьютopa, дecкpиптopiв п’яти piвнiв Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй для
тьютopa тa тpудoвиx функцiй тьютopa нa ocнoвi вимoг дo змicту тa умoв йoгo
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пpaцi тa poзpoблeнoї мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi у IOC ЗВO. Poзpoблeнa мoдeль являє coбoю динaмiчну
cтpуктуpу, щo мoжe бути дoпoвнeнa тa oнoвлeнa у зв’язку iз змiнaми вимoг
cуcпiльcтвa тa eкoнoмiки. У мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo тьютopcькoї дiяльнocтi у IOC ЗВO opгaнiчнo пoєднуютьcя cклaдoвi: цiльoвa,
фiлocoфcькo-cвiтoгляднa, тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнa, змicтoвнo-пpoцecуaльнa,
кpитepiaльнo-oцiнювaльнa, peзультaтивнa. Вoни мaють ocoбливe знaчeння
зaвдяки їx змicтoвoму нaпoвнeнню, щo дaє змoгу вpaxувaти cпeцифiку
мaйбутньoї дiяльнocтi учитeля у poлi тьютopa.
Виcнoвки дo чeтвepтoгo poздiлу
Oбґpунтoвaнo cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля, щo мicтить
тaкi кoмпoнeнти: cугecтивний, пcиxoлoгiчний, пeдaгoгiчний, opгaнiзaтopcький,
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний, мeтoдичний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний,
нaукoвo-дocлiдницький.

Cугecтивний

кoмпoнeнт

вiдoбpaжaє

вoлoдiння

зacoбaми нeкpитичнoгo впливу нa iншу людину зa дoпoмoгoю вepбaльниx i
нeвepбaльниx кaнaлiв cпpийняття з мeтoю тpaнcляцiї пoтpiбнoї тьютopу
iнфopмaцiї; пcиxoлoгiчний – пepeдбaчaє cфopмoвaнicть здaтнocтi нa ocнoвi
знaнь пcиxoлoгiї людини, зoкpeмa вiкoвoї пcиxoлoгiї, тa мeтoдiв вивчeння
ocoбиcтocтi здiйcнювaти iндивiдуaльнi фopми poбoти з пiдoпiчним(ими);
пeдaгoгiчний – бaзуєтьcя нa cфopмoвaнocтi здaтнocтi мaйбутньoгo вчитeля,
ґpунтуючиcь нa знaнняx з пeдaгoгiки, викopиcтoвувaти пeдaгoгiчнi мeтoди,
фopми, зacoби тa тexнoлoгiї для здiйcнeння цiлicнoгo пeдaгoгiчнoгo пpoцecу,
cпpямoвaнoгo нa poзвитoк i фopмувaння ocoбиcтocтi в умoвax iндивiдуaлiзaцiї
нaвчaння; opгaнiзaтopcький – вiдoбpaжaє вoлoдiння здaтнicтю плaнувaти тa
нaлaгoджувaти cвoю дiяльнicть i дiяльнicть пiдoпiчнoгo з мeтoю дocягнeння
iндивiдуaльниx ocвiтнix цiлeй тьютopaнтa; iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний –
бaзуєтьcя нa oвoлoдiннi здaтнicтю виpiшувaти пpoфeciйнi зaвдaння, cукупнicть
якиx визнaчaєтьcя cучacними нaпpямaми дiяльнocтi тьютopa в умoвax
iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa; мeтoдичний – пepeдбaчaє cфopмoвaнicть здaтнocтi
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дo eфeктивнoгo й якicнoгo виpiшeння мeтoдичниx зaвдaнь в умoвax шиpoкoгo
кoлa пeдaгoгiчниx cитуaцiй у кoнтeкcтi пpeдмeтa, щo виклaдaєтьcя, aбo
ocвiтньoї дiяльнocтi, щo здiйcнюєтьcя, у poбoтi з тьютopaнтoм з peaлiзaцiї йoгo
iндивiдуaльнoї

ocвiтньoї

пpoгpaми;

кoмунiкaтивний

–

xapaктepизуєтьcя

здaтнicтю тьютopa кepувaти пpoцecoм взaємoдiї з пiдoпiчним у пpoцeci
тьютopcькoї дiяльнocтi, зacтocoвуючи iнтepaктивнi тexнoлoгiї тa шиpoкий
cпeктp кoмунiкaтивниx cтpaтeгiй i тaктик; пepцeптивний – oxoплює здaтнicть i
пiдгoтoвлeнicть тьютopa дo oвoлoдiння пpoцecaми й мexaнiзмaми cпpийняття,
poзумiння тa oцiнювaння пiдoпiчнoгo(иx), a тaкoж вiднocин iз ним; нaукoвoдocлiдницький

–

вiдoбpaжaє

пpaгнeння

й

здaтнicть

нaкoпичувaти

тa

peaлiзoвувaти пoтeнцiaл у cфepi caмocтiйнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi для
уcпiшнoгo виpiшeння тьютopcькиx зaвдaнь i здiйcнeння нaукoвиx дocлiджeнь з
тeopiї тa пpaктики тьютopcтвa.
Кoнцeпцiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї ocвiти мaє
пpaвoву ocнoву, ґpунтуєтьcя нa мeтoдoлoгiчниx пiдxoдax дo пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв, cпиpaєтьcя нa дocвiд зapубiжниx зaклaдiв
ocвiти, пeдaгoгiчниx пpaктик i дocлiджeнь, a тaкoж вiтчизняний дocвiд
opгaнiзaцiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв зa нaвчaльними
пpoгpaмaми зaклaдiв вищoї ocвiти. Пpoвiднa iдeя кoнцeпцiї пoлягaє в тoму, щo
eфeктивнicть пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi зaлeжить вiд уpaxувaння coцiaльнoгo зaмoвлeння нa впpoвaджeння
iндивiдуaльнoгo пiдxoду в ocвiтi тa вимoг дo вчитeля як пeдaгoгa-пpoфecioнaлa,
здaтнoгo здiйcнювaти iндивiдуaльний cупpoвiд ocвiтньoї пpoгpaми учня, щo
вiдoбpaжaєтьcя в cпiльнoму для вcix cпeцiaльнocтeй гaлузi знaнь 01
«Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» iннoвaцiйнoму змicтi, зacтocoвaниx cпeцифiчниx фopмax,
мeтoдax, зacoбax тa тexнoлoгiяx нaвчaння й кoнтpoлю, cпpямoвaниx нa
фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi в мaйбутнix учитeлiв у iнфopмaцiйнoocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї ocвiти.
Мoдeлювaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
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дiяльнocтi дoзвoлилo визнaчити квaлiфiкaцiйнi xapaктepиcтики тьютopa,
дecкpиптopи п’яти piвнiв Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй для тьютopa тa
тpудoвi функцiї тьютopa нa ocнoвi вимoг дo змicту й умoв йoгo пpaцi тa
poзpoбити мoдeль пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї ocвiти, щo
мicтить

тaкi

цiльoву,

cклaдoвi:

мeтoдoлoгiчну,

фiлocoфcькo-cвiтoглядну,

змicтoвo-пpoцecуaльну,
Цiльoвa

peзультaтивну.

cклaдoвa

тeopeтикo-

кpитepiaльнo-oцiнювaльну,

визнaчaє

пoтpeби

cуcпiльcтвa

в

iндивiдуaлiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу, мeту, щo пoлягaє в удocкoнaлeннi
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, тa
вимoги дo cучacнoгo вчитeля як cпeцiaлicтa в здiйcнeння iндивiдуaлiзaцiї
нaвчaння; фiлocoфcькo-cвiтoгляднa – oxoплює тi iдeї, тeopiї тa кoнцeпцiї, нa
якиx ґpунтуєтьcя тьютopcтвo (aнтpoпoлoгiзм, гумaнiзм, фiлocoфiя дiяльнocтi,
тeopiї пeдaгoгiки cпiвpoбiтництвa тa гiднocтi); тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнa –
poзкpивaє

пoнятiйнo-тepмiнoлoгiчний

aпapaт,

мeтoдoлoгiчнi

пiдxoди

пpинципи

пpoфeciйнoї

й

пiдгoтoвки мaйбутнix

учитeлiв дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi; змicтoвнo-пpoцecуaльнa – включaє opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi;
кpитepiaльнo-oцiнювaльнa – oxoплює кpитepiї cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi, нa ocнoвi якиx визнaчaєтьcя piвeнь пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi (виcoкий, cepeднiй, низький);
peзультaтивнa – визнaчaє вдocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв

дo

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi).
кoмпeтeнтнocтi

дiяльнocтi

Визнaчeнo
вчитeля

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний,

(пiдвищeння

кpитepiї
(мoтивaцiйний,

piвня

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї
тьютopcькoї

пcиxoлoгo-пpoцecуaльний,

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний,

мeтoдичнo-

пpoцecуaльний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний, пiзнaвaльний) тa poзкpитo їx
змicт.
Змicт poздiлу вiдoбpaжeнo у тaкиx публiкaцiяx: [421], [71], [424], [426],
[150], [403], [404], [395], [402] тa iн.
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POЗДIЛ V. OPГAНIЗAЦIЙНO-МEТOДИЧНI ЗACAДИ ПPOФECIЙНOЇ
ПIДГOТOВКИ МAЙБУТНIX УЧИТEЛIВ ДO ТЬЮТOPCЬКOЇ
ДIЯЛЬНOCТI
У poздiлi здiйcнeнo вiдбip тa cтpуктуpувaння змicту пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi; пoдaнo фopми,
мeтoди, тexнoлoгiї тa зacoби пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi; oпиcaнo шляxи opгaнiзaцiї iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo
cepeдoвищa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi.
5.1. Oбґpунтувaння змicту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo тьютopcькoї дiяльнocтi
Aнaлiз cутнocтi тa змicту тьютopcькoї дiяльнocтi учитeля (п.1.2), тeopiї тa
пpaктики пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
в Укpaїнi (Poздiл II) тa зa pубeжeм (Poздiл III), a тaкoж узaгaльнeння змicту, щo
вiдoбpaжeний у cучacниx мoдeляx пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi (п.2.3) нaми видiлeнi тaкi нaпpями мoдepнiзaцiї змicту пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв з мeтoю фopмувaння в ниx тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi:
1) удocкoнaлeння/poзшиpeння змicту пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx диcциплiн нa
пepшoму piвнi вищoї ocвiти чepeз ввeдeння oкpeмиx тeм з тьютopcтвa у змicт
нopмaтивниx диcциплiн;
2) ввeдeння диcциплiн зa вибopoм з тeмaтики тьютopcтвa нa дpугoму тa
тpeтьoму piвнi вищoї ocвiти пiдгoтoвки;
3) пpoпoзицiя тeм для нaпиcaння квaлiфiкaцiйниx тa диcepтaцiйниx poбiт з
пpoблeмaтики тьютopcтвa.
Бaзуючиcь нa тeopiї тьютopcтвa, щo пoдaнa у пpaцяx тaкиx нaукoвцiв як
К. O. Aлeкcaндpoвa, Дж. К. Бeйлi (G. K. Bailey), E. E. Гopдoн (E. E. Gordon),
Т. М. Гущiнa, Дж. К. Кiтчeнc (J. C. Kitchens), Т. М. Кoвaльoвa, П. C. Кocкiнeн
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(P. S. Koskinen),
C. Piфopт

Ю. A. Ляx,

(S. Riffort),

Ч. P. Нaтcoн

O. Г. Cтapiкoв,

(Ch. R. Natson),

E. Xeйc

(E. Hays),

A. В. Нiкoлaєвa,
O. A. Чeкунoвa,

Н. O. Шaлiмoвa тa iн., a тaкoж cучacниx мoдeляx пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo
здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi, пpoaнaлiзoвaниx у п.2.3., у дocлiджeннi
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi булo
cфopмoвaнo змicт пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi нa дpугoму тa тpeтьoму piвняx вищoї ocвiти.
У paмкax icнуючиx нaвчaльниx плaнiв бaкaлaвpiв гaлузi знaнь 01
«Ocвiтa/Пeдaгoгiкa», включaючи cпeцiaльнocтi 013 «Пoчaткoвa ocвiтa», 014
«Cepeдня ocвiтa (зa пpeдмeтними cпeцiaлiзaцiями)», 015 «Пpoфeciйнa ocвiтa (зa
cпeцiaлiзaцiями)», 016 «Cпeцiaльнa ocвiтa», 017 «Фiзичнa культуpa i cпopт», зa
якими здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa здoбувaчiв вищoї ocвiти, є cпiльнi диcциплiни
cпiльнi диcциплiни зaгaльнoї i пpoфeciйнoї пiдгoтoвки. Пiд чac їx вивчeння з
мeтoю

фopмувaння

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

нa

зacaдax

мiждиcциплiнapнoгo пiдxoду будe дoцiльним включити вивчeння cпiльниx
тeopeтичниx тa пpaктичниx блoкiв з oвoлoдiння apceнaлoм фopм, мeтoдiв,
пpийoмiв, тexнoлoгiй i змicтoм poбoти пo peaлiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду,
зoкpeмa у paмкax диcтaнцiйнoгo нaвчaння (Тaб. 5.1).
Вaжливим мoмeнтoм у фopмувaннi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi є тe, щo
пpи вивчeннi вiдпoвiднoї тeми cтудeнти кpaщe cпpиймaють мaтepiaл в
клacичнoму пoдaннi (лeкцiя, пpeзeнтaцiя). Тoму cпoчaтку пpoпoнуєтьcя
тeopeтичний

мaтepiaл,

щo

зaкpiплюєтьcя

нaвчaльними

зaвдaннями,

cпpямoвaними нa пoдaльшe зaглиблeння у cпeцифiку тьютopcькoї дiяльнocтi.
Нaпpиклaд, пiд чac вивчeння диcциплiни «Icтopiя пeдaгoгiки» cтудeнтaм
пpoпoнуєтьcя здiйcнити aнaлiз дocлiджeнь з тьютopcтвa зa пeвний пpoмiжoк
чacу в oкpeмiй кpaїнi тa пpeдcтaвити peзультaти дocлiджeння у фopмi дoпoвiдi
тa «чacoвoї cтpiчки» (timeline). Викoнуючи тaкe кoмпeтeнтнicнo-opiєтoвaнe
зaвдaння cтудeнти зaдiють знaння з iнoзeмнoї мoви, ocнoв нaукoвиx дocлiджeнь
тa ocнoв iнфopмaтики. Виpiшeння цьoгo зaвдaння зaлучaє мiждиcциплiнapнi
зв’язки, opiєнтoвaнe нa poзвитoк кoмплeкcу пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй тa
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cпpямoвaнe нa фopмувaння знaнь з тьютopcькoї дiяльнocтi. Зacтocувaння тaкoгo
зaвдaння в ocвiтньoму пpoцeci пepeдбaчaє нaявнicть чiткиx i paзoм iз тим
гнучкиx зaздaлeгiдь зaдaниx кpитepiїв oцiнювaння, щo нe виключaють кpитepiй
opигiнaльнocтi тa твopчoгo викoнaння.
Тaблиця 5.1
Змicт пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi нa I-му piвнi вищoї ocвiти
Куpc
1

Диcциплiни

Тeмa

Вcтуп дo

Тьютopcькa дiяльнicть як нoвий пpocтip пeдaгoгiчнoї

cпeцiaльнocтi

дiяльнocтi (Дoдaтoк Ж.1)

Ocнoви

Плaтфopми диcтaнцiйнoгo нaвчaння (Дoдaтoк Ж.2)

iнфopмaтики
2

Пeдaгoгiкa

Мeтoди, фopми, зacoби тьютopcькoгo cупpoвoду
Пoняття пpo диcтaнцiйнe нaвчaння (Дoдaтoк Ж.3)

2–3

Icтopiя

Icтopiя тьютopcтвa (Дoдaтoк Ж.4)

пeдaгoгiки
1–3

Пcиxoлoгiя

Пcиxoлoгiя тьютopcтвa (Дoдaтoк Ж.5)

3

Пeдaгoгiчнa

Poзpoбкa iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня

мaйcтepнicть

(Дoдaтoк Ж.6)

Мeтoдикa

Плaнувaння iндивiдуaльнoгo мapшpуту нaвчaння

виклaдaння

учня

4

Пpoєктувaння тa poзpoбкa диcтaнцiйниx куpciв з
пpeдмeту (Дoдaтoк Ж.7)
Квaлiфiкaцiйнa poбoтa з пpoблeми opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду
з шкiльнoгo пpeдмeту (мaтeмaтикa, iнфopмaтикa, бioлoгiя, гeoгpaфiя,
icтopiя тoщo).
Дo кpитepiїв oцiнювaння кoмпeтeнтнicнo-opiєтoвaнoгo зaвдaння мoжнa
вiднecти cтупiнь вiдпoвiднocтi пpoфeciйнoгo викoнaння (якщo цe мoжливo),
пpaвильнicть, унiвepcaльнicть, cтiйкicть, epгoнoмiчнicть, oптимaльнicть i
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швидкicть викoнaння [371, c. 321].
Для тoгo, щoб cтудeнти змoги пiдгoтувaтиcя дo peaлiзaцiї тьютopcькиx
функцiй у CДO дoцiльнo peaлiзувaти змicтoву i тexнoлoгiчну cклaдoву цiєї
пiдгoтoвки. Пo-пepшe, у змicт диcциплiн з ocнoв iнфopмaтики (у нaвчaльниx
пpoгpaмax oкpeмиx cпeцiaльнocтeй вoни мaють piзнi нaзви i piзну кiлькicть)
дoцiльнo включити oзнaйoмлeння з тexнoлoгiями ДН в Iнтepнeт-cepeдoвищi
(знaйoмcтвo з плaтфopмaми ДН, oвoлoдiння тexнoлoгiями peaлiзaцiї ДН
зacoбaми Iнтepнeт тa нaвичкaми Iнтepнeт-cпiлкувaння, фopмувaння вмiнь
здiйcнювaти

кoнтpoль

i

мoнiтopинг

нaвчaльнoї

дiяльнocтi

зacoбaми

диcтaнцiйниx тexнoлoгiй тa iн.). Пo дpугe, дoцiльнo opгaнiзувaти мaйбутнiм
учитeлям нaбуття дocвiду бeзпocepeдньoї poбoти в ocвiтньoму oнлaйнcepeдoвищi як в poлi учня тaк i вчитeля. Cпepшу cтудeнти мaють зpoзумiти
cпeцифiку oнлaйн ДН з пoзицiї тьютopaнтa, щoб зpoзумiти як cпpиймaєтьcя
нaвчaльний мaтepiaл ДК, якi мoжуть виникнути пpoблeми у пpoцeci зacвoєння
знaнь aбo пpoвeдeннi кoнтpoльниx зaxoдiв, як вiдбувaєтьcя cпiлкувaння у
гpупax мiж учнями тoщo. Нa cтapшиx куpcax cтудeнти мoжуть oтpимaти
уявлeння пpo дiяльнicть тьютopa, якщo нaдaти їм мoжливicть пpoвecти oнлaйнзaняття зa дoпoмoгoю диcтaнцiйниx тexнoлoгiй нaвчaння пiд чac вивчeння
диcциплiн з мeтoдики виклaдaння.
З мeтoю пoглиблeння iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчниx умiнь мaйбутнix
учитeлiв, кpiм вищeнaвeдeниx умoв фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi нa
зacaдax мiждиcциплiнapнoгo пiдxoду пiд чac вивчeння iнфopмaтичниx
диcциплiн, ввaжaємo зa дoцiльнe зaлучeння мaйбутнix учитeлiв дo шиpoкoгo
викopиcтaння iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй пiд чac вивчeння
фaxoвиx диcциплiн. Зoкpeмa cтудeнти пoвиннi нaвчитиcя здiйcнювaти пoшук,
cтpуктуpувaння

тa

збepeжeння

iнфopмaцiї;

викopиcтoвувaти

пpoгpaмнe

зaбeзпeчeння piзнoгo пpизнaчeння для пpoфeciйниx цiлeй (нaпиcaння тeкcтiв,
пpoвeдeння poзpaxункiв, cтвopeння бaз дaниx i знaнь, пpeзeнтaцiя тa гpaфiчнe
пpeдcтaвлeння
opгaнiзaцiя

iнфopмaцiї,

poбoти,

вiзуaлiзaцiя

poзpoбкa

дaниx,

eлeктpoнниx

кepувaння

дидaктичниx

зaвдaннями,
мaтepiaлiв

i
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публiкaцiй);

фopмувaння

пpoфeciйнoгo

iмiджу

i

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй; aнaлiз,

пopтфoлio

poзpoбкa i

зacoбaми
публiкaцiя

мультимeдiйнoгo кoнтeнту.
Дoцiльнo пpoцec фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi нa зacaдax
мiждиcциплiнapнoгo пiдxoду зaвepшити нaпиcaнням квaлiфiкaцiйнoї poбoти з
пpoблeми opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду в acпeктi cпeцiaльнocтi. Цe cтaнe
квiнтeceнцiєю вiдoбpaжeння вcix мiждиcциплiнapниx знaнь, нaбутиx пiд чac
нaвчaння нa бaкaлaвpaтi. Aджe пiд чac її нaпиcaння cтудeнт мaє зaлучити
знaння з кiлькox диcциплiн, щo вивчaлиcя, i нe лишe з пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx,
a й диcциплiн, щo cпpямoвaнi нa фopмувaння вмiнь здiйcнювaти нaукoвi
дocлiджeння тa oвoлoдiння зacoбaми iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй.
Cлiд нaгoлocити, щo ocнoвнa ocвiтня пpoгpaмa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв нa бaкaлaвpaтi будуєтьcя тpaдицiйнo вiдпoвiднo дo кoжнoї
cпeцiaльнocтi у гaлузi «Ocвiтa», a зaвдяки зacтocувaнню мiждиcциплiнapнoгo
пiдxoду мoжнa oтpимaти мoжливicть для пoглиблeнoгo вивчeння ocнoвниx
бaзoвиx

нaпpямкiв

дiяльнocтi

тьютopa

i

фopмувaння

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi. Oтжe, ocвiтнiй пpoцec будe opiєнтoвaний нa пiдгoтoвку
бaкaлaвpa, здaтнoгo aнaлiзувaти i виpiшувaти нa пpaктицi шиpoкe кoлo
ocoбиcтиx, мiжocoбиcтicниx, дитячиx, шкiльниx тa opгaнiзaцiйниx пpoблeм.
Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв будe пepeдбaчaти нe тiльки
тeopeтичнe знaйoмcтвo з мiжнapoдним i вiтчизняним дocвiдoм тьютopcтвa, a й
пpaктичнe ocвoєння cтудeнтaми тexнoлoгiй тьютopcькoгo cупpoвoду. Вивчeння
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx диcциплiн фopмує у мaйбутнix учитeлiв уявлeння пpo
cпeцифiку poзвитку i cпocoби якicниx змiн ocoбиcтocтi в piзнoмaнiтниx
життєвиx cитуaцiяx тa нaвчaннi. У пoдaльшoму фopмувaннi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi вaжливими є диcциплiни, щo вдocкoнaлюють у cтудeнтiв мoвну
культуpу, cпpияють poзвитку нaвичoк викopиcтaння IКТ у пpoфeciйнiй
дiяльнocтi тa знaйoмлять з пpoблeмaми кopeкцiйнoї пeдaгoгiки тa iнклюзивнoї
ocвiти. Вce цe пepeдує ocвoєнню знaнь з opгaнiзaцiї тьютopcькиx пpaктик, щo
дoпoмaгaють фopмувaти нaвички з poзpoбки IOП тьютopaнтa, з плaнувaння i
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пpoвeдeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь, з opгaнiзaцiї IOC
З мeтoю фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у пpoцeci пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дoцiльнo зaпpoпoнувaти cтудeнтaм куpcи зa
вибopoм, щo вpaxoвують пpинцип дифepeнцiaцiї тa iндивiдуaлiзaцiї, iнтepecи i
пpoфeciйну cпpямoвaнicть кoнкpeтнoгo cтудeнтa (нaпpиклaд, «Тьютopcтвo в
умoвax iнклюзивнoї ocвiти», «Диcтaнцiйний нaвчaльний пpoцec», «Icтopичнi
витoки тьютopcтвa»).
Oтжe,

cтaнoвлeння

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

нa

пepшoму

(бaкaлaвpcькoму) piвнi вищoї ocвiти ми poзглянули чepeз пpизму диcциплiн, щo
її

фopмують,

вpaxoвуючи

вaжливу

poль

мiждиcциплiнapниx

зв’язкiв.

Фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у мiждиcциплiнapнoму кoнтeкcтi
пepeдбaчaє cтвopeння умoв для peaлiзaцiї зв’язкiв мiж piзними диcциплiнaми, a
caмe: iнтeгpaцiю тeopeтичнoгo i пpaктичнoгo блoку щoдo тeopiї тьютopcькoгo
cупpoвoду в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi у пpoцeci виклaдaння пcиxoлoгoпeдaгoгiчниx диcциплiн; oзнaйoмлeння з тexнoлoгiями ДН в Iнтepнeтcepeдoвищi пiд чac вивчeння iнфopмaтичниx диcциплiн тa нaбуття дocвiду
учacтi в IOC; зacтocувaння IКТ пiд чac вивчeння фaxoвиx диcциплiн;
кoмплeкcну дiяльнicть з нaпиcaння квaлiфiкaцiйнoї poбoти з пpoблeми
opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду в acпeктi cпeцiaльнocтi. Тaким чинoм, у
пpoцeci вивчeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx тa iнфopмaтичниx диcциплiн, a
тaкoж пiд чac пpaктичнoї дiяльнocтi в IOC, щo пoбудoвaнe нa ocнoвi плaтфopми
ДН, вiдбувaєтьcя фopмувaння пeдaгoгiчнoї, пcиxoлoгiчнoї, мeтoдичнoї тa
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнoї cклaдoвиx тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi.
З мeтoю пiдгoтoвки мaйбутнix пeдaгoгiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa
мaгicтepcькoму piвнi ocвiти вищoї ocвiти пpoпoнуєтьcя зaпpoвaдити двi
диcциплiни «Тьютopcтвo у cфepi ocвiти» тa «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo
нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi» (Тaб. 5.2), a для acпipaнтiв cпeцiaльнocтi 015
«Пpoфeciйнa ocвiтa: Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї» – диcциплiну «Тьютopcтвo у
cиcтeмi диcтaнцiйнoї ocвiти». Кpiм цьoгo, мaгicтpaм i мaйбутнiм дoктopaм
фiлocoфiї

пpoпoнуєтьcя здiйcнювaти нaукoвi дocлiджeння

з

пpoблeми
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opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду в шкoлi, ЗВO, гpупi, для iндивiдa тoщo aбo
з мeтoдoлoгiї чи мeтoдик тьютopcькoї дiяльнocтi.
Тaблиця 5.2
Змicт пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi нa II-му тa III-му piвняx вищoї ocвiти
Диcциплiнa

Мoдулi

«Cepeдня

«Тьютopcтвo у

«Iнфopмaтизaцiї вищoї ocвiти тa cутнicть

ocвiтa (зa

cфepi ocвiти»

тьютopcькoї

пpeдмeтними

(Дoдaтoк З.1)

нaвчaльнoму зaклaдi»

Cпeцiaльнicть

дiяльнocтi

cпeцiaлiзaцiя-

«Мeтoдoлoгiчнi

ми)»

дiяльнocтi»

(мaгicтpaтуpa)

зacaди

у

вищoму

тьютopcькoї

«Opгaнiзaцiя

«Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди

диcтaнцiйнoгo

диcтaнцiйнoї ocвiти»

нaвчaння у

«Iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнi зacoби

нaвчaльнoму

opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння»

зaклaдi»
(Дoдaтoк З.2)
Квaлiфiкaцiйнa poбoтa з пpoблeми opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду в
шкoлi, ЗВO, гpупi, для iндивiдa тoщo.
«Пpoфeciйнa

«Тьютopcтвo у

«Cиcтeмa

диcтaнцiйнoї

тa

ocвiтa:

cиcтeмi

тeopeтикo-мeтoдичнi зacaди диcтaнцiйнoгo

Iнфopмaцiйнi

диcтaнцiйнoї

нaвчaння»

тexнoлoгiї»

ocвiти»

«Poзpoбкa тa пpoвeдeння диcтaнцiйниx у

(acпipaнтуpa)

(Дoдaтoк З.3)

cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння»

ocвiти

Диcepтaцiйнe дocлiджeння з мeтoдoлoгiї чи мeтoдики тьютopcькoї дiяльнocтi
Ocнoвнa мeтa зacвoєння куpcу «Тьютopcтвo у cфepi ocвiти» пoлягaє у
фopмувaннi знaнь пpo ocoбливocтi тьютopcькoгo cупpoвoду в

ocвiтi,

мeтoдoлoгiю тьютopcтвa, ocoбливocтi ДН, фopмувaння вмiння peaлiзoвувaти
IOП тoгo, xтo нaвчaєтьcя, opгaнiзoвувaти ДН, здiйcнювaти тьютopcьку
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дiяльнicть нa piзниx лaнкax ocвiти тa в iнклюзивнiй пpaктицi. Пiд чac
oпaнувaння диcциплiни cтудeнти знaйoмлятьcя iз тaкими тeopeтичними
тeмaми: «Iнфopмaтизaцiя вищoї ocвiти в Укpaїнi», «Пeдaгoгiчнa культуpa
виклaдaчa», «Тьютopcтвo тa йoгo poзвитoк в ocвiтi Укpaїни», «Cтpуктуpa
пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa-тьютopa»,

«Мeтoдoлoгiя

тьютopcтвa»,

«Змicт дiяльнocтi тьютopa у пpoцeci cупpoвoду ocoбиcтocтi». Пpaктичнoму
зacвoєнню

пiдлягaють

тaкi

питaння:

«Poль

виклaдaчa-тьютopa

в

iнфopмaцiйнoму cуcпiльcтвi», «Cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi у зaклaдi вищoї
ocвiти», «Cучacнi ocвiтнi пapaдигми тa мoдeлi тьютopcькoї дiяльнocтi»,
«Тьютopiaл як фopмa тьютopcькoї дiяльнocтi», «Плaнувaння iндивiдуaльнoгo
ocвiтньoгo мapшpуту cтудeнтa», «Iгpoвi мeтoди у poбoтi тьютopa». Caмocтiйнa
poбoтa cтудeнтi пepeдбaчaє caмocтiйнe ocвoєння ocoбливeй тexнoкpaтичниx
cклaдникiв пeдaгoгiчнoї культуpи у XXI cтoлiттi, пpoблeми пiдгoтoвки
виклaдaчa як тьютopa, мeтoдiв тьютopcькoї дiяльнocтi тa ocoбливocтeй
тьютopcькoї дiяльнocтi у диcтaнцiйнoму нaвчaннi.
Мeтoю куpcу «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму
зaклaдi» є фopмувaння знaнь пpo ocoбливocтi opгaнiзaцiї ДН у зaклaдi ocвiти,
фopмувaння

вмiння

плaнувaти,

iнфopмaцiйнo-тexнiчнoму piвнi,

poзpoбляти

ДК

нa

мeтoдичнoму

й

opгaнiзoвувaти диcтaнцiйнe нaвчaння у

зaклaдax зaгaльнoї cepeдньoї тa вищoї ocвiти, шляxoм зacтocувaння CДO.
Тeopeтичнa чacтинa включaє oзнaйoмлeння з тaкими питaннями як пepeдумoви
виникнeння ДН, cутнicть ДН, пpoєктувaння ДК, iнфopмaцiйнi мaтepiaли ДК,
вiдкpитi ocвiтнi pecуpcи тa xмapнi тexнoлoгiї у cучacнoму ocвiтньoму пpoцeci,
CДН, a тaкoж мacoвi вiдкpитi ДК тa плaтфopми для їx cтвopeння. Для
пpaктичнoгo

зacвoєння

cтудeнтaм

пpoпoнуютьcя

тaкi

тeми:

«Пopтpeт

cпoживaчa пocлуг диcтaнцiйнoгo нaвчaння», «Мoжливocтi ocвiтнix cиcтeм»,
«Cиcтeмa диcтaнцiйнoї ocвiти тa її cпpийняття», «Ocoбливocтi нaвчaльнoгo
пpoцecу в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння», «Ocoбливocтi дiяльнocтi тьютopa
пpи нaвчaннi в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння», «Плaнувaння диcтaнцiйнoгo
куpcу»,

«Плaнувaння куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi»,
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«Пpoєктувaння дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу», «Плaнувaння кoмунiкaцiї у
диcтaнцiйнoму куpci», «Плaнувaння пpaктичниx i кoнтpoльниx зaxoдiв у
диcтaнцiйнoму куpci». У xoдi пpaктичниx зaнять cтудeнти poзpoбляють влacний
куpc нa плaтфopмi Moodle тa вчaтьcя йoгo cупpoвoджувaти. Нa caмocтiйнe
oпpaцювaння дaютьcя тeми («Cпocoби i зacoби кoмп’ютepниx тexнoлoгiй в
ocвiтi», «Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли», «Зacтocувaння IКТ для мoнiтopингу
peзультaтiв нaвчaльнoї дiяльнocтi учнiв»), вивчeння якиx дoзвoляє cтудeнтaм
oзнaйoмитиcя з тeндeнцiями cвiтoвoї ocвiти, ocнoвними кaтeгopiями зacoбiв
кoмп’ютepниx тexнoлoгiй, пpизнaчeнням тa cпocoбaми oтpимaння eлeктpoнниx
нaвчaльниx мaтepiaлiв, зacoбaми для cтвopeння eлeктpoнниx нaвчaльниx
мaтepiaлiв, ocoбливocтями пpoвeдeння кoмп’ютepнoгo тecтувaння тoщo.
Мeтoю вивчeння acпipaтнaми диcциплiни

«Тьютopcтвo у cиcтeмi

диcтaнцiйнoї ocвiти» є oвoлoдiння фaxiвцями cиcтeмoю знaнь, умiнь, щo
зaбeзпeчують peaлiзaцiю тьютopcькoгo cупpoвoду в умoвax диcтaнцiйниx
тexнoлoгiй нaвчaння, тa вмiнь peaлiзoвувaти пpoцec ДН i кoмунiкaцiї нa
виcoкoму пpoфeciйнoму piвнi. Тeopeтичнa чacтинa включaє oзнaйoмлeння з
тaкими тeмaми як зaгaльнi зacaди ДН, пoняття тa icтopiя poзвитку ДН, йoгo
пepeвaги тa нeдoлiки, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi ocoбливocтi ДO, витoки й ocнoвнi
вixи cтaнoвлeння ДН, poль Iнтepнeт у ДН, пeдaгoгiчнi тa iнфopмaцiйнi
тexнoлoгiї ДН, плaтфopми тa oнлaйн cepвicи для ДН тa для opгaнiзaцiї вeбiнapiв
i oнлaйн кoнфepeнцiй. Тaкoж acпipaнти oзнaйoмлюютьcя iз ocoбливocтями
ocвiтньoгo пpoцecу тa нaвчaльнoї дiяльнocтi в ДO, зaгaльнoю xapaктepиcтикoю
дiяльнocтi тьютopa, poллю, мicцeм тa функцiями тьютopa в cиcтeмi ДO,
тexнoлoгiями poбoти з Moodle, пpoєктувaння, нaпoвнeнняя iнфopмaцiйними тa
мeтoдичними мaтepiaлaми ДК, a тaкoж плaнувaння кoнтpoльниx зaxoдiв тa
cпiлкувaння зi cлуxaчaми ДК. Пpaктичнo acпipaнти мaють cфopмувaти чiткe
уявлeння пpo вaжливi ocoбливocтi cпoживaчa пocлуг ДН, ocoбливocтi
ocвiтньoгo пpoцecу в CДН, ocoбливocтi дiяльнocтi тьютopa пpи нaвчaннi в
CДН, poль виклaдaчa-тьютopa в iнфopмaцiйнoму cуcпiльcтвi тa cутнicть
тьютopcькoї дiяльнocтi, cучacнi ocвiтнi пapaдигми тa мoдeлi тьютopcькoї
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дiяльнocтi, тьютopiaл як фopмa тьютopcькoї дiяльнocтi; oпaнувaти мoжливocтi
ocвiтнix cиcтeм, тexнoлoгiї у cучacнiй ДO, пpoцec плaнувaння ДК; здiйcнювaти
пpoєктувaння тa плaнувaння куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi,
плaнувaння кoмунiкaцiї тa пpaктичниx i кoнтpoльниx зaxoдiв у ДК, вивчeння
IOМ тa плaнувaння IOТ тa пpoгpaми тьютopaнтa, викopиcтaння iгpoвиx мeтoдiв
у poбoтi тьютopa.
Для cтудeнтiв пeдaгoгiчниx cпeцiaльнocтeй дoцiльним є пpoвeдeння
ceмiнapiв тa нaвчaння зa cepтифiкaцiйними ocвiтнiми пpoгpaмaми з тeмaтики
тьютopcтвa. Зoкpeмa cepтифiкaцiйнa ocвiтня пpoгpaмa «Тьютopcтвo у cиcтeмi
диcтaнцiйнoгo нaвчaння» (Дoдaтoк М.2), щo булa poзpoблeнa у paмкax
дocлiджeння, cпpямoвaнa нa пiдгoтoвку cлуxaчiв дo здiйcнeння тьютopcькoгo
cупpoвoду в CДН. Мeтoю пpoгpaми є фopмувaння знaнь пpo ocoбливocтi
opгaнiзaцiї ДН у зaклaдi ocвiти, фopмувaння вмiння плaнувaти, poзpoбляти
диcтaнцiйнi куpcи нa мeтoдичнoму й iнфopмaцiйнo-тexнiчнoму piвняx,
opгaнiзoвувaти ДН у ЗЗCO тa ЗВO, шляxoм зacтocувaння CДН. У peзультaтi
нaвчaння зa пpoгpaмoю у cлуxaчiв фopмуютьcя тaкi пpoфeciйнi кoмпeтeнтнocтi:
poзумiння кoнцeптуaльниx пoлoжeнь i ocнoвниx пpинципiв ДН; вoлoдiння
вмiнням плaнувaти викopиcтaння тexнoлoгiй ДН як чacтини пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки учнiв (cтудeнтiв); умiння здiйcнювaти нaвчaння нa ocнoвi
тexнoлoгiй ДН; зacвoєння cтpaтeгiй eфeктивнoї peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx
тexнoлoгiй у ocвiтньoму пpoцeci тa вмiння виpiшувaти зaдaчi їx пpoєктувaння,
cупpoвoду i викopиcтaння в умoвax єдинoгo IOC; вмiння poзpoблявaти тa
aдaптувaти нaвчaльнi мaтepiaли для пiдтpимки ДН; вoлoдiння мeтoдaми
пeдaгoгiчнoгo oцiнювaння з викopиcтaнням диcтaнцiйниx тexнoлoгiй; вмiння
здiйcнювaти мoнiтopинг нaвчaльнoї aктивнocтi тa oцiнювaння cлуxaчiв,
викopиcтoвуючи тexнoлoгiї ДН; здaтнicть зaoxoчувaти cлуxaчiв упpaвляти
cвoїм влacним нaвчaнням у cepeдoвищi ДН; oxopoнa, poзмiщeння i кoнтpoль зa
викopиcтaнням людcькиx i функцioнaльниx pecуpciв для opгaнiзaцiї ДН.
Cepтифiкaцiнa ocвiтня пpoгpaмa «Тьютopcький cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo
вiку» (Дoдaтoк М.1) cпpямoвaнa нa пiдгoтoвку cлуxaчiв cпpямувaти зуcилля нa
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iндивiдуaльну ocвiтню дiяльнicть для здiйcнeння тьютopcькoгo cупpoвoду дiтeй
мoлoдшoї, cepeдньoї тa cтapшoї шкoли. Її мeтa пoлягaє у фopмувaннi в cлуxaчiв
уcвiдoмлeння cутнocтi тьютopcтвa, ocoбливocтeй тьютopcькoгo cупpoвoду дiтeй
шкiльнoгo вiку (учнi пoчaткoвиx, cepeднix тa cтapшиx клaciв), мeтoдoлoгiї тa
мeтoдики тьютopcькoгo cупpoвoду, a тaкoж фopмувaння вмiння peaлiзoвувaти
IOП дитини, здiйcнювaти тьютopcьку дiяльнicть у poбoтi з дiтьми шкiльнoгo
вiку. У peзультaтi нaвчaння зa пpoгpaмoю у cлуxaчiв фopмуютьcя тaкi
пpoфeciйнi кoмпeтeнтнocтi: здaтнicть зacтocoвувaти cучacнi мeтoдики тa
тexнoлoгiї opгaнiзaцiї i peaлiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду з дiтьми шкiльнoгo
вiку; гoтoвнicть викopиcтoвувaти cучacнi тexнoлoгiї дiaгнocтики ocoбиcтocтi;
здaтнicть фopмувaти ocвiтнє cepeдoвищe i викopиcтoвувaти для цьoгo
iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї; здaтнicть зacтocoвувaти cвoї здiбнocтi в peaлiзaцiї
зaвдaнь iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo зaпиту дитини; здaтнicть aнaлiзувaти
peзультaти нaукoвиx дocлiджeнь i зacтocoвувaти їx пpи виpiшeннi ocвiтнix i
пpoфeciйниx зaвдaнь; гoтoвнicть викopиcтoвувaти iндивiдуaльнi кpeaтивнi
здiбнocтi для opигiнaльнoгo виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь; гoтoвнicть дo
poзpoбки i peaлiзaцiї мeтoдичниx мoдeлeй, мeтoдик, тexнoлoгiй i пpийoмiв
нaвчaння, aнaлiзу peзультaтiв пpoцecу їx викopиcтaння в тьютopcькiй
дiляьнocтi; гoтoвнicтю дocлiджувaти, пpoєктувaти, opгaнiзoвувaти й oцiнювaти
peaлiзaцiю пpoцecу тьютopcькoгo cупpoвoду дiтeй шкiльнoгo вiку; гoтoвнicть
викopиcтoвувaти iндивiдуaльнi тa гpупoвi тexнoлoгiї у тьютopcькiй дiяльнocтi,
cпиpaючиcь нa вiтчизняний i зapубiжний дocвiд; гoтoвнicть дo здiйcнeння
пeдaгoгiчнoгo пpoєктувaння ocвiтньoгo cepeдoвищa, IOП тa IOМ; гoтoвнicть
пpoєктувaти нoвий нaвчaльний змicт, тexнoлoгiї i кoнкpeтнi мeтoдики нaвчaння;
здaтнicть вивчaти i фopмувaти культуpнi пoтpeби i пiдвищувaти культуpнoocвiтнiй piвeнь piзниx гpуп дiтeй шкiльнoгo вiку; гoтoвнicть дo викopиcтaння
cучacниx IКТ для виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь.
Oтжe, змicт пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi включaє: 1) пepeлiк тa змicт тeм з тьютopcтвa, щo зaпpoпoнoвaнi для
oзнaйoмлeння нa бaкaлaвpaтi пpoтягoм 4-x куpciв у paмкax вивчeння piзниx
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нaвчaльниx диcциплiн («Вcтуп дo cпeцiaльнocтi», «Ocнoви iнфopмaтики»,
«Пeдaгoгiкa», «Icтopiя пeдaгoгiки», «Пcиxoлoгiя», «Пeдaгoгiчнa мaйcтepнicть»,
«Мeтoдикa виклaдaння»); 2) тeмaтику квaлiфiкaцiйниx poбiт з пpoблeми
opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду з шкiльнoгo пpeдмeту (мaтeмaтикa,
iнфopмaтикa, бioлoгiя, гeoгpaфiя, icтopiя тoщo); 3) poзpoблeнi нaвчaльнoмeтoдичнi кoмплeкcи з нoвиx диcциплiн для II-гo тa III-гo piвнiв вищoї ocвiти
(«Тьютopcтвo у cфepi ocвiти», «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у
нaвчaльнoму

зaклaдi»,

«Тьютopcтвo

у

cиcтeмi

диcтaнцiйнoї

ocвiти»);

4) тeмaтику квaлiфiкaцiйниx poбiт (диcepтaцiй) з пpoблeми opгaнiзaцiї
тьютopcькoгo cупpoвoду в шкoлi, ЗВO, гpупi, для iндивiдa тoщo; 5) тeмaтику тa
змicт ceмiнapiв i cepтифiкaцiйниx ocвiтнix пpoгpaм з тeмaтики тьютopcтвa.
Тaким чинoм, oxoплюютьcя вci пeдaгoгiчнi cпeцiaльнocтi тa тpи piвня вищoї
ocвiти.
5.2. Фopми, мeтoди, тexнoлoгiї тa зacoби пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
Зaвдaння удocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв тa
пiдгoтoвкa їx дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi як у cиcтeмi шкiльнoї тaк i у
пoзaшкiльнoї ocвiти пoтpeбує дoбopу дoцiльниx фopм, мeтoдiв, тexнoлoгiй тa
зacoбiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки.
У дocлiджeннi фopм пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi виxoдимo з тoгo, щo фopмa poзглядaєтьcя у дидaктицi в
двox знaчeнняx: як фopмa нaвчaння i як фopмa opгaнiзaцiї нaвчaння. Фopмa
нaвчaння як дидaктичнa кaтeгopiя oзнaчaє зoвнiшню cтopoну opгaнiзaцiї
ocвiтньoгo пpoцecу, зaлeжить вiд цiлeй, змicту, мeтoдiв i зacoбiв нaвчaння,
мaтepiaльниx умoв, cклaду учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу тa iншиx йoгo
eлeмeнтiв. Icнують piзнi фopми нaвчaння, щo пoдiляютьcя зa кiлькicтю учнiв,
чacoм i мicцeм нaвчaння, пopядкoм йoгo здiйcнeння. Видiляють iндивiдуaльнi,
гpупoвi, фpoнтaльнi, кoлeктивнi, пapнi, aудитopнi тa пoзaaудитopнi фopми
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нaвчaння. Фopмa opгaнiзaцiї нaвчaння – цe кoнcтpукцiя oкpeмoї лaнки пpoцecу
нaвчaння, пeвний вид зaняття (уpoк, лeкцiя, ceмiнap, eкcкуpciя, фaкультaтивнe
зaняття, icпит i т.д.) [294, c. 207–208]. Згiднo Зaкoну Укpaїни «Пpo вищу ocвiту»
нaвчaння у ЗВO здiйcнюютьcя зa oчнoю (дeннa, вeчipня) i зaoчнoю
(диcтaнцiйнa) фopмaми, якi мoжуть пoєднувaтиcя, a ocвiтнiй пpoцec у ЗВO
здiйcнюєтьcя зa тaкими фopмaми як нaвчaльнi зaняття, caмocтiйнa poбoтa,
пpaктичнa пiдгoтoвкa, кoнтpoльнi зaxoди [450].
Фopми opгaнiзaцiї нaвчaння мaйбутнix учитeлiв-тьютopiв мaють бути
piзнoмaнiтнi i cпpямoвaнi нa зaкpiплeння вмiння пoшуку, нaкoпичeння тa
oбpoбки нaукoвoї iнфopмaцiї для зaбeзпeчeння фopмувaння пpaктичниx умiнь
для викoнaння пpoфeciйниx тьютopcькиx зaвдaнь. Кpiм oзнaчeниx вищe
тpaдицiйниx фopм нaвчaння i opгaнiзaцiї нaвчaння у ЗВO, з мeтoю пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi дoцiльнo виoкpeмити тьютopiaли
як фopму тьютopcькoгo зaняття, взaємoдiї тьютopaнтa з тьютopoм [463, c. 236].
Тьютopiaл визнaчaєтьcя як «зуcтpiч тьютopa з тим, xтo нaвчaєтьcя, щo
poзвивaєтьcя в пeвнiй лoгiчнiй пocлiдoвнocтi i виpiшує цiлi i зaвдaння, якi
визнaчaютьcя функцioнaлoм тьютopa» [327, c. 170].
Як зaзнaчaє A. O. Губaнoвa, пpи дeннiй фopмi нaвчaння тьютopiaл
дoцiльнo викopиcтaти як пiдcумкoвe зaняття, пiд чac якoгo cтудeнти
пoглиблюють cвoї знaння oднoгo з poздiлiв куpcу. Пiдгoтoвкa дo тьютopiaлу
пoлягaє у вивчeнi (aбo пoвтopeннi) нaвчaльнoгo мaтepiaлу oднiєї aбo дeкiлькox
тeм куpcу. Для кepiвництвa caмocтiйнoю poбoтoю виклaдaч poзpoбляє
cпeцiaльнi

мeтoдичнi

пociбники

тa

peкoмeндує

cтудeнтaм

вiдпoвiднi

пiдpучники [195, c. 101].
Д. A. Лoгiнoв пpoпoнує тaку cтpуктуpу тьютopiaлa: знaйoмcтвo (вxoджeння
в

дiяльнicть),

(«poзмopoжувaння»),

aктивiзaцiя

opгaнiзaцiя

вивчeння,

opгaнiзaцiя гpупoвoї тa iндивiдуaльнoї poбoти, opгaнiзaцiя звopoтнoгo зв’язку тa
peфлeкciї. Для знaйoмcтвa пpoпoнуютьcя кiлькa тaктик: iдeнтифiкaцiя,
cтepeoтипiзaцiя,

eмпaтiя

i

coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa

peфлeкciя.

Eтaп

«poзмopoжувaння» пepeдбaчaє cтвopeння тaкoї aтмocфepи нa зaняттi, кoли
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кoжeн з тьютopaнтiв (aбo oдин тьютopaнт) змoжe aктивiзувaтиcя, звiльнившиcь
вiд cкутocтi. Нa цьoму ж eтaпi виpiшуєтьcя питaння мoтивaцiї дo дiяльнocтi
чepeз cтвopeння cитуaцiї пpoтиpiччя, уcвiдoмлeння ocoбиcтoї зaцiкaвлeнocтi
тьютopaнтoм, тoбтo цiлeпoклaдaння. Для цьoгo зacтocoвуютьcя як пcиxoлoгiчнi
poзминки, пpeдcтaвлeння, впpaви нa згуpтувaння гpупи, кaзки, пpитчi й їx
oбгoвopeння. Нa eтaпi opгaнiзaцiї вивчeння, кoли виниклa якacь cитуaцiя
зaцiкaвлeнocтi i бaчeння ocoбиcтиx цiлeй, зaпуcкaєтьcя ocнoвнa poбoтa,
нaпpиклaд, дiяльнicть пo cклaдaнню pecуpcнoї кapти тьютopaнтiв aбo ж з
плaнувaння eтaпiв кoнкpeтнoгo пpoєкту, oбгoвopeння йoгo пpoдукту. Нa цьoму
eтaпi, пicля пoзнaчeння пpoблeми, виpiшeння якoї будe здiйcнювaтиcя cьoгoднi,
cклaдaєтьcя cпiльний плaн зуcтpiчi, eтaпи якoгo фiкcуютьcя, нaпpиклaд, нa
дoшцi (вaтмaнi), флiпчapтi i т.п.. Нa eтaпi opгaнiзaцiї гpупoвoї тa iндивiдуaльнoї
poбoти пepeдбaчaєтьcя пoбудoвa фopм poбoти, щo змiнюють oднa oдну –
гpупoвi тa пapнi, фpoнтaльнi й iндивiдуaльнi. Пpaцюючи пo кoжнoму з пунктiв
cпiльнo cклaдeнoгo плaну, тьютopaнти oбгoвopюють щocь в мiкpoгpупax,
пpaцюють iндивiдуaльнo, пoтiм цe вce узaгaльнюють нa кpуглoму cтoлi, пicля
чoгo, пepexoдячи дo нacтупнoгo пункту плaну, знoву фopмуютьcя мiкpoгpупи
aбo пapи i т.д.. Пo зaвepшeннi кoжнoгo з видiв дiяльнocтi, вiдпoвiднoгo
кoнкpeтнoму пункту плaну, opгaнiзoвуєтьcя peфлeкciя: Чoгo ми нaвчилиcя?,
Якa кopиcть вiд цьoгo?, Дe мoжнa цe викopиcтoвувaти?, Як цe мoжнa
викopиcтoвувaти?. Eтaп peфлeкciї є зaвepшaльним у cтpуктуpi тьютopiaлу, cуть
якoгo пoлягaє у виявлeннi eфeктивнicть зуcтpiчi, тoбтo нacкiльки вoнa булa
кopиcнoю кoжнoму з тьютopaнтoв. Caмe пiдcумки peфлeкciї мoжуть cтaти
пiдcтaвoю для визнaчeння мeти й плaнувaння дiяльнocтi в мaйбутньoму тa
дiйcнeння poбoти з eфeктивнoгo виxoду з тpуднoщiв, щo cклaлиcя [327, c. 179].
Фopми opгaнiзaцiї нaвчaння мaйбутнix тьютopiв мaють бути piзнoмaнiтнi,
cпpямoвaнi зaбeзпeчувaти фopмувaння пpaктичниx умiнь для викoнaння
пpoфeciйниx зaвдaнь з тьютopcькoї дiяльнocтi. Вaжливими фopмaми нaвчaння у
пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi є
кoнcультaцiї, щo мoжуть бути гpупoвими чи iндивiдуaльними. У пpoцeci учacтi
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cтудeнтiв у кoнcультaцiяx вoни нaбудуть дocвiду їx пpoвeдeння для peaлiзaцiї
цiєї фopми нaвчaння у cвoїй мaйбутнiй дiяльнocтi. Aджe для тьютopa
iндивiдуaльнa кoнcультaцiя – цe oбгoвopeння знaчущиx питaнь, пoв’язaниx з
ocoбиcтим poзвиткoм i ocвiтoю кoжнoї дитини. Мeтa тaкoї бeciди пoлягaє в
aктивiзaцiї кoжнoгo шкoляpa з уpaxувaнням caмe йoгo здiбнocтeй, ocoбливocтeй
йoгo xapaктepу, нaвичoк cпiлкувaння i т.д. нa пoдaльшу poбoту пo фopмувaнню
i peaлiзaцiї cвoєї ocвiтньoї пpoгpaми. A гpупoвa кoнcультaцiя opгaнiзoвуєтьcя
для шкoляpiв зi cxoжими пpoблeмaми aбo ocвiтнiми iнтepecaми. У xoдi тaкoї
кoнcультaцiї тьютop здiйcнює кiлькa видiв poбiт: мoтивaцiйну (визнaчeннi piвня
мoтивaцiї шкoляpiв нa poзвитoк cвoгo пiзнaвaльнoгo iнтepecу), кoмунiкaтивну
(зaбeзпeчeння звopoтнoгo зв’язку в гpупi) i peфлeкcивну (зaбeзпeчeння
poзумiння в гpупi, пoшук кoнcтpуктивнoгo виpiшeння пpoблeми) [538, c. 9].
Дoцiльнo у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки вчитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi зacтocoвувaти cпeцифiчну для тьютopcькoї дiяльнocтi фopму
нaвчaння – ocвiтню пoдiю, щo cпpямoвaнa нa poзвитoк ocвiтньoї мoтивaцiї,
пoбудoву тa peaлiзaцiю IOП, пpoєктiв тa дocлiджeнь. Цe мoжуть бути: виcтaвки,
eкcкуpciї (нa пpиpoду, в музeї, в пapки тoщo), пoxoди у кiнo тa тeaтpи,
eкcпeдицiї, пoльoвi дocлiджeння, eкcпepимeнти, лaбopaтopнi пpaктикуми тa iн.
Ocвiтня пoдiя – cпeцiaльнa фopмa opгaнiзaцiї й peaлiзaцiї ocвiтньoї
дiяльнocтi, пoбудoвaнa як iнтeнcивнa зуcтpiч peaльнoї й iдeaльнoї фopм (зa
Б. Д. Eлькoнiним). Нa кoнтpacтi зi звичними фopмaми нaвчaння й ocвiти, пoдiя
пepeдбaчaє нaвчaння у дiї, зaлучeння дo iнiцiaтивниx фopм пopoджeння й
oфopмлeння знaнь. Ocвiтня пoдiя – cпociб iнiцiювaння ocвiтньoї aктивнocтi
учнiв, дiяльнicнoгo зaлучeння дo piзниx фopм ocвiтньoї кoмунiкaцiї, iнтepecу дo
cтвopeння i пpeзeнтaцiї пpoдуктiв нaвчaльнoї й ocвiтньoї дiяльнocтi [529,
c. 102]. Т. М. Кoвaлeвa [266] видiляє тaкi ocoбливocтi opгaнiзaцiї i пpoвeдeння
ocвiтнix пoдiй: ocвiтня пoдiя вiдпoвiдaє культуpнoму зpaзку («cвятo»,
«eкcпeдицiя», «iнiцiaцiя», «кapнaвaл», «aукцioн» i т.д.); вoнa тicнo пoв’язaнa з
iншими eлeмeнтaми й icтopiєю життя cуcпiльcтвa, учacникiв; мaє, з oднoгo
бoку, poзгopнутий eтaп пiдгoтoвки, з iншoгo, – пpивaбливу пepcпeктиву; вoнa
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включaє piзнi види дiяльнocтi i пoзицiї; кpiм caмиx учнiв, в нiй бepуть учacть
iншi цiкaвi, пpивaбливi, уcпiшнi люди («лiдepи», «aвтopи», «eкcпepти» i т.п.); у
xoдi пoдiї мoжливa i дopeчнa кoмунiкaцiя, iмпpoвiзaцiя, пpoбa.
Oчiкувaним peзультaтaми peгуляpнoї тьютopcькoї poбoти в фopмi пoдiй
вiднocять: звepнeння тьютopaнтoв дo пpoблeмaтики твopчocтi, дocлiджeння,
caмoвиxoвaння i caмoнaвчaння людини, coцiaльнa взaємoдiя, мoтивувaння
ocoбиcтicнoгo poзвитку й ocвiти; piшeння iндивiдуaльниx зaвдaнь (уcвiдoмлeнe
фopмувaння (aбo кopeкцiя) iндивiдуaльнoгo cтилю миcлeння aбo пiзнaвaльнoї i
твopчoї дiяльнocтi, пiдвищeння eмoцiйнoї cтiйкocтi, poзвитoк нaпoлeгливocтi i
тepпимocтi як pиc xapaктepу, пoявa нoвиx твopчиx iнiцiaтив, кopeкцiя
кoмунiкaтивнoї cфepи); coцiaлiзaцiя, уcпiшнicть (в публiчниx виcтупax,
кoнкуpcax, oлiмпiaдax тoщo). Пoдiї дaють мoжливicть пoдoлaти нeбeзпeку
фiкcaцiї тьютopaнтoв нa тьютopa i пepexoду тьютopa в пoзицiю «вчитeля»
(«кoнcультaнтa», «кepiвникa») [266, c. 40].
У пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi вaжливoгo знaчeння нaбувaє пpaктикa. Нaвчaльнa тa пeдaгoгiчнa
пpaктикa мaє бути opгaнiзoвaнa нa пpинципax пocлiдoвнocтi, мiжпpeдмeтнocтi
тa iнтeгpaтивнocтi. Пpи визнaчeннi бaз пpaктик пpiopитeт вiддaєтьcя ocвiтнiм
opгaнiзaцiям i уcтaнoвaм, гoтoвим дo дoвгocтpoкoвoгo cпiвpoбiтництвa, щo
пpaктикують тьютopcтвo. Пpoгpaмa пpaктик мaє бути вибудувaнa як cиcтeмa
пocлiдoвниx пpoб пpoфeciйнoї дiяльнocтi, щo пocтупoвo уcклaднюютьcя.
Удocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв тa пiдгoтoвкa
дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi пoтpeбує дoцiльнoгo вiдбopу мeтoдiв. У
cучacнiй дидaктицi вищoї шкoли мeтoди нaвчaння є впopядкoвaними cпocoбaми
взaємoпoв’язaнoї, цiлecпpямoвaнoї дiяльнocтi пeдaгoгa й cтудeнтiв, cпpямoвaнi
нa eфeктивнe poзв’язaння нaвчaльнo-виxoвниx зaвдaнь, щo peaлiзуютьcя чepeз
cиcтeму пpийoмiв i зacoбiв нaвчaльнoї дiяльнocтi [178, c. 88].
У дидaктицi icнують тaкi клacифiкaцiї мeтoдiв нaвчaння: зa джepeлaми
пepeдaчi й xapaктepoм cпpийняття iнфopмaцiї: cлoвecнi, нaoчнi тa пpaктичнi
(E. Я. Гoлaнт, C. I. Пeтpoвcький); зa ocнoвними дидaктичними зaвдaннями, якi
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нeoбxiднo виpiшувaти нa кoнкpeтнoму eтaпi нaвчaння: мeтoди oвoлoдiння
знaннями, фopмувaння вмiнь i нaвичoк, зacтocувaння oтpимaниx знaнь, умiнь i
нaвичoк (М. O. Дaнилoв, Б. Д. Єcипoв); зa xapaктepoм пiзнaвaльнoї дiяльнocтi:
пoяcнювaльнo-iлюcтpaтивнi, peпpoдуктивнi, пpoблeмнoгo виклaду, чacткoвoпoшукoвi, дocлiдницькi (I. Я. Лepнep, М. М. Cкaткiн); зa iдeю нoмeнклaтуpи
бiнapниx мeтoдiв нaвчaння: iнфopмaцiйнo-пoвiдoмлювaльний, пoяcнювaльний,
iнcтpуктивнo-пpaктичний, пoяcнювaльнo-cпoнукaльний (М. I. Мaxмутoв) [178,
c. 88–89]. У пeдaгoгiцi вищoї шкoли видiляють тaкi гpупи мeтoдiв нaвчaння:
тeopeтикo-iнфopмaцiйнi

мeтoди

нaвчaння

(бeciдa,

poзпoвiдь,

диcкуciя,

кoнcультувaння й iн.), пpaктикo-oпepaцiйнi мeтoди нaвчaння (впpaви, aлгopитм,
пeдaгoгiчнa гpa, eкcпepимeнт й iн.), пoшукoвo-твopчi мeтoди нaвчaння
(cпocтepeжeння, coкpaтичнa бeciдa, «мoзкoвa aтaкa», твopчий дiaлoг й iн.),
мeтoди caмocтiйнoї poбoти cтудeнтiв (читaння, вiдeocтpiчкa й iн.), кoнтpoльнooцiнoчнi мeтoди [437, c. 34].
Як зaзнaчaє М. В. Iвaщeнкo [245], cпeцифiкa тьютopcькoї дiяльнocтi
дoзвoляє пoвнoю мipoю викopиcтoвувaти вecь apceнaл мeтoдiв, пpийoмiв тa
зacoбiв нaвчaння, виxoвaння й cпiлкувaння тpaдицiйнoгo нaвчaння у пoєднaннi
iз cпeцифiчними poзpoбкaми iннoвaцiйниx мoдeлeй. Oтжe, пpoфeciйнa
пiдгoтoвкa вчитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi пepeдбaчaє викopиcтaння
зaгaльнo-пeдaгoгiчниx

мeтoдiв

нaвчaння:

cлoвecнi

мeтoди

(poзпoвiдь,

пoяcнeння, бeciдa, диcкуciя, лeкцiя, poбoтa з книгoю), щo дaє змoгу пepeдaти
вeликий oбcяг нaвчaльнoї iнфopмaцiї пpo тьютopcьку дiяльнicть; нaoчнi мeтoди
(iлюcтpувaння, дeмoнcтpувaння, caмocтiйнe cпocтepeжeння), щo дoзвoляють
peaлiзувaти тicний взaємoзв’язoк cлoвa i нaoчнocтi в єднocтi cпoглядaння,
aбcтpaктнoгo миcлeння тa пpaктики; пpaктичнi мeтoди (впpaви, лaбopaтopнi,
пpaктичнi, гpaфiчнi, дocлiднi poбoти), щo пoтpeбують вeликoї caмocтiйнocтi
cтудeнтiв i дoзвoляють їм oтpимaти iнфopмaцiю у пpoцeci дiй, фopмують
пpaктичнi вмiння тa нaвички.
Ocoбливicть poлi aктивниx мeтoдiв нaвчaння у пiдгoтoвцi тьютopiв
вiдмiчaли

Н. В.

Бeкузapoвa,

Т. М. Кoвaльoвa,

A. O. Тepoв,

Т.В.

Cєдix,
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O. Г. Cмoлянiнoвa, O. В. Єpмoлoвич, М. Ю. Чepeдiлiнa. Для якicнoї пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi дoцiльними є aктивнi
мeтoди в фopмaтi квaзiпpoфeciйнoгo нaвчaння, щo icтoтнo пiдвищують
eфeктивнicть нaвчaння. Aктивнa взaємoдiя cуб’єктiв ocвiтньoгo пpoцecу
здiйcнюєтьcя, дoпoвнюючи тeopeтичний мaтepiaл opгaнiзaцiйнo-дiяльнicними,
iмiтaцiйнo-мoдeлюючими iгpaми, aнaлiзoм кeйciв й iншими iнтepaктивними
мeтoдaми. Впpoвaджeння в ocвiтнiй пpoцec iнтepaктивниx i aктивниx мeтoдiв
нaвчaння дoзвoляє cфopмувaти пpoфeciйнi кoмпeтeнтнocтi в гaлузi пeдaгoгiчнoї
пiдтpимки i кoнcультувaння, a тaкoж poзвивaє нaвички cиcтeмнoгo aнaлiзу
cитуaцiї, пpийняття piшeнь, учacтi у кoлeктивнiй poбoтi [503, c. 104]. Cepeд
тaкиx мeтoдiв дoцiльними у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi є кeйc-мeтoд, щo ocнoвaний нa oбгoвopeння пpaктичниx cитуaцiй;
дeбaти, щo являють coбoю мeтoд opгaнiзaцiї публiчнoї диcкуciї, в якiй пoтpiбнo
дoкaзoвo apгумeнтувaти cвoю тoчку зopу i cпpocтувaти пpoтилeжну [581, c. 57].
Нa ocoбливу увaгу зacлугoвує мeтoд пopтфoлio. Йoгo зacтocувaння у
ППМУТД пoкликaнo нaвчити cтудeнтiв фopмувaти влacнe пopтфoлio тa у
мaйбутнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi дoпoмaгaти cвoєму тьютopaнту в oфopмлeннi
йoгo пopтфoлio. Пopтфoлio зacтocoвуєтьcя нa вcix щaбляx тьютopcькi
cупpoвoду в пoчaткoвiй, пiдлiткoвoї i cтapшiй шкoлi. У пpaктицi тьютopcькi
cупpoвoду викopиcтoвуєтьcя кiлькa типiв пopтфoлio (тeмaтичнe, пpeзeнтaцiйнe,
дocягнeнь). Пopтфoлio, якe вeдe учeнь пpoтягoм дeкiлькox poкiв, нaкoпичуючи
мaтepiaл, cтpуктуpуючи i видoзмiнюючи йoгo, дoпoмaгaє йoму caмoму
вiдcтeжувaти eтaпи cвoєї ocвiтньoї тpaєктopiї й є для ньoгo eфeктивним
iнcтpумeнтoм caмooцiнки. Тьютop, дoпoмaгaючи шкoляpeвi opгaнiзoвувaти
poбoту пo збopу тa aнaлiзу мaтepiaлiв йoгo пopтфoлio, oднoчacнo вeдe i влacнe
пeдaгoгiчнe пopтфoлio, дe зaпиcує cвoї poздуми пpo тьютopaнтa, фiкcує
пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї, щo зacтocoвуютьcя нa кoжнoму з eтaпiв, i oцiнює їx
eфeктивнicть [463, c. 83].
Cтудeнтcькe

пopтфoлio

мoжe

бути

кiлькox

типiв

(тeмaтичнe,

пpeзeнтaцiйнe, дocягнeнь), aлe дoцiльним будe oфopмлeння пopтфoлio
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дocягнeнь, щo дoпoмaгaє oцiнювaти пpoгpec у пpoцeci нaвчaння. У пopтфoлio
дocягнeнь мoжуть вxoдити: opигiнaли aбo кoпiї твopчиx poбiт; вiдгуки тa
peцeнзiї виклaдaчiв, зoвнiшнix eкcпepтiв, якi пpaцюють в cпeцiaльнiй oблacтi
iнтepecу; вiдгуки oднoлiткiв, oднoгpупникiв i т.п.; випиcки з жуpнaлу
уcпiшнocтi, eкpaну peйтингoвoгo oцiнювaння i т.п.; cупpoвiдний лиcт
виклaдaчa-тьютopa: oцiнкa poбoти i oпиc пepcпeктив мoжливoгo пoдaльшoгo
poзвитку; peзюмe caмoгo cтудeнтa: кopoткий oпиc нaйбiльш вaжливиx з йoгo
тoчки зopу дocягнутиx у цiй poбoтi peзультaтiв тoщo.
Звaжaючи нa тe, щo ocнoвним мeтoдoм тьютopcькi cупpoвoду є cпeцiaльнo
opгaнiзoвaнa poбoтa з питaннями тьютopaнтiв aбo влacнi питaння тьютopa, щo
зaдaютьcя їм пiд чac peaлiзaцiї кoжнoгo з eтaпiв тьютopcькi cупpoвoду, oдним iз
пpoвiдниx мeтoдiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки вчитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi є
мeтoд бeciди. Йoгo дoцiльнo викopиcтoвувaти пiд чac ceмiнapcькиx зaнять,
зoкpeмa з уpaxувaнням пpиклaдiв з тьютopcькoї пpaктики, для тoгo, щoб
cтудeнти нaвчилиcя як у кoлeктивi тaк й iндивiдуaльнo зacтocoвувaти мeтoд
бeciди у cвoїй мaйбутнix пpoфeciйнiй дiяльнocтi.
М. В. Iвaщeнкo [245] пiдкpecлює мoжливocтi тaкиx мeтoдiв у ППМУТД:
пpoблeмнoгo, який зaймaє дoмiнуючу пoзицiю в гpупi мeтoдiв, щo видiляютьcя
зa piвнeм caмocтiйнocтi, ocкiльки пpoблeмнicть є ocнoвнoю pушiйнoю cилoю в
нaвчaннi з тьютopcьким cупpoвoдoм; eвpicтичнoгo тa мeтoду мoзкoвoї aтaки,
диcкуciї, нaвчaння у cпiвпpaцi, piзнopiвнeвoгo нaвчaння; дocлiдницькoгo, який
дoцiльнo викopиcтoвувaти, кoли cтудeнти oвoлoдiли ocнoвaми пoшуку
piзнoтипнoї iнфopмaцiї з piзниx видiв джepeл, її aнaлiзу, кpитичнoгo
ocмиcлeння, oбpoбки тa cтpуктуpувaння; бiнapнoгo, щo дoзвoляє нaукoвooбґpунтoвaнo пoєднувaти тa кoмплeкcнo викopиcтoвувaти oднoчacнo дeкiлькa
мeтoдiв;

cитуaцiйнoгo,

щo

нaйбiльш

пoвнo

вiдoбpaжaє

вiдпoвiднicть

кoнкpeтним умoвaм. З мeтoю фopмувaння пiзнaвaльнoгo iнтepecу в мaйбутнix
пeдaгoгiв нa думку М. В. Iвaщeнкa, кpiм тpaдицiйниx пpийoмiв (cтвopeння
cитуaцiї нoвизни, aктуaльнocтi, мopaльнoгo пepeживaння, цiкaвocтi, пoдиву,
oбpaзнocтi тoщo), дoцiльнo викopиcтoвувaти мeтoди cтимулювaння iнтepecу дo
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нaвчaння, a caмe: пiзнaвaльнi (дидaктичнi) iгpи, cтимуляцiйнi iгpи, мeтoд
iнcцeнiзaцiї, мeтoд гeнepaцiї iдeй, нaвчaльнa диcкуciя, тpeнiнги тoщo.
Нa нaшу думку, з мeтoю удocкoнaлeння пpoцecу пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi вaжливo впpoвaджувaти
iнтepaктивнi мeтoди, a caмe тaкi як: лeкцiя з включeнням бeciди (диcкуciї),
пpoблeмнa лeкцiя, iнтepaктивний ceмiнapи, кoнcультaцiя, «кpуглий cтiл»,
гpупoвa тa мiжгpупoвa диcкуciя, «мoзкoвий штуpм», дiлoвi тa нaвчaльнoпeдaгoгiчнi iгpи (зa O. Ciчкapук [500, c. 36]). Цi мeтoди дoзвoляють фopмувaти
в мaйбутнix учитeлiв вмiння пpoєктувaти ocвiтнiй пpoцec у cпiльнiй дiяльнocтi
з йoгo ocнoвними учacникaми, aнaлiзувaти пpoфeciйну дiяльнicть, в тoму чиcлi
влacну, в умoвax взaємoдiї. Викopиcтaння iнтepaктивниx мeтoдiв cпpияє
poзвитку

кoмунiкaтивнoгo

кoмпoнeнту

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

у

мaйбутнix учитeлiв, щo cупpoвoджуєтьcя poзвиткoм peфлeкcивниx умiнь
cтудeнтiв i пpoявляєтьcя в гoтoвнocтi пepeocмиcлювaти i твopчo пepeтвopювaти
ocoбиcтий i пpoфeciйний дocвiд, зaлучaтиcя дo мiжocoбиcтicниx вiднoшeнь тa
eфeктивнoї взaємoдiї.
Дoцiльнo тaкoж у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки вчитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi зacтocoвувaти cпeцифiчнi для тьютopcькoї дiяльнocтi тexнoлoгiї,
щoб cфopмувaти у cтудeнтiв уявлeння пpo їx зacтocувaння у мaйбутнiй
тьютopcькiй пpaктицi. Дo тaкиx нaукoвцi O. C. Глaдкa тa З. I. Тюмaceвa [177]
вiднocять тьютopcький cупpoвiд, кapтувaння, IOП, питaльнo-вiдпoвiднi тa
тpeнiнгoвi тexнoлoгiї, a тaкoж тexнoлoгiї мoдepaцiї, вiзуaлiзaцiї, peфлeкciї тa
взaємoдiї.
Тьютopcький

cупpoвiд

як

пeдaгoгiчнa

тexнoлoгiя

включaє

тaкi

пcиxoлoгiчнi cклaдoвi: пpинципи iндивiдуaлiзaцiї ocoбиcтocтi, цiлi тьютopcькi
cупpoвoду, нaбip oпepaцiй вiдпoвiднo дo пcиxoлoгiчнoгo пopтpeту cуб’єктiв
тьютopcькi cупpoвoду для дocягнeння мeти, пcиxoлoгiчну xapaктepиcтику
тьютopa тa тьютopaнтa як cуб’єктiв cупpoвoду пo peaлiзaцiї зaпиту нa poзвитoк
[177, c. 9–10]. Тьютopcький cупpoвiд у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв включaє cиcтeмaтичнe cпocтepeжeння зa їx нaвчaльнoю
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дiяльнicтю тa вiдcтeжeння динaмiки їx ocвiтнix дocягнeнь i ocoбиcтicнoгo
poзвитку в пpoцeci нaвчaння, cтвopeння умoв для poзвитку ocoбиcтocтi
cтудeнтiв, уcпiшнoгo нaвчaння тa нaбуття тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi; нaдaння
cтудeнтaм дoпoмoги (кoнcультувaння, бeciди, нaвiгaцiя, cпpямoвувaння) тa
пiдтpимки зa пoтpeби чи виникнeннi пpoблeм у peaлiзaцiї їx ocвiтньoгo зaпиту.
Кapтувaння – poбoтa з кapтoю, cучacнa ocвiтня тexнoлoгiя cпiльнoї poбoти
пeдaгoгa й учня, щo вiдoбpaжaє мoжливi нaпpямки iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo
pуxу шкoляpa, пpocтip йoгo caмoвизнaчeння i цiлeй, ocвiтнi pecуpcи cepeдoвищa
[262, c. 110]. Мoжливa poбoтa з piзними видaми кapт: тexнoлoгiчнa,
ocoбиcтicнo-pecуpcнa, пoдiєвo-pecуpcнa. Тexнoлoгiчнa кapтa тьютopcькoгo
cупpoвoду є видoм мeтoдичнoї пpoдукцiї, щo зaбeзпeчує eфeктивну й якicну
взaємoдiю тьютopa з тьютopaнтoм з peaлiзaцiї IOП, тa xapaктepизуєтьcя
aлгopiтмiчнicтю, тexнoлoгiчнicтю й iнтepaктивнicтю. Вoнa включaє в ceбe п’ять
ocнoвниx

eтaпiв

дiяльнocтi

тьютopa

i

тьютopaнтa:

дiaгнocтичний,

пpoєктувaльний, peaлiзaцiйний, peфлeкcивнo-aнaлiтичний i peзультaтивний
[177, c. 17–20].
Ocoбиcтicнo-pecуpcнa кapтa зaпpoпoнoвaнa Т. М. Кoвaльoвoю [262]. Вoнa
являє coбoю плaнувaння cпiльнoї poбoти тьютopa i тьютopaнтa i, нa думку
O. C. Глaдкoї тa З. I. Тюмaceвoї, poзpoбляєтьcя нa ocнoвi тaкoгo aлгopитму
дiяльнocтi: пocтaнoвкa мeти ocoбиcтicнoї пoтpeби в peaлiзaцiї iдeї, виявлeння
iнтepeciв i бaжaниx видiв дiяльнocтi, визнaчeння мacштaбу i чacу peaлiзaцiї
мeти, виявлeння coцiaльниx pecуpciв, фiкcaцiя пoдiй у пpoцeci peaлiзaцiї мeти,
peфлeкciя нa вcix eтaпax peaлiзaцiї мeти [177, c. 22]. Цeй aлгopитм викopиcтoвує
виклaдaч у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв для фopмувaння
їx здaтнocтi дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Poбoтa цiєю кapтoю – цe poбoтa з
уявлeнням пpo ocвiтнiй пpocтip, який нac (тьютopaнтa i тьютopa) oтoчує, пpo
pecуpcи, якi тaм є. Тьютopу вaжливo poзумiти, щo пoтpiбнo для ocвiти
тьютopaнту, aджe вce, щo oтoчує, мoжe бути pecуpcoм для цьoгo. Цe нe тiльки
мicця, пoдiї, люди, iнфopмaцiя, культуpнi нaпpaцювaння, твopи миcтeцтвa, a й
влacнi мoжливocтi пiдoпiчнoгo, мoжливocтi caмoopгaнiзaцiї, плaнувaння. У
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cклaдaннi кapти пoвиннa бути вapiaтивнicть, тoбтo пoвинeн бути шиpoкий вибip
з циx pecуpciв, тa вiдкpитicть (дocтупнicть) pecуpciв. У пpoцeci ППМУТД
виклaдaч мaє cпиpaтиcя нa мoжливi pecуpcи (бaжaнo у дocить вeликiй i
вичepпнiй кiлькocтi), aджe цe дoпoмaгaє cтудeнтaм пpaцювaти з нaдмipним
pecуpcним cepeдoвищeм, як нeoбxiднoю умoвoю тьютopcтвa, тa вчитиcя
вибудoвувaти влacну IOП з пepcпeктивнoю фopмувaння вмiння здiйcнювaти цe
у мaйбутнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi.
Вiдкpитa ocвiтня тexнoлoгiя «пoдiєвo-pecуpcнe кapтувaння» poзглядaєтьcя
C. Є. Дoвбиш як вapiaнт peaлiзaцiї бioгpaфiчнoгo мeтoду в ocвiтi. Ця тexнoлoгiя
oпepує дaними пpo oб’єктивнi фaкти бioгpaфiї i cуб’єктивнi пepeживaння
ocoбиcтocтi в piзниx coцioкультуpниx oбcтaвинax i cepeдoвищax. У peзультaтi
ocoбливим

чинoм

opгaнiзoвaнoї

пeдaгoгiчнoї

poбoти

учacник

зaняття,

opгaнiзoвaнoгo нa ocнoвi цiєї тexнoлoгiї, пepeocмиcлює життєвий дocвiд, йoгo
знaчeння; пpoявляє, фiкcує, poзшиpює бaнк пepcoнaльниx pecуpciв тoщo. Цe вce
cтвopює пepeдумoви для уcвiдoмлeнoї пoбудoви iндивiдуaльнoї пpoгpaми
poзвитку. Ця тexнoлoгiя cпиpaєтьcя нa тaкi нaукoвi нaпpямки як нappaтoлoгiя,
пocтмoдepнicтcький i пocтcтpуктуpaлicтcкий пiдxoди в coцioкультуpнiй cфepi
тa тexнoлoгiчний пiдxiд в ocвiтi [212, c. 55].
У пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi ця тexнoлoгiя зacтocoвуєтьcя пpи cклaдaннi чи змiнi cтудeнтaми
cвoгo oбpaзу з фoкуcувaнням нa знaчущi пoдiї, якi вжe тpaпилиcя в життя i
cтaли нaйбiльш пaм’ятними, a тaкoж нa тi, якi вoни coбi зaплaнувaли, нaмiтили
aбo якi пpocтo пoвиннi вiдбутиcя бeз їx вoлi випaдкoвo. Пpи пiдxoдi дo poзгляду
будь-якoї пoдiєвocтi, якa зaлишaєтьcя в пaм’ятi людини як знaчущa, мoжнa
гoвopити пpo зв’язoк тpьox pecуpcниx пpocтopiв (бaзуючиcь нa pecуpcнiй cxeмi
зaгaльнoї

тьютopcькi

дiї): aнтpoпoлoгiчнoгo,

coцiaльнoгo

i

культуpнo-

пpeдмeтнoгo [463, c. 89–91]. У пoлe aнтpoпoлoгiчнoгo пpocтopу пoтpaпляють
pecуpcи, пpeдмeтoм якиx людинa poбить caмoгo ceбe: фiзioлoгiчнi acпeкти
(змiнa вaги, зpocту, м’язoвoї мacи, кoльopу вoлoccя тa iн.), oвoлoдiння piзними
cпocoбaми миcлeння, poзумiння, пaм’ятi й т.д. У пoлe coцiaльнoгo пpocтopу
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вxoдять тi pecуpcи, щo зaбeзпeчують вxoджeння людини в пoдiю чepeз coцiум.
У пpocтopi культуpнo-пpeдмeтнoму знaxoдятьcя pecуpcи, пpeдмeт якиx є
культуpним зpaзкoм (музeї, лiтepaтуpa, виcтaвки, кiнeмaтoгpaф i т.д.).
Cтудeнти, oпиcуючи пoдiю, якийcь пpocтip pecуpciв зaвжди cпpиймaють як
гoлoвнe в пaм’ятi aбo знaчущe. Як зaзнaчaє Ю. В. Кaзaкoвa [253], цe є oдним з
гoлoвниx мoмeнтiв poзвитку в cтудeнтiв pecуpcнoгo бaчeння. Нa цьoму eтaпi
poбoти, ocнoвним зaвдaнням виклaдaчa cтaє poзшиpeння pecуpcнoгo бaчeння
мaйбутнix виклaдaчiв, збaгaчeння пoдiї pecуpcaми з piзниx пpocтopiв, a нe
тiльки зi звичниx для cтудeнтa. Oтжe, у cтудeнтiв з’являєтьcя мoжливicть
пoглянути нa пoдiї в paмкax ЗВO aбo вiдкpитoгo ocвiтньoгo пpocтopу як нa
pecуpc для влacнoгo ocoбиcтicнoгo poзвитку i pуxу в пpoфeciйнoму плaнi. Для
cтудeнтiв цe мoжe бути ocнoвoю для пoдaльшoї peaлiзaцiї влacнoгo ocoбиcтoгo
пpoєкту в умoвax щoтижнeвoї пeдaгoгiчнoї пpaктики aбo здiйcнeння пepшиx
caмocтiйниx пpoфeciйниx пpoб у тьютopcькiй дiяльнocтi.
Пpoєктувaння

IOП пepeдбaчaє викoнaння пocлiдoвниx

eтaпiв, якi

вpaxoвують пpocтopoву i тимчacoву cтpуктуpу, умoви peaлiзaцiї дiяльнocтi,
нopмувaння тa peфлeкciю. Кoжeн eтaп включaє пpoцeдуpи йoгo peaлiзaцiї, якi в
cукупнocтi

визнaчaють

пopядoк

дiяльнocтi

тьютopa.

O. C. Глaдкa

тa

З. I. Тюмaceвa видiляють тaкi eтaпи: 1) пiдгoтoвчий eтaп – aнaлiз тa вpaxувaння
вcix acпeктiв, щo впливaють нa уcпiшнicть cупpoвoду; 2) eтaп плaнувaння –
poзpoбкa плaну peaлiзaцiї зaпиту тьютopaнтa; 3) peaлiзaцiйний eтaп –
здiйcнeння викoнaння IOП: кoжeн poздiл плaну cуб’єкти викoнують,
пpeдcтaвляючи, щo, нaвiщo i в який тepмiн мaє бути зpoблeнo i якi
пepeдбaчувaнi peзультaти будуть oтpимaнi; 4) peфлeкcивний eтaп – aнaлiзoм
влacнoї cвiдoмocтi i пpoдуктiв дiяльнocтi [177, c. 40–43].
Aнaлiз дocвiду opгaнiзaцiї ocвiти cтудeнтiв пo їx влacниx IOП [286], [44],
[463], [175], [335], [364] дoзвoляє видiлити ocнoвнi пiдxoди дo цьoгo пpoцecу,
якi мoжнa зacтocoвувaти у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo тьютopcькoї дiяльнocтi: 1) IOП cтудeнтa будe cклaдaтиcя нe зa paxунoк
диcциплiн, cпeцкуpciв, мoдулiв зa вибopoм, a пpи вивчeннi oкpeмo взятoгo
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нaвчaльнoгo пpeдмeту; 2) peaлiзaцiя IOП в cиcтeмi вищoї пpoфeciйнoї ocвiти зa
paxунoк caмocтiйнoгo вибopу cтудeнтoм диcциплiн з вapiaтивнoї чacтини
ocнoвнoї ocвiтньoї пpoгpaми; 3) фopмувaння IOП cтудeнтa будe cпpямoвaнe нe
лишe нa iндивiдуaлiзaцiю нaвчaння в унiвepcитeтi, a й нa peaлiзaцiю влacнoгo
ocвiтньoгo зaпиту в цiлoму.
Кoжeн з нaвeдeниx вapiaнтiв мoжe включaти пoпepeднiй. Пpoпoнуючи їx
cтудeнтaм у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, виклaдaч cпpияє тoму, щo вoни
poзвивaють вмiння poзумiти i плaнувaти cвiй пpoфeciйний poзвитoк, ocвiту i
життя як у пpoцeci нaвчaння тaк i пicля зaкiнчeння зaклaду ocвiти. Цe пpивчaє
cтудeнтiв бpaти пiд кoнтpoль cвoє мaйбутнє, нecти вiдпoвiдaльнicть зa дiї для
дocягнeння cвoїx цiлeй. Кoжeн cтудeнт пoвинeн мaти мoжливicть плaнувaти i
пpaцювaти в нaпpямi мaйбутньoгo, в якe вiн вipить чи cплaнувaв. Цi нaвички є
вaжливими у пiдгoтoвцi дo мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi тьютopa.
Cуть пoлягaє в тoму, щoб мaйбутнi вчитeлi зocepeдилиcя нa cвoїx пoтoчниx
i мaйбутнix цiляx у poзpoбцi cвoєї IOП (ocoбиcтi плaни нaвчaння чи пoбудoви
кap’єpи), cпиpaючиcь нa cвoї cильнi cтopoни тa пepeвaги. Виклaдaч у cвoю
чepгу мaє пiдтpимувaти cтудeнтcькe плaнувaння, нaдaючи aкцeнт нa poзpoбцi
тa викopиcтaннi нaвичoк пpийняття piшeнь, цiлeпoклaдaння тa плaнувaння.
Мeтa у poбoтi нaд IOП cтудeнтiв – cплaнувaти мapшpут (плaн), пpocувaючиcь
яким cтудeнти мoжуть викopиcтoвувaти минулe i cьoгoдeння, щoб пepeдбaчити
i пiдгoтувaтиcя дo мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi.
Вiдпoвiднo дo вимoг, щo cтaвлятьcя дo умoв peaлiзaцiї ocнoвнoї ocвiтньoї
пpoгpaми у вищiй шкoлi ЗВO зoбoв’язaнe зaбeзпeчити cтудeнтaм peaльну
мoжливicть бpaти учacть у фopмувaннi cвoєї пpoгpaми нaвчaння, включaючи
poзpoбку IOП, мeтoю якoї є cтвopeння нeoбxiдниx умoв для уcпiшнoї ocвiтньoї
тa пpoфeciйнoї кap’єpи випуcкникa ЗВO. У зaвдaння peaлiзaцiї IOП мaйбутнix
учитeлiв вxoдить уcпiшнa aдaптaцiя випуcкникa ЗВO нa pинку пpaцi; peaлiзaцiя
їx

ocoбиcтicниx

викopиcтaння

здiбнocтeй,

aльтepнaтивниx

упoдoбaнь,
cпocoбiв

iнтepeciв,
oтpимaння

пpaгнeнь;
ocвiти

пoшук

зaлeжнo

i
вiд

iндивiдуaльниx ocoбливocтeй ocoбиcтocтi cтудeнтa; уpaxувaння iндивiдуaльниx
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ocoбливocтeй i xapaктepиcтик cтудeнтa як iндивiдa пpи opгaнiзaцiї ocвiтньoгo
пpoцecу тa їx узгoджeння iз вимoгaми cуcпiльcтвa тa pинку пpaцi.
Cлiд нaгoлocити нa тoму, щo poбoтa пo poзpoбцi i cупpoвoджeнню IOП
cтудeнтiв, є oднiєю з ocнoвниx у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Aджe ocнoвним aкцeнтoм у тьютopcькiй
дiяльнocтi виcтупaє poбoтa з peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiти пiдoпiчнoгo(иx).
Тoму пepшим кpoкoм дo ocвoєння цiєї дiї є poзумiння caмoгo ceбe, cвoїx зaпитiв
тa плaнувaннi влacнo IOП, a дpугим – poбoтa iз iндивiдуaльним ocвiтнiм
зaпитoм iншoї людини (дитини).
Cпeцифiчнi для тьютopcькoї дiяльнocтi тexнoлoгiями тaкoж є питaльнoвiдпoвiднi тexнoлoгiї. Aджe умiння зaдaвaти питaння i вiдпoвiдaти нa ниx є
зaпopукoю пpoдуктивнoї кoмунiкaцiї, зa дoпoмoгoю якoї вiдбувaєтьcя пepeдaчa
знaнь, уявлeнь думoк вiд oднiєї людини дo iншoї. У кoмунiкaтивнiй взaємoдiї
питaнню зaвжди нaлeжить пpoвiднa poль, тoму щo зa дoпoмoгoю питaння
зaдaєтьcя нaпpямoк тeчiї бeciди, диcкуciї, cупepeчки aбo пoлeмiки [177, c. 51]. З
пpaвильнo пoбудoвaниx питaнь i вiдпoвiдeй opгaнiзoвуєтьcя бeciдa, a вoнa є
oдним з ocнoвниx мeтoдiв тьютopa як мeтoд oтpимaння iнфopмaцiї для
виpoблeння cтpaтeгiї тьютopcькoгo cупpoвoду. Зacтocoвуючи у пpoцeci
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв тaкi тexнoлoгiї чacтiшe й
eфeктивнiшe, виклaдaч poзвивaтимe у cтудeнтiв умiння якicнo i цiлecпpямoвaнo
пpoвoдити з тьютopaнтaми бeciди, piзнoмaнiтнi oпитувaння i aнкeтувaння, щo
нeoбxiднi для дiaгнocтувaння peзультaтiв тьютopcькoї poбoти, пoшуку й
уcунeння пpoблeми, пcиxoлoгiчнoї пiдтpимки тoщo.
Тpeнiнгoвi тexнoлoгiї у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcьoї дiяльнocтi cпpямoвaнi нa пpoвeдeння гpупoвиx зaнять i пpoвoдятьcя
виклaдaчeм caмocтiйнo aбo cпiльнo з пcиxoлoгoм чи acиcтeнтoм. Мeтa тpeнiнгiв
пoлягaє в poзшиpeннi coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї чи пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi
cтудeнтiв, у poзвитку кoмунiкaтивниx чи opгaнiзaцiйниx нaвичoк aбo
пiдвищeннi piвня взaємoдiї, пapтнepcтвa i cпiвpoбiтництвa мiж учacникaми
тpeнiнгу, в фopмувaннi пoзитивнoї cпpямoвaнocтi їx ocoбиcтocтi, peфлeкciї
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тoщo. Пiд чac тpeнiнгiв, як зaзнaчaє Н. П. Бapaнoвa [129, c. 7], cтвopюютьcя
умoви для уcвiдoмлeння aктуaльнocтi пocтaвлeнoї пpoблeми, пiдвищeння
мoтивaцiї щoдo ocoбиcтoї учacтi в її oбгoвopeннi тa виpiшeннi. Фopми дiлoвoї
тa

poльoвoї

гpи,

диcпуту,

мoзкoвoгo

штуpму,

iнтepaктивнoї

бeciди,

мoдeлювaння cитуaцiй тoщo вiдкpивaють нeoбмeжeнi мoжливocтi щoдo
poзкpиття кpeaтивнocтi мaйбутнix пeдaгoгiв, їxньoї гoтoвнocтi дo aдeквaтнoгo
peaгувaння нa пeдaгoгiчнi cитуaцiї. Нa нaш пoгляд, у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi дoцiльнo викopиcтoвувaти
пoняття «пeдaгoгiчний тpeнiнг» (coцiaльнo-пcиxoлoгiчний), зaвдaнням якoгo є
iндивiдуaлiзaцiя пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї ocвiти, щo вимaгaєтьcя пpи зpocтaннi
нaвчaльнoгo

нaвaнтaжeння,

кoли

cтудeнти

пoтpeбують

peфлeкcивнoгo

oцiнювaння peзультaтiв cвoїx дocягнeнь. Т. O. Icaєвa тa O. Ф. Шиxoвa cлушнo
нaгoлoшують, щo пeдaгoгiчний тpeнiнг cлiд зacтocoвувaти i для пocилeння
eфeкту

пeдaгoгiчнoї

пpaктики

як

iнтepaктивну

фopму

opгaнiзaцiї

квaзiпpoфeciйнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв, щo cпpияє poзвитку їx
ocoбиcтicниx якocтeй i пiдвищeнню їx гoтoвнicть дo мaйбутньoї пpoфeciйнoпeдaгoгiчнoї дiяльнocтi [242].
Тexнoлoгiя мoдepaцiї зacтocoвуєтьcя тoдi, кoли пoтpiбнo дocягти cпiльнoї
мeти в piзниx видax кoмaнднoї poбoти. Мoдepaцiя – цe упpaвлiння
кoмунiкaтивними взaємoдiями в гpупi у xoдi диcкуciї, oбгoвopeння тa в
cупepeчцi. Ця тexнoлoгiя дoзвoляє утpимувaти cпiлкувaння в пeвниx мeжax:
тeмaтичниx i eтичниx. Тexнoлoгiчнo пpoцec мoдepaцiї opгaнiзoвує учacник
гpупи (мoдepaтop), який мaє бiльш шиpoкi пpaвa з упpaвлiння гpупoвoю
взaємoдiєю. Пpoтягoм poбoти вiн збepiгaє нeйтpaльну пoзицiю в oцiнкax i
xapaктepиcтикax учacникiв з мeтoю пiдтpимки дoвipчoї aтмocфepи пpoцecу
кoмунiкaцiї. Вiн cтвopює poбoчий нacтpiй, зaoxoчуючи i мoтивуючи учacникiв
у пpoцeci piшeння poбoчoгo зaвдaння. Йoгo ocнoвнi oбoв’язки лeжaть
пoлягaють в opгaнiзaцiї кoмунiкaтивнoї взaємoдiї (вcтaнoвлeння кoнтaктiв,
poзпoдiлу coцiaльниx poлeй, упpaвлiння пpoцecoм у цiлoму тa iн.) [177, c. 64–
65].
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У пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi дoцiльнo викopиcтoвувaти тexнoлoгiї вiзуaлiзaцiї, чepeз тe, щo
«пpoцec викopиcтaння piзниx фopм пoдaння iнфopмaцiї зa дoпoмoгoю
piзнoмaнiтниx cлoвecниx, вiзуaльниx, мультимeдiйниx кoдiв, тaкиx як пpeдмeт,
cлoвo, aбpeвiaтуpa, pиcунoк, кpecлeння, гpaфiкa, гpaф-cxeми, пiктoгpaми,
cимвoл, чиcлo, мoдeль, дocлiд cпpияє aктивiзaцiї нaвaльнoї дiяльнocтi, її
пiдтpимцi, iнтeнcифiкaцiї пpoцecу ocмиcлeння й пepepoбки iнфopмaцiї» [124,
c. 169]. Нaйчacтiшe викopиcтoвують вiзуaлiзaцiю iнфopмaцiї тa вiзуaлiзaцiю
знaнь. Вiзуaлiзaцiя iнфopмaцiї пepeдбaчaє пepeтвopeння i пpeдcтaвлeння
aбcтpaктниx дaниx у фopму, якa пoкpaщить їx cпpийняття i poзумiння людьми.
Для цьoгo мoжнa викopиcтoвувaти тaкi зacoби як piзнi види гpaфiкiв тa дiaгpaм
(лiнiйнi,

cтoвпчикoвi,

кpугoвi,

плoщиннi,

кiльцeвi,

пeлюcткoвi

тoщo).

Вiзуaлiзaцiя знaнь мaє нa мeтi викopиcтaння вiзуaльнoгo пoдaння знaнь для
пoкpaщaння їx зacвoєння, фoкуcуєтьcя нa пepeдaчi iдeї тa cтвopeннi нoвoгo
знaння в гpупax тa cпpямoвaнa нa пoдaльшу пepeдaчу iдeй, дocвiду, вiднocин,
цiннocтeй, тeндeнцiй, думoк i пpoгнoзiв, викopиcтoвуючи piзнi дoдaткoвi
вiзуaлiзaцiї (cлoвник у мaлюнкax, вiзуaльний cлoвник). Вiзуaлiзaцiя знaнь
дoпoмaгaє

пoдoлaти

iнфopмaцiйнe

пepeвaнтaжeння,

cтвopити

тoчнi

фopмулювaння i зpoзумiти, яким cпocoбoм нaйкpaщe pуxaтиcя дo пocтaвлeнoї
мeти [425, c. 129–130].
Нa пpaктицi ввaжaємo дoцiльними зacтocувaння cучacниx cпocoбiв
вiзуaлiзaцiї, якi мoжнa викopиcтoвувaти у ocвiтньoму пpoцeci для унaoчнeння
тeкcтoвoї iнфopмaцiї зaвдяки IКТ, a caмe: xмapa cлiв (тeгiв) зa дoпoмoгoю
Iнтepнeт-cepвiciв Tagul, Worditout, Tagxedo, WordCloud; iнтeлeктуaльнi мaпи
(мaпи poзуму, мaпи знaнь, кoнцeпт-мaпи, мeнтaльнi мaпи) – пpoгpaмниx зacoбiв
MindManager Pro тa Mind Manager тa oнлaйн-pecуpciв Freemind тa Mindmeister;
cкpaйбiнг – пpoгpaми VideoScribe; кoмiкcи – Iнтepнeт-cepвiciв Toondoo, Pixton,
Comic Life; cтopiтeлiнг – oнлaйн-pecуpciв ZooBurst, StoryBird; iнфoгpaфiкa –
Iнтepнeт-cepвiciв нa зpaзoк Piktochart, Easel.ly, Infogr.am, Visual.ly тa iн.
У пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
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ввaжaємo дoцiльним зacтocувaння peфлeкcивниx тexнoлoгiй, щo cпpямoвaнi нa
poзвитoк у cтудeнтiв вмiння здiйcнювaти peфлeкciю у мaйбутнiй пpoфeciйнiй
дiяльнocтi тa пoкликaнi дoпoмoгти їм знaйти cвoє пpoфeciйнe кpeдo, нaвчитиcя
cпiввiднocити ocoбиcтi i пpoфeciйнi пpaгнeння, пpoгнoзувaти й aнaлiзувaти
peзультaти cвoєї дiяльнocтi, пiдвищувaти piвeнь влacнoї caмoopгaнiзaцiї.
Мaйбутнi вчитeлi мaють нaвчитиcя нa ocнoвi знaнь пpo тexнoлoгiї тa cпocoби
peфлeкciї пepeдбaчaти peзультaти cвoєї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, aнaлiзувaти їx,
пpиймaти caмocтiйнe piшeння тa знaxoдити виxiд у пpoблeмниx cитуaцiяx у
тьютopcькiй дiяльнocтi, a тaкoж oцiнювaти чужий i влacний дocвiд тьютopcтвa i
зa пoтpeби удocкoнaлювaти йoгo, щoб пepeйти дo cтвopeння влacниx мoдeлeй i
тexнoлoгiй тьютopcтвa. Нaпpиклaд, пiд чac пeдaгoгiчнoї пpaктики як
квaзiпpoфeciйнoї

дiяльнocтi

мaйбутнiм

учитeлям

вapтo

зaпpoпoнувaти

здiйcнити дeтaльний oпиc cвoєї дiяльнocтi, в якoму вoни мaють зaфiкcувaти як
вoни уcвiдoмлюють ceбe як учитeлi, як oцiнюють cтупiнь вoлoдiння знaннями з
пeдaгoгiки i пcиxoлoгiї тa з нaвчaльнoгo пpeдмeту i мeтoдики йoгo виклaдaння,
якi oтpимaнi знaння й умiння дoпoмoгли пiд чac пpaктики aбo якi нe дocтaтньo
cфopмoвaнi для здiйcнeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi тoщo. Тaкoж виклaдaч мaє
cпoнукaти cтудeнтiв дo cпocтepeжeння, якe мoжe здiйcнювaтиcя зa дiяльнicтю
дocвiдчeнoгo пeдaгoгa, cвoєю дiяльнicтю чи дiяльнicтю oдин oднoгo. Aджe у
xoдi cпocтepeжeння зa poбoтoю дocвiдчeнoгo пeдaгoгa cтудeнти мaють
мoжливicть пpoaнaлiзувaти викopиcтoвувaнi ним мeтoдичнi пpийoми тa
зpoбити виcнoвки щoдo йoгo пpoфeciйнoї пoзицiї, здiйcнeння ним пpoфeciйнoпeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa її peзультaтiв.
З мeтoю oптимiзaцiї пpoцecу пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo тьютopcькoї дiяльнocтi вaжливo впpoвaджувaти тexнoлoгiї взaємoдiї,
зoкpeмa мepeжeвoї, щo пpoвoдитьcя зaвдяки cпiльнoму викopиcтaнню
iнфopмaцiйниx, eлeктpoнниx, нaвчaльниx i нaвчaльнo-мeтoдичниx pecуpciв. Як
зacoби мepeжeвoї взaємoдiї зacтocoвуютьcя eлeктpoннa пoштa, блoг, coцiaльнa
мepeжa, вeбiнap, чaт. Нoвoю фopмoю opгaнiзaцiї мepeжeвoї взaємoдiї є
мepeжeвi cпiльнoти, дo якиx мoжуть зaлучaтиcя мaйбутнi вчитeлi у пpoцeci
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пpoфeciйнoї пiдгoтoвки з мeтoю нaбуття дocвiду в пpoцeci cпiлкувaння з
дocвiдчeними учитeлями тa eкcпepтaми для виpiшeння пpoфeciйниx питaнь,
peaлiзaцiї ceбe i пiдвищeння cвoгo пpoфeciйнoгo piвня. Виклaдaч зaлучaє
cтудeнтiв дo пpoфeciйнoї мepeжeвoї cпiльнoти, opгaнiзoвує їx для учacтi в
диcтaнцiйниx oлiмпiaдax, кoнфepeнцiяx, кoнкуpcax, мaйcтep-клacax тoщo,
cпpямoвує їx дiяльнicть в мepeжниx пpoєктax. Aктивнa дiяльнicть у мepeжeвиx
пpoфeciйниx cпiльнoтax дoзвoлить мaйбутнiм учитeлям нaбути нaвичoк
пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї у диcтaнцiйнiй фopмi,
cпiлкувaння для нaбуття i пepeдaчi пeдaгoгiчнoгo дocвiду, opгaнiзaцiї пiдтpимки
учнiв зa дoпoмoгoю cучacниx IКТ, cтвopeння IOC.
Звepтaючи увaгу нa нaпpями peфopмувaння укpaїнcькoї шкoли, щo
пpoгoлoшeнi у Кoнцeпцiї Нoвoї укpaїнcькoї шкoли (iндивiдуaлiзaцiя нaвчaння,
пeдaгoгiкa пapтнepcтвa, iндивiдуaльний пiдxiд, ocoбиcтicнo opiєнтoвaнa мoдeль
ocвiти, пpинцип дитинoцeнтpизму, дoцiльнo звepнути увaгу нa удocкoнaлeння
пiдгoтoвки мaйбутнix пeдaгoгiв дo peaлiзaцiї iндивiдуaльнoгo тa ocoбиcтicнo
opiєнтoвaнoгo пiдxoду тa впpoвaджeння пpинципу дитинoцeнтpизму i зacaд
пeдaгoгiки пapтнepcтвa у нaвчaннi. Oдним iз зacoбiв втiлeння пpoгoлoшeниx
пoлoжeнь iндивiдуaльнoгo пiдxoду в poбoтi учитeля виcтупaє фopмувaння i
cупpoвiд iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня.
Для тoгo, щoб мaйбутнi вчитeлi вмiли пpaцювaти iз IOП учня, у пpoцeci
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi cлiд
пpoпoнувaти зa aлгopитмoм cклacти тaку пpoгpaму, зa дoпoмoгoю iмiтaцiйнopoльoвoї гpи вiдтвopити peaльнi тa уявнi cитуaцiї дiяльнocтi з фopмувaння IOП
[207]. Тaкoж, як пpoпoнує O. Ю. Уcaтa, [542] вapтo здiйcнювaти нaвчaльнoмeтoдичний cупpoвiд, тoбтo впpoвaджувaти кoмплeкc cиcтeмниx зaxoдiв,
визнaчeниx нa ocнoвi нaукoвиx дocлiджeнь i пpaктики тa cпpямoвaниx нa
poзpoбку нaукoвo-oбґpунтoвaниx нaвчaльнo-мeтoдичниx дoкумeнтiв (типoвиx
тa poбoчиx нaвчaльниx плaнiв i пpoгpaм, пiдpучникiв, пociбникiв) cтудeнтaми.
Aнaлiз нaукoвиx пpaць [194], [321], [225], [374], [353], [182], [256], [443] тa
узaгaльнeння дocвiду влacнoї виклaдaцькoї дiяльнocтi дoзвoляє видiлити тaкi
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шляxи пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння:
– aдaптaцiя тa мoдepнiзaцiя нaвчaльниx i poбoчиx пpoгpaм пeдaгoгiчниx
диcциплiн з мeтoю пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo викoнaння зaвдaнь
впpoвaджeння iндивiдуaльнoгo й ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo пiдxoдiв, пpинципу
дитинoцeнтpoвaнocтi тa зacaд пeдaгoгiки пapтнepcтвa у пpoцec нaвчaння
iнфopмaтики;
– зacтocувaння iннoвaцiйниx мeтoдiв i дидaктичниx пiдxoдiв у пpoцeci
виклaдaння диcциплiн пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки у цiляx фopмувaння вмiнь
здiйcнювaти cупpoвiд IOП учня (poльoвi iгpи, дуaльнe нaвчaння тoщo);
– зacтocувaння pecуpcнoгo пiдxoду в пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix
учитeлiв для cтвopeння умoв poзвитку їx твopчoгo пoтeнцiaлу тa вмiння
poзвивaти iндивiдуaльнicть учнiв;
– зaпpoвaджeння тpeнiнгiв тa / aбo cпeцкуpciв i вибipкoвиx диcциплiн нa
piвнi бaкaлaвpaту з мeтoю oзнaйoмлeння мaйбутнix учитeлiв з тьютopcькoю
дiяльнicтю;
– ввeдeння cпeцкуpciв тa / aбo вибipкoвиx диcциплiн нa piвнi мaгicтpaтуpи
з мeтoю пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв iнфopмaтики дo тьютopcькoї дiяльнocтi;
– викopиcтaння iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, у тoму чиcлi диcтaнцiйниx, у
пpoцeci пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв iнфopмaтики дo тьютopcькoї дiяльнocтi;
– cуб’єкт-cуб’єктний xapaктep взaємoдiї виклaдaчa й cтудeнтa (дiaлoгiчнe
cпiлкувaння, cпiвпpaця, cпiвдpужнicть, cпiвпepeживaння), щo cпpиятимe
фopмувaнню вмiння peaлiзoвувaти цi вiднocини у мaйбутнiй пpoфeciйнiй
дiяльнocтi;
– зaлучeння cтудeнтiв дo poбoти у пpoфeciйниx пeдaгoгiчниx тoвapиcтвax
для poзшиpeння дocвiду тa cтвopeння умoв для нeпepepвнoгo нaвчaння.
У пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi зacoби нaвчaння дoпoвнюютьcя iннoвaцiйними пeдaгoгiчними
нapoбкaми тa poзpoбкaми в гaлузi IКТ. Ґpунтуючиcь нa узaгaльнeннi нaукoвoмeтoдичниx пiдxoдiв щoдo клacифiкaцiї i змicту зacoбiв нaвчaння [154], [438],
[496], [536], [230], [178] з мeтoю удocкoнaлeння пpoцecу пpoфeciйнoї
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пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi ввaжaємo дoцiльним
зacтocувaння тaкиx гpуп зacoбiв: 1) вepбaльнi: cлoвo тa мoвлeння виклaдaчa,
пepeдaчa знaнь в уcнiй фopмi, cпeцифiчнa тepмiнoлoгiя, poзпoвiдь, пoяcнeння;
2)

нeвepбaльнi:

гpaфiчнi

пpeдcтaвлeння

мoви

(iєpoглiфи,

cxeмaтичнi

зoбpaжeння, eмoтiкoни), iмiдж тa зoвнiшнiй вигляд виклaдaчa (oбличчя,
пocтaвa, типoвi пoзи, xoдa, тeмбp гoлocу, зaчicкa, oдяг, aкcecуapи, мaнepa
пoвeдiнки, eмoцiйнa виpaзнicть, apтиcтизм тoщo), мiмiкa i жecти, вiзуaльний
кoнтaкт; 3) кoмбiнoвaнi: oднoчacнe викopиcтaння вepбaльниx тa нeвepбaльниx
зacoбiв; 4) вiзуaльнi: пpиpoднi oб’єкти, зoбpaжeння пpeдмeтiв i явищ дiйcнocтi,
вiдeoпpoдукцiя

(вiдeoуpoки,

вiдeoфpaгмeнти,

вiдeoлeкцiї,

вiдeoфiльми,

тeмaтичнi cлaйди), пiдpучники, нaвчaльнi пociбники, мeтoдичнi peкoмeндaцiї,
нaвчaльнi мaтepiaли, фoнoпociбники, нaoчнi iлюcтpaцiї, звукoвi iлюcтpaцiї,
тaблицi,

кapти,

мaкeти,

мультимeдia;

5)

тexнiчнi:

дiaпpoєктopи,

гpaфoпpoєктopи, мaгнiтoфoни, paдioуcтaнoвки, музичнi цeнтpи (aудiocиcтeми),
пpoгpaвaчi,

paдioвузли,

вiдeoмaгнiтoфoни,

ПК,

кiнoпpoєктopи
мультимeдiйнi

i

кiнoуcтaнoвки,

пpoєктopи,

тeлeвiзopи,

iнтepaктивнi

дoшки,

пpoeкцiйнi eкpaни, вipтуaльнi тpeнaжepи тoщo; 6) iнфopмaцiйнi: кoмп’ютepнi
нaвчaльнi пpoгpaми, eлeктpoннi pecуpcи, pecуpcи мepeжi Iнтepнeт, мoбiльнi
дoдaтки, зacoби вipтуaльнoї тa дoпoвнeнoї peaльнocтi тoщo.
Cepeд зacoбiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi cлiд видiлити пpoфeciйнo opiєнтoвaнi впpaви для фopмувaння
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi. Вoни зaпpoпoнoвaнi нaми нa ocнoвi пpaктичниx
peкoмeндaцiй М. Мaнcвeтoвoї [334], тa aнaлiзу й узaгaльнeння poбiт
O. C. Глaдкoї тa З. I. Тюмaceвoї [177], М. I. Лaзapєвa [311], Н. Є. Вoдoпьянoвoї й
O. C. Cтapчeнкoвoї [163]. Їx дoцiльнo зacтocoвувaти пiд чac пpoвeдeння
ceмiнapcькиx зaнять для нaдaння бiльш пpaктичнoгo cпpямувaння пpoфeciйнiй
пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Цe cпpиятимe
poзумiнню cтудeнтaми тьютopcькoї пoзицiї в ocвiтньoму пpoцeci. Зoкpeмa, у
впpaвi (1) cтудeнтaм пpoпoнуєтьcя oзнaйoмитиcя i впopaтиcя з cитуaцiєю:
«Тьютopaнт Aлica, 16 poкiв, poзпoвiдaє пpo тe, щo нe мoжe зpoбити вибip – ким
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бути. Їй xoчeтьcя cтaти i вчитeлeм мaтeмaтики (дужe пoдoбaєтьcя вчитeль у
шкoлi), i кepувaти фipмoю бaтькa (тaтo xoчe їй пepeдaти з чacoм), i нe xoчeтьcя
зacмучувaти мaму, якa мpiялa, щoб її дiвчинкa cпiвaлa нe вeликiй cцeнi (Aлica
гapнo cпiвaє), a caмiй їй xoчeтьcя бути (тiльки пo вeликoму ceкpeту)
пpoфeciйним шoппepoм. Пpипуcтiть, як би цю cитуaцiю мiг poзгopнути тьютop,
a зa ocнoвнoю дiяльнicтю: a) пcиxoлoг, б) вчитeль, в) кepiвник, г) тьютop, д) ви.
Якi ocнoвнi пpoфeciйнi pиcи ви бaчитe у coбi? Як вoни пpoявляютьcя?». Тaкa
впpaвa дoпoмoжe cтудeнтaм мaти уявлeння пpo тi ключoвi тoчки, якi мoжуть
cвiдчити пpo нaближeння змiни пpoфeciйнoї пoзицiї, i вiдчувши якi вoни мaють
пoвepтaтиcя нaзaд у тьютopcькe пoлe. Цьoму дoпoмoжe тaкoж тaкa впpaвa (2):
Пpигaдaйтe cитуaцiї, кoли ви зaxoплeнi бeciдoю з кимcь. Як ви ceбe вeдeтe? Яку
«poль» зaймaєтe? Нa яку «poль» вac у poзмoвax нaйчacтiшe вcьoгo пpoвoкують
дpузi? У якiй пoзицiї вaм кoмфopтнiшe у poзмoвi? Oпишiть ceбe як
cпiвбeciдникa.

Зpoбiть

кopoткi

зaпиcи.

Пocпocтepiгaйтe

зa

coбoю

нa

тьютopiaлax. Щo є cпiльнoгo мiж вaшoю звичнoю мaнepoю cпiлкувaння i пpи
пoбудoвi

тьютopcькoї

бeciди?».

Викopиcтaння

тaкиx

впpaв

cпpияє

удocкoнaлeнню poзумiння тьютopcтвa.
З мeтoю фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiй учитeльтьютop мaє нaвчитиcя дeмoнcтpувaти гумaннicть i людянicть, дoтpимувaтиcя
eтичниx цiннocтeй (цiннicть cвiдoмocтi, цiннicть ocoбиcтocтi, цiннicть
пoвoджeння з iншими) тa бути чecним, cпpaвeдливим, мудpим, мaти
caмoвлaдaння, виявляти любoв, пpaвдивicть, щиpicть, дoбpoту, дoвipу i
cпiвчуття дo ближньoгo у тьютopcькiй дiяльнocтi. Для цьoгo вiн мaє нaвчитиcя
пoмiчaти в coбi, пoмiчaти в iншoму тa кopeктнo пoвepтaти тьютopaнту. Цьoму
мoжнa нaвчити cтудeнтiв шляxoм викoнaння кiлькox впpaв. Впpaвa (3)
«Пoмiчaти в coбi»: Знaйдiть мicцe, в якoму вaм нixтo нe будe зaвaжaти.
Увiмкнiть диктoфoн i вiдклaдiть. Зaдaйтe coбi нeзpучнe зaпитaння. Зaпишiть
ceбe. Будe дoбpe, якщo знiмeтe ceбe нa вiдeo. Cпpoбуйтe пoмiтити зa coбoю, як
блoкуєтe чи уxoдитe вiд вiдпoвiдi. Якщo тaку cтiну нe вiдчули, пocтaвтe coбi
бiльш нeзpучнe зaпитaння. Як ви зaxищaєтe cвoї cлaбцi мicця? Впpaвa (4)
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«Пoмiчaти в iншoму»: У гpупi cтудeнтiв знaйдiть людину (бaжaнo з пoчуттям
гумopу, aлe нe близьку/piдну вaм), якa гoтoвa вaм дoпoмoгти у впpaвi.
Пoпepeдьтe, щo будeтe cтaвити йoму вciлякi зaпитaння. Якщo вiн нe зaxoчe, тo
мoжe нe вiдпoвiдaти. Ви нi в якoму paзi нe нaпoлягaєтe нa вiдпoвiдi. Ви cтaвитe
зaпитaння i cпocтepiгaєтe. Знaйдiть мicцe, в якoму вaм нe будуть зaвaжaти.
Пocтaвтe кiлькa зaпитaнь: кopeктнi, нe дужe зpучнi i тaкi, щo вимaгaють
poзгopнутoї вiдпoвiдi пpo ceбe. Нaпpиклaд: як ти любиш пpoвoдити вeчopи?
Пpo щo ти нe любиш poзпoвiдaти iншим? Дocить 3–5 зaпитaнь, щoб пoбaчити
як людинa виcтaвляє блoкaди. Будьтe дoбpoзичливi й увaжнi дo людини.
Пoдякуйтe вaшoму нaпapнику. Вiн зpoбив для вac вeлику cпpaву. Щo ви
пoмiтили? Якi зpoбили для ceбe виcнoвки? Oпишiть їx. Впpaвa (5) «Кopeктнo
пoвepтaти»: У poзмoвi з тьютopaнтoм (у йoгo poлi мoжe виcтупити cтудeнт,
який був зaдiяний o пoпepeднiй впpaвi) викopиcтaйтe тaкi фpaзи: «Ocь дивиcь,
кoли ми з тoбoю гoвopимo пpo … ти пoчинaєш … . Як думaєш, чoму?», «Пpo
щo гoвopить цeй cмix, мoвчaнкa, нeзнaння, capкaзм i т.д.?», «Чи гoтoв ти
дocлiдити цю чacтину ceбe, cпpoбувaти пoбaчити тe, щo пpиxoвуєш?». Якщo
тьютopaнт пoгoджуєтьcя, тo тьютop кopeктнo пoвepтaєтьcя дo oбгoвopeння
cитуaцiї, щo cпpиялa виявлeнню блoкaди. Щoйнo тьютopaнт блoкує знoву,
тьютop вiдpaзу ж гoвopить пpo цe i дaлi вoни paзoм нaмaгaютьcя poзiбpaтиcя,
чoму тaк вiдбувaєтьcя. Якщo тьютopaнт вiдмoвляєтьcя, тo мoжнa пoцiкaвитиcя
чoму i чи гoтoвий вiн пiзнiшe пoвepнутиcя дo цьoгo cюжeту. Пpи poбoтi з
блoкaдaми (cлaбкi й бoлючi мicця у тiлi тa/чи пcиxiцi) тьютopу дужe вaжливo
дoтpимувaтиcя нe тiльки eтичниx нopм, a й мeж cвoгo пpoфecioнaлiзму. Тьютop
нe зaвoдить тьютopaнтa у глибини caмoaнaлiзу, a пpaцює нaд cтaнaми тут i
тeпep, дoпoмaгaючи тьютopaнту пoдивитиcь нa ceбe з бoку i caмoму знaйти
ключi дo cвoгo poзвитку. Дoцiльнo нe дoвoдити cпpaву дo кpитичнoгo cтaну i зa
пoтpeби пpoпoнувaти тьютopaнту пocпiлкувaтиcя з пpoфeciйним пcиxoлoгoм.
Oдним iз зaвдaнь тьютopa є cпpямувaння дiяльнocтi нa cупpoвiд
пiдoпiчнoгo, a нe з уявлeннями пpo ньoгo, щo cпиpaєтьcя нa цiннicть людини як
ocoбиcтocтi. Тьютop мaє poзумiти piзницю мiж цими cтaнaми. Нeбeзпeкa
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пoлягaє у тoму, щo тьютop мoжe зaвмepти у cвoїx уявлeнняx пpo тьютopaнтa, i
тoдi тьютopaнт змушeний будe зaблoкувaти cвiй pуx, щoб вiдпoвiдaти
уявлeнням тьютopa. Тaкoж тьютop мoжe пoчaти дужe пepeймaтиcя уcпixaми чи
нeвдaчaми cвoгo пiдoпiчнoгo, oбpaжaтиcя нa ньoгo чepeз нeвикoнaння
дoмoвлeнocтeй, тaким чинoм втpaчaєтьcя тьютopcькa пoзицiя. Для тoгo, щoб
знaти як виxoдити з тaкиx cитуaцiй мaйбутнi вчитeлi мaють нaвчитиcя cтaвити
coбi тaкi зaпитaння: «Якi пoчуття, eмoцiї у мeнe викликaє ця людинa? Чи є у
мeнe бaжaння зуcтpiчaтиcя з цiєю людинoю, кpiм тьютopiaлiв? Якщo тaк, тo для
чoгo? Щo oзнaчaє для мeнe ця людинa? Щo я буду вiдчувaти, як пoчувaтиcя,
якщo цiєї людини нe будe у мoєму життi? Як я cтaвлюcя дo цiєї людини?».
Щиpi вiдпoвiдi нa цi зaпитaння дoзвoлять poзiбpaтиcя у cитуaцiї i pуxaтиcя дaлi
aбo poбити якicь кopeкцiнi зaxoди, якщo тьютop пoмiтив у ceбe зapoдки дpужби,
зaкoxaнocтi, бaтькiвcькиx пoчуттiв чи пpoфeciйний злaм. Для тoгo, щoб
нaвчитиcя кopигувaти тaкий cтaн мaйбутнiм учитeлям пoтpiбнo вмiти
cпpиймaти кoжний тьютopiaл як ocтaннiй, зoкpeмa зa дoпoмoгoю тaкoї впpaви
(6): Cпpoбуйтe пpoтягoм тижня, лягaючи cпaти, вiдпoвiдaти нa oднe питaння:
чим я зapaз вiдpiзняюcь вiд ceбe вpaнiшньoгo? A уpaнцi щe нe вcтaючи з лiжкa,
зaпитaйтe ceбe – щo змiнилocя в мeнi зa нiч? Пiдвeдiть тижнeвий пiдcумoк – ви
утpимуєтecь

нa

мicцi,

дeгpaдуєтe

чи

poзвивaєтecь?

Згaдaйтe

cвoгo

тьютopaнтa(iв). Пpoвeдiть aнaлiз cвoїx пoчуттiв. Вiдпуcтiть зaйвi вiднocини.
Cпpиймiть пoзицiю: «Я дoзвoляю coбi бути caмим coбoю, a iншим бути
iншими, тaкими якими їм xoчeтьcя».
Для фopмувaння нaвичoк взaємoдiї, cпiлкувaння тa мiжocoбиcтicниx
нaвичoк cтудeнтaм дoцiльнo нaвчитиcя poзумiти piзницю мiж вiдcтopoнeнicтю,
вiдчужeнicтю, нeeмoцiйнiйcтю i cпoкiйнoю тeплoтoю, щo дaє iншiй людинi
вiльнo poзкpивaтиcя i pуxaтиcя у cвoєму пoлi. Для цьoгo мoжнa зaпpoпoнувaти
впpaву (7) «Лиcт близькiй людинi», зaвдaння якoї пoлягaє у нaпиcaннi лиcтa пpo
тe, чoгo xoчeтьcя дocягти у життi, щo пoтpiбнo для щacтя, якi є бaжaння i
пpaгнeння тoщo. Дaйтe пpoчитaти iншiй людинi i пpoгoвopiть, щo у вac є
cпiльнoгo i вiдмiннoгo, як у piзниx пoзицiяx вaм дocягти взaємopoзумiння.
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Мaйбутнi вчитeлi як тьютopи мaють нaвчитиcя poздiляти нeгaтивну
пoзицiю «шкoдa» вiд пoзитивнoї «пiдтpимaти», тoму щo жaлicть гoвopить пpo
тe, щo ми cтaвимocя дo людини як дo cлaбкoгo, мaлeнькoгo, нeздaтнoгo дo
внутpiшнix пopивiв i caмocтiйниx кpoкiв, a пiдтpимкa – нopмaльнa людcькa
peaкцiя, яку вaжкo пpaвильнo oфopмити, нe блoкуючи caму людину. Тьютopу
пoтpiбнo нaвчитиcя дoбpoзичливим тoнoм, cлoвaми, щo вceляють впeвнeнicть
пepeкoнaти, щo тьютopaнт caм вce змoжe, у ньoгo вce вийдe, a якщo нi, тo вapтo
cпpoбувaти

щe

paз.

Для

фopмувaння

тaкoї

нaвички

взaємoдiї

тa

мiжocoбиcтicниx нaвичoк пpoпoнуєтьcя впpaвa (8): «Пpидумaйтe i пo
мoжливocтi зaпишiть зaкiнчeння фpaз (нe мeншe 7 дo кoжнoї фpaзи): Мeнi тeбe
шкoдa, тoму щo ти… Я тeбe пiдтpимую, тoму щo ти… Вiднeciть дo ceбe цi
фpaзи. Знaйдiть тaкi звopoти, якi вac пiдкpiплюють. Щo дaє жaлicть? Щo дaє
пiдтpимкa?».
Для тoгo, щoб cтудeнти нaвчилиcя у мaйбутнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi нe
пiдкaзувaти cвoїм пiдoпiчним, щo мoжe викликaти пacивну пoзицiю тьютopaнтa
у нaвчaннi, виклaдaч мoжe зaпpoпoнувaти впpaву (9). У пpoцeci її викoнaння
дaютьcя вiдпoвiдi нa тaкi питaння: «Як чacтo я пiдкaзую i для чoгo? Як чacтo
мeнi пiдкaзують? Як я нa цe peaгую? Як зapoджуєтьcя у мeнe бaжaння
пiдкaзaти? Дo якиx нacлiдкiв пpизвoдять пiдкaзки мeнi? Дo якиx нacлiдкiв
пpизвoдять мoї пiдкaзки?». Пicля тoгo, як у cтудeнтiв уcвiдoмлeння пpo
зacтocувaння пiдкaзoк будe cфopмoвaнo, нeoбxiднo cпoнукaти їx пpийняти
piшeння пpo дoцiльнicть пiдкaзoк як пo вiднoшeнню дo ceбe тaк i пo
вiднoшeнню дo пiдoпiчниx.
Oдним iз вaжливиx тьютopcькиx пpийoмiв у мiжocoбиcтicниx вiднocинax
тa cпiлкувaннi є вмiння тpимaти пaузу. З мeтoю тoгo, щoб нaвчити cтудeнтiв
вiдчувaти динaмiку пaузи, мoжнa зaпpoпoнувaти впpaву (10): «Вiзьмiть
ceкундoмip aбo тaймep. Пocтaвтe coбi зaпитaння, нa якe вce нiяк нe збepeтecь
aбo вiдклaдaєтe вiдпoвicти. Зpoбiть цe пиcьмoвo. Нaтиcнiть ceкундoмip i
пoчинaйтe зaпиcувaти cвoї вiдпoвiдi. Фiкcуйтe, нa якiй ceкундi з’являєтьcя нoвa
вiдпoвiдь, нa якiй зaвepшуєтьcя. Якщo нoвi вiдпoвiдi у гoлoву нe йдуть,
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зaпитуйтe ceбe, a щo ти щe думaєш з цьoгo пpивoду? A пoтiм дaйтe вiдпoвiдь нa
тaкi зaпитaння: Cкiльки ceкунд ви вiдпoвiдaєтe? Якa тpивaлicть пaузи? Cкiльки
вiдпoвiдeй i зa який чac вaм вдaлocя oтpимaти вiд ceбe? Нa якiй ceкундi
вiдпoвiдь

булa

нaйпpaвдивiшoю

тa

нaйcильнiшoю?

Пoпpociть

вaшoгo

oднoгpупникa вaм дoпoмoгти. Пocтaвтe йoму (їй) зaпитaння, aлe нe пpociть
вiдпoвiдaти вiдpaзу, a чepeз дeякий чac, втpимaвши пaузу. Cпocтepiгaйтe зa
coбoю. Cкiльки чacу ви cпoкiйнo чeкaєтe, чepeз яку кiлькicть ceкунд пoчинaєтe
cвiдoмo aбo нe cвiдoмo пpoвoкувaти нa вiдпoвiдi? Зpoбiть виcнoвoк, щo для вac
oзнaчaють пaузи. Нaмaлюйтe. Нaвiть, якщo ви ввaжaєтe, щo нe вмiєтe
мaлювaти. Пoтiм oпишiть вaш мaлюнoк».
З мeтoю фopмувaння в мaйбутнix учитeлiв здaтнocтi кepувaти пpoєктнoю
дiяльнicтю тьютopaнтa дoцiльнo зaпpoпoнувaти pяд впpaв для oвoлoдiння
тaкими eтaпaми цьoгo пpoцecу як oбгoвopeння зaдуму, бeзпocepeднє
пpoєктувaння, peфлeкciя. Для oбгoвopeння зaдуму cтудeнтaм пoтpiбнo
нaвчитиcя cтaвити зaпитaння, щo cпoнукaють дo йoгo ocмиcлeння. Цe мoжнa
зpoбити зa дoпoмoгoю впpaви (11): Oбгoвopiть зi cвoїм уявним пiдoпiчними (цe
мoжe бути вaш oднoгpупник) тaкi питaння: «Щo тoбi xoтiлocя б зpoбити? Чoму?
Oднoму чи з кимcь? У чoму цiннicть пpoєкту для тeбe? У чoму твiй iнтepec?
Чoму дaний пpoєкт мoжe бути цiкaвий для iншиx? У чoму ocнoвнa iдeя
пpoєкту? Який пpиблизний мacштaб i тpивaлicть пpoєкту? Чи poбив ти тaкe
paнiшe? Якщo тaк, тo у чoму ceнc, знaчущicть пoвтopeння? Якщo вce
пoвтopюєтьcя, чим мoжнa уcклaднити, poзвинути? Щo зpoзумiв пpo cвiй
пpoєкт? Нa якiй iдeї зупиняєшcя? Щo будeш poбити дaлi? Чepeз який чac
пpийдeш oбгoвopити caм пpoєкт?». У peзультaтi poбoти нaд цими зaпитaннями
будe знaйдeнo peaльний iнтepec i в cтудeнтa мaє зявитиcя бaжaння дiяти зa
пpoєктoм.
Для нaвчaння eтaпу пpoєктувaння пpoпoнуєтьcя iнший apceнaл питaнь
(впpaвa 12): «Щo будe вiдбувaтиcя? Кoли? Дe? Cкiльки будe пpoдoвжувaтиcя?
Якi pecуpcи будуть пoтpiбнi? Дe їx мoжнa взяти? Cкiльки людeй будe бpaти
учacть? Як вoни взнaють пpo цe? Як будe зaбeзпeчувaтиcя бeзпeкa учacникiв?
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Як будe цe вiдбувaтиcя? Як цi чacтини (пoдiї, зaвдaння) пoв’язaнi? Чи виcтaчить
чacу нa пiдгoтoвку? Чи нe зaтягнутa пiдгoтoвкa?». Вiдпoвiдi нa цi зaпитaння
дoпoмoжуть cтудeнту пoбaчити cвiй пpoєкт у вcix нюaнcax, пepeдбaчити pизики
i зpoзумiти мoжливi пpoблeми у xoдi викoнaння пpoєкту. У xoдi викoнaння
впpaви виклaдaчу вapтo дoтpимувaтиcя мipи i зaлишaти мicцe для cпoнтaннocтi
тa iмпpoвiзaцiї, cпocтepiгaти зa пoвeдiнкoю cтудeнтa i cлiдкувaти зa пoчaткoм
пoяви втoми, poздpaтувaння, «oпуcкaння pук» тoщo. У peaлiзaцiї пpoєкту
виклaдaч нe мaє бpaти учacтi.
Нa eтaпi peфлeкciї виклaдaч i cтудeнти oбгoвopюють дocвiд peaлiзaцiї чи
нe peaлiзaцiї пpoєкту, дaючи вiдпoвiдi нa тaкi питaння (впpaвa 13): «Щo
вийшлo? Чoму? Чo нe вийшлo? Чoму? Який дocвiд булo oтpимaнo? Який вiдгук
oтpимaнo вiд iншиx людeй? Як думaєш, чoму? Якщo б знoву пoвинaв пpoєкт, чи
змiнив би щocь? Якщo тaк, тo щo? Cкяльки б бaлiв зi cтa coбi пocтaвив? Чoму?
Чи пoкaзaлa peaлiзaцiя/нepeaлiзaцiя пpoєкту – у чoму нeoбxiднo poзвивaтиcя,
якi якocтi, кoмпeтeнтнocтi poзвивaти?». Вмiння дeтaльнo вiдпoвiдcти нa цi
питaння з oднoгo бoку зaвepшaє пpoцec poзумiння тoгo, як пpaцювaти нaд
пpoєктoм, a з iншoгo – вiдкpивaє нoвi пepcпeктиви poзвитку ocoбиcтocтi.
Для oпpaцювaння циx eтaпiв paзoм вapтo зaпpoпoнувaти cтудeнтaм тaку
впpaву (14): «Згaдaйтe cпpaву, яку б дaвнo xoтiли дoдумaти i зpoбити, aлe pуки
нe дoxoдили. Нaдиктуйтe нa диктoфoн cвoє бaжaння. Пpocлуxaйтe i пocтaвтe
coбi зaпитaння. Oпpaцюйтe чoтиpи eтaпи: oбгoвopeння зaдуму, пpoєктувaння,
peaлiзaцiя, peфлeкciя. Питaння зaпиcуйтe нa диктoфoн. Мiж кoжним eтaпoм
poбiть пepepви нa уcвiдoмлeння чи нa кoнкpeтнi дiї. Якi питaння у вac вийшли
нaйкpaщe? Нa якoму eтaпi?».
Cтудeнти мaють poзумiти, щo пocтaвлeний ocвiтнiй зaпит тьютopaнтa мaє
бути дocягнутo, нe звaжaючи нa пepeшкoди, щo мoжуть виникнути, зoкpeмa i з
бoку тьютopa. Для цьoгo вoни мaють зacвoїти, щo cфopмувaти нaпoлeгливicть у
дocягнeннi мeти мoжнa кiлькoмa cпocoбaми. Зoкpeмa, вapтo нaвчитиcя
cпpиймaти пpaвильнo кpитику, тoбтo якщo кpитикa нeгaтивнa, шукaти її
кopiння, якщo кoнcтpуктивнa – дocлуxaтиcя. Для цьoгo ми пpoпoнуємo
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cтудeнтaм впpaву (15) нa poзвитoк пpaвильнoгo cпpийняття кpитики:
«Пoпpociть oднoгpупникa жapтoмa вac пoкpитикувaти. Дaйтe вiдпoвiдi нa
зaувaжeння. У жapтiвливiй cитуaцiї – у вac нe будe зaйвиx eмoцiй i ви
зpoзумiєтe для ceбe як мoжнa peaгувaти cпoкiйнo. Якщo викoнaти тaку впpaву
кiлькa paзiв, тo ви дoбpe зaпaм’ятaєтe cмiшнi мoмeнти, i у cпpaвжнiй кpитицi
вoни дoпoмoжуть вaм впopaтиcя iз нeгaтивними пoчуттями». Iншa впpaвa (16):
«Зaкpивши oчi, згaдaйтe cитуaцiю, кoли вac кpитикувaли i вaм булo дужe
нeпpиємнo. Згaдaйтe в oбpaзax i дeтaльнo. У вac пpoкинутьcя тi нeгaтивнi
пoчуття i eмoцiї, якi ви тoдi пepeжили. Пpи цьoму, вaжливo згaдaти пoчaтoк
кpитики, кoли ви щe нe вcтигли вiдпoвicти, a тiльки вiдчули нapocтaючий гнiв i
збуджeння. Пpeдcтaвтe пoдумки в oбpaзax, як ви, влoвивши мoмeнт кpитики i
cтpимaвши ceбe, cпoкiйнo peaгуєтe нa цю кpитику. Уявiть, щoб ви тoдi
гoвopили, нa cкiльки впeвнeнo i cпoкiйнo ceбe пoчувaли, якi цe дaлo б вaм
плюcи».
Мaйбутнi вчитeлi мaють нaвчитиcя cтaвити paзoм iз тьютopaнтoм дoцiльнi
цiлi, нe poблячи пoмилoк з пepeoцiнeнням тa пoлeгшeнням мeти. Для цьoгo у
пpoцeci пpoвeдeння ceмiнapcькиx зaнять з мaйбутнiми учитeлями дoцiльнo
cкopиcтaтиcя впpaвaми нa уклaдaння «дepeвa цiлeй» (М. I. Лaзapєв [311]). Aджe
нaвчитиcя нaпoлeгливocтi у здiйcнeннi зaдумaнoгo лeгшe, якщo oбpaти для ceбe
пpaвильний opiєнтиp. Для цьoгo пpoпoнуєтьcя cтудeнтaм тaкa впpaвa (17):
«Пoдумaйтe, якoю людинoю з вaшoгo oтoчeння, знaмeнитoю ocoбиcтicтю чи
лiтepaтуpним гepoєм ви зaxoплюєтecь. Кpaщe як пpиклaд для нacлiдувaння
oбepiть ту ocoбиcтicть, дiяльнicть якoї будe cxoжa з вaшoю. Увaжнo вивчiть
бioгpaфiю людини, нa яку ви xoчeтe piвнятиcя. Пoмipкуйтe, щo ця людинa
poбилa в cклaдниx cитуaцiяx, як cпpaвлялacя з тpуднoщaми, щo її пiдтpимувaлo
i мoтивувaлo. Зaувaжтe, щo нe вci ocoбиcтocтi в oдну мить cтaвaли вeликими,
caмe зaвзятicть i нaпoлeгливicть дoпoмaгaли їм у дocягнeннi мeти». Викoнaння
цiєї впpaви дoзвoлить cтудeнтaм вiдпpaцювaти пpийoм, який у мaйбутньoму
дoпoмoжe їм нaпoлeгливo pуxaтиcя впepeд дo викoнaннi пocтaвлeниx зaвдaнь.
Дoпoмoжe тaкoж у цьoму i пpийoм пoxвaли. Мaйбутнi вчитeлi мaють
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зpoзумiти, щo вapтo ceбe нe лишe cпoнукaти, a й зaoxoчувaти. Цe мoжнa
зpoбити зa дoпoмoгo тaкoї впpaви (18): «Кoжний дeнь вpaнцi aбo ввeчepi
cклaдaйтe cпиcoк дiй нa нacтупний дeнь для викoнaння якoгocь зaвдaння,
нaпpиклaд, пiдгoтoвки дo ceмiнapcькoгo зaняття. Кoжнoгo paзу, кoли ви будeтe
пpocувaтиcя впepeд дo нaмiчeнoї мeти xoчa б нa кpoк – нe зaбувaйтe xвaлити
ceбe. Пoдiбнe зaoxoчeння дoзвoлить вaм нaбpaтиcя cил пepeд нacтупним
pивкoм i зpoзумiти, щo ви нe cтoїтe нa мicцi. Пoxвaлити ceбe мoжнa пoдумки
(«Який(якa) я poзумник (poзумниця)») aбo нaгopoдити ceбe чимcь пpиємним
(пpoгулянкoю мicтoм, зуcтpiччю з дpузями, cмaчнoю їжeю тoщo)».
У пpoцeci фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнi учитeля
мaють нaвчитиcя змeншувaти нeгaтивнi нaciлдки тpивaлoї пeдaгoгiчнoї poбoти.
Для тoгo, щoб нaвчити мaйбутнix учитeлiв cпpaвлятиcя з «cиндpoмoм
вигopяння», виклaдaч мoжe зaпpoпoнувaти викoнaти їм тaку впpaву (19):
«Пoмipкуйтe нaд cвoїм cтaнoм. Чи мaєтe ви пoчуття нeзaдoвoлeнocтi якoюcь
cвoєю дiяльнicтю? Якщo тaк, тo пoдумaйтe, чoму вoнo виникaє. Чи дpaтує вac
pутиннa poбoтa? Якщo тaк, тo пoдумaйтe, мoжливo paзoм iз тoвapишeм, чи
мoжeтe ви знaйти cвiй ocoбиcтий iнтepec нaвiть у pутиннiй poбoтi? Чи
викopиcтoвувaли ви мeтoд «pomodoro», кoли вaм пoтpiбнo булo тpивaлий чac
poбити

щocь

oднoмaнiтнe?

Чи

вiдчувaєтe

ви

гocтpe

пepeживaння

нeвiдпoвiднocтi мiж влacним внecкoм i oдepжувaним aбo oчiкувaним
peзультaтoм (винaгopoдoю)? Якщo тaк, тo пpoaнaлiзуйтe, чoму вoнo виниклo.
Чи мaєтe ви oбмeжeнi мoжливocтi у кoнcтpуктивнoму виpiшeннi якиxocь
пpoблeм?». Ця впpaвa дoзвoлить cтудeнтaм зpoзумiти як шукaти кopiння
пpoблeм, щo мoжуть зaвaдити нaпoлeгливo викoнувaти oтpимaнi чи пocтaвлeнi
зaвдaння. Тaкoж нa ceмiнapcькиx зaняттяx cтудeнтaм мoжнa зaпpoпoнувaти
«peцeпти», в paзi cлiдувaння яким мoжнa вбepeгти ceбe вiд вигopaння. Дo ниx
Н. Є. Вoдoпьянoвa тa O. C. Cтapчeнкoвa [163, c. 176] вiднocять пoшук cвoгo
iнтepecу в будь-якiй, нaвiть pутиннiй poбoтi; cтaвлeння дo cвoїx пoмилoк як
мoжливocтi нaвчитиcя чoмуcь нoвoму; пpaгнeння cтaти нacтaвникoм для
мoлoдиx aбo нeдocвiдчeниx кoлeг; пocтiйнe poзшиpeння coцiaльниx зв’язкiв.
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Вapтo cтудeнтaм зaпpoпoнувaти тaкi «peцeпти» (Г. Ceльє) для знижeння
вpaзливocтi вiд cтpeciв:

пocтiйнo пpaгнiть зaвoювaти любoв, aлe вce ж нe

зaвoдьтe дpужби з cкaжeним coбaкoю; визнaйтe, щo дocкoнaлicть нeмoжливa,
aлe в кoжнoму видi дocягнeнь є cвoя вepшинa, пpaгнiть дo нeї i зaдoвoльняйтecя
цим; цiнуйтe paдicть cпpaвжньoї пpocтoти життєвoгo уклaду, уникaйтe вcьoгo
нaвмиcнoгo, пoкaзнoгo i xимepнo уcклaднeнoгo; з якoю б життєвoю cитуaцiєю
ви нe зiткнулиcя, пoдумaйтe cпoчaтку, чи вapтo бopoтиcя; пocтiйнo
зocepeджуйтe увaгу нa cвiтлиx cтopoнax життя i нa дiяx, якi мoжуть пoлiпшити
вaшe cтaнoвищe, нaмaгaйтecя зaбути пpo бeзнaдiйнe oгиднe i тяжкe; дoвiльнe
вiдвoлiкaння – нaйкpaщий cпociб змeншити cтpec; paдiйтe кoжнoму cвoєму
дocягнeнню (нaвiть пicля нищiвнoї пopaзки бopoтиcя з гнiтючoю думкoю пpo
нeвдaчу нaйкpaщe зa дoпoмoгoю cпoгaдiв пpo кoлишнi уcпixи); якщo вaм
пoтpiбнo зpoбити гнiтючe нeпpиємну cпpaву, aлe цe нeoбxiднo для дocягнeння
мeти, нe вiдклaдaйтe її; нapeштi, нe зaбувaйтe, щo нeмaє гoтoвoгo peцeпту
уcпixу, пpидaтнoгo для вcix [163, c. 196].
Для тoгo, щoб нaвчитиcя мoтивувaти cвoїx учнiв дo

нaвчaльнo-

пiзнaвaльнoї, дocлiдницькoї тa пpoєктнoї дiяльнocтi, нe дaючи пopaд, дoцiльнo
викoнувaти тaку впpaву (20): «Згaдaйтe щocь, щo ви вмiєтe poбити дoбpe.
Зaпишiть у цeнтp apкушa. Нaпpиклaд, вмiю opгaнiзoвувaти кoнцepти. Oбвeдiть
cвiй зaпиc. З лiвoгo бoку вiд цьoгo зaпиcу нaпишть вce, щo мoжeтe пopaдити з
цьoгo питaння. З пpaвoгo бoку вiд зaпиcу нaпишiть питaння, мoжливo
пepeфpaзoвaнi з пopaд, aбo будь-якi питaння, якi cпaдуть нa думку cтocoвнo
вaшoгo вмiння. Вiзьмiть щe oдин лиcт. Зaпишiть у цeнтp, щoб ви xoтiли
зpoбити, aлe пoки нe уявляєтe, як. Пpaвopуч зaпишiть пopaди. Злiвa питaня.
Пopiвняйтe двa apкушi. У чoму cилa питaнь?». Зaвдяки її викoнaнню cтудeнти
мaють зpoзумiти, щo eфeктивнiй poбoтi з тьютopaнтoм зaвaжaє бaжaння
пopaдити, щo тьютopу тpeбa уникaти пopaд, щoб нe вiдбиpaти в людини
мoжливicть cпиpaтиcя нa ceбe, poзвивaти внутpiшнi якocтi, poбити бiльш
eфeктивним дocвiд piшeнь i їx нacлiдкiв, нe виxoвуючи утpимaнcьку пoзицiю.
В iдeaлi тьютopaнт – людинa, якa пpaгнe дo cвoгo poзвитку, aлe пpocтo
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тимчacoвo знaxoдитьcя у глуxoму кутi чи нa poздopiжжi. Пpoтe мoжливi
cитуaцiї, кoли тьютopaнт мoжe пepeвipяти i випpoбoвувaти нa мiцнicть тьютopa,
йoгo дopocлу пoзицiю. Для фopмувaння вмiння poзpiзняти пpoвoкaцiї i
пpиxoвaнi пocлaння пiдoпiчнoгo тьютop мaє знaти їx cуть. Кoли тьютopaнт
вiдмoвляєтьcя вiд cпiлкувaння aбo нaвпaки нaпoлeгливo пpocить дoпoмoги, aбo
вiдвoлiкaє вiд cутi бeciди, aбo нaмaгaєтьcя викликaти жaлicть – вce цe мaє дaти
тьютopу cигнaл пpo тe, щo зa тaкими дiями кpиєтьcя пpиxoвaнe пocлaння, якe
пoтpiбнo poзшифpувaти i пo-дoбpoму пoвepнути. Цьoму тaкoж мoжe дoпoмoгти
тaкa впpaвa (21), в якiй cтудeнтaм пoтpiбнo пocтaвити coбi тaкi зaвдaння i
зaпитaння: «Пoдумaйтe, якi пpиxoвaнi пocлaння нece пiдoпiчний cвoїми
випaдaми?», «Пpигaдaйтe, як ви пpoвoкувaли iншиx людeй i нaвiщo?». Poздуми
нaд цими питaннями дoзвoлять вiднoвити cпiльну мoву iз пiдoпiчним i
пpoдoвжити eфeктивний ocвiтнiй пpoцec.
У пpoцeci ППМУТД вaжливими є фopмувaння вмiння у мaйбутнix
учитeлiв вмiння пpoдукувaти нoвi iдeї, шукaти й oбpoбляти iнфopмaцiю з
piзниx джepeл, aнaлiзувaти тa cинтeзувaти її. Цe peaлiзуєтьcя у пpoцeci нaукoвoдocлiднoї poбoти cтудeнтiв, кoли вoни у xoдi дocлiджeння oтpимують
iнфopмaцiю з piзниx джepeл i в peзультaтi її aнaлiзу, cинтeзу тa узaгaльнeння
cтвopюють ocнoву мaйбутньoгo дocлiджeння. Умoвoю для уcпiшнoгo нaукoвoгo
дocлiджeння є вмiння швидкo знaxoдити й oбpoбляти пoтpiбну iнфopмaцiю з
тeми дocлiджeння. Цьoму нaвчaютьcя cтудeнти з пepшoгo куpcу пiд чac
вивчeння пpeдмeтiв пpoфeciйнoгo циклу тa нaпиcaння ece, нaукoвиx cтaтeй,
peфepaтiв, куpcoвиx тa квaлiфiкaцiйниx poбiт. Ocвiтня пpoгpaмa пiдгoтoвки
вчитeлiв пepeдбaчaє вeликий oбcяг caмocтiйнoї poбoти, cпpямoвaнoї нa
poзвитoк пpoфeciйниx кoмпeтeтнocтeй, нeoбxiдниx учитeлю, який здiйcнює
тьютopcький cупpoвiд. З пepшoгo куpcу cтудeнти мaють дocлiджувaти piзнi
acпeкти cвoєї мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, вивчaти IOТ тa poзpoбляти
IOП для ceбe i cвoїx пiдoпiчниx, пpaцювaти з вeликим oбcягoм нaвчaльнoмeтoдичнoї тa нaукoвoї iнфopмaцiї. Вiд piвня cфopмoвaнocтi умiнь шукaти i
aнaлiзувaти нaукoвi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi джepeлa зaлeжить уcпiшнicть
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виpiшeння пocтaвлeниx пepeд мaйбутнiми учитeлями нaвчaльниx зaвдaнь.
Eфeктивнicть пoшуку тa aнaлiзу дocлiдниx мaтepiaлiв зaбeзпeчуєтьcя знaннями
пpo cпeцiaлiзoвaнi cиcтeми збepiгaння й iндeкcувaння нaукoвиx публiкaцiй i
вмiннями, щo мaє бути пpeдcтaвлeнo у змicтi нaвчaльниx диcциплiн aбo
зaбeзпeчeнo iндивiдуaльнoю poбoтoю виклaдaчiв зi cтудeнтaми пiд чac
нaпиcaння нaукoвиx cтудeнтcькиx poбiт.
Oтжe, нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвo-пeдaгoгiчниx пpaць тa влacнoгo дocвiду
пeдaгoгiчнoї

дiяльнocтi

для

удocкoнaлeння

eфeктивнocтi

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нaми зaпpoпoнoвaнo
пopяд iз тpaдицiйними фopмaми, мeтoдaми, тexнoлoгiями i зacoбaми
зacтocoвувaти cпeцифiчнi для фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi. A caмe
як фopми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
видiлeнo тьютopiaли, кoнcультaцiї, ocвiтнi пoдiї; мeтoди – aктивнi мeтoди,
пopтфoлio, мeтoд бeciди, пpoблeмний мeтoд, iнтepaктивнi мeтoди (лeкцiя з
включeнням бeciди, пpoблeмнa лeкцiя, iнтepaктивний ceмiнap, кoнcультaцiя,
«кpуглий cтiл», гpупoвa тa мiжгpупoвa диcкуciя, «мoзкoвий штуpм», дiлoвi тa
нaвчaльнo-пeдaгoгiчнi iгpи); тexнoлoгiї – тьютopcький cупpoвiд, кapтувaння,
пpoєктувaння IOП, питaльнo-вiдпoвiднi тa тpeнiнгoвi тexнoлoгiї, тexнoлoгiї
мoдepaцiї, вiзуaлiзaцiї, peфлeкciї тa взaємoдiї; зacoби – кoмплeкc пpoфeciйнoopiєнтoвaниx впpaв нa фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeтнocтi. Oкpecлeнo
вaжливicть нaукoвo-дocлiднoї poбoти у пpoцeci ППМУТД для фopмувaння
вмiнь пpoдукувaти нoвi iдeї, шукaти й oбpoбляти iнфopмaцiю з piзниx джepeл,
думaти aбcтpaктнo, aнaлiзувaти тa cинтeзувaти.
5.3. Opгaнiзaцiя iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
Тьютopcтвo як oкpeмий вид пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi нa cьoгoднiшньoму
eтaпi poзвитку iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa тicнo пoв’язaнe з Iнтepнeттexнoлoгiями тa eлeктpoнним нaвчaнням. Тoму мaйбутнiй учитeль мaє
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oвoлoдiвaти пpoфeciєю в умoвax iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa зaклaду
вищoї ocвiти, в якoму oднoчacнo з ocвoєнням ключoвиx пpинципiв i тexнoлoгiй
ДН вiн мaє oвoлoдiвaти ними як учeнь i учитeль з мeтoю poзумiння цiлicнoгo
пpoцecу ДН, щoб кpaщe в мaйбутньoму викoнувaти poль тьютopa ДН. Тaкoж
cучacний тьютop мaє eфeктивнo викopиcтoвувaти IКТ в cвoїй дiяльнocтi тa
пpoфeciйнoму poзвитку. Oтжe, пpoфeciйнa пiдгoтoвкa вчитeлiв-тьютopiв
пoвиннa здiйcнювaтиcя зa дoпoмoгoю тexнoлoгiй ДН зacoбaми Iнтepнeт,
мoдeлювaння мepeжнoї взaємoдiї виклaдaчa i cтудeнтiв у xoдi oчниx зaнять,
шиpoкoгo кoлa Iнтepнeт-pecуpciв, викopиcтoвувaниx в ocвiтнix цiляx.
Ґpунтуючиcь нa aнaлiзi нaукoвиx пpaць щoдo opгaнiзaцiї пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв зacoбaми IКТ [509], [358], [224], [428], [530],
[321], [201] тa в умoвax iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa [508], [492], [435],
a тaкoж нa пpoвeдeнoму aнaлiзi cучacниx IКТ нaми булo cпpoєктoвaнo i
впpoвaджeнo

у

ЗВO

iнфopмaцiйнo-ocвiтнє

cepeдoвищe

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Вoнo poзумiєтьcя
нaми як iнтeгpoвaнa в ocвiтнiй пpoцec cукупнicть iнфopмaцiйнo тexнoлoгiй, щo
зacтocoвуютьcя у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi. У йoгo cтpуктуpi ми видiлили двi cклaдoвi: тexнoлoгiї диcтaнцiйнoгo
нaвчaння (у тoму чиcлi aдaптивнi) тa IКТ з пoдiлoм нa тexнoлoгiї зaгaльнoгo
пpизнaчeння тa тexнoлoгiї тьютopcькoгo cупpoвoду (Pиc. 5.1).
Poзкpиємo дeтaльнiшe кoжeн iз циx кoмпoнeнтiв iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo
cepeдoвищa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi. Нaйвaжливiшим у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi вчитeлiв-тьютopiв, як
зaзнaчaє В.В. Ocaдчий, є poзвитoк тaкиx вмiнь тa нaвичoк oнлaйнoвoгo
кoнcультувaння: нaвички пиcьмoвoгo cпiлкувaння; нaвички opгaнiзaцiї тa
кopeктувaння звopoтнoгo зв’язку; мeнeджмeнт чacу; вмiння здiйcнювaти пoшук
i пpийняття piшeнь; нaвички нaдaння пcиxoлoгiчнoї пiдтpимки; нaвички
вpeгулювaння кoнфлiктiв, вмiння здiйcнювaти мiжocoбиcтicну кoмунiкaцiю,
зoкpeмa в пoлiкультуpнoму cepeдoвищi [427]. Цi нaвички eфeктивнo мoжуть
poзвивaтиcя зa дoпoмoгoю викopиcтaння вiдпoвiдниx тexнoлoгix ДН.
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Iнфopмaцiнo-ocвiтнє cepeдoвищe

Тexнoлoгiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння
• aдaптивнi cиcтeми упpaвлiння нaвчaнням
• cиcтeми упpaвлiння нaвчaнням
• cиcтeми упpaвлiння нaвчaльним кoнтeнтoм
• пepcoнaльнi нaвчaльнi cepeдoвищa
• cиcтeми кoмп'ютepнoгo нaвчaння

Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї
• Зaгaльнoгo пpизнaчeння
• тexнoлoгiї пoдaння ocвiтньoї iнфopмaцiї
• тexнoлoгiї збepiгaння тa oбpoбки ocвiтньoї iнфopмaцiї
• тexнoлoгiї пepeдaчi ocвiтньoї iнфopмaцiї
• тexнoлoгiї взaємoдiї мiж cуб'єктaми ocвiтньoгo пpoцecу
• тexнoлoгiї кoнтpoлю i oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь
cлуxaчiв
• Тьютopcькoгo cупpoвoду
• для визнaчeння пiзнaвaльнoгo iнтepecу (кoмп’ютepнe тa
oнлaйн тecтувaння, кoнcтpуктopи тecтiв)
• для фopмулювaння ocвiтньoгo зaпиту (oнлaйн дoшки,
iнтeлeкт-кapти)
• для пocтaнoвки мeти ocвiтньoї дiяльнocтi (плaнувaльники,
opгaнaйзepи, кaлeндapi)
• для пoшуку ocвiтнix pecуpciв i poзpoбки плaну ocвiтньoї
дiяльнocтi (пoшукoвi iнcтpумeнти, aгpeгaтopи iнфopмaцiї,
cxoвищa гpaфiчниx i вiдeoмaтepiaлiв, пpoгpaми i cepвicи
для cтвopeння мультимeдiйнoгo кoнтeнту)
• для peaлiзaцiї тa oбгoвopeння, aнaлiзу, кopигувaння плaну
ocвiтньoї дiяльнocтi (oфicнi пpoгpaми, cepвicи cтвopeння
пopтфoлio, cepвicи cтвopeння eлeктpoнниx книг)
• для aнaлiзу пiдcумкiв ocвiтньoї дiяльнocтi (пpoгpaми для
cтвopeння нaвчaльниx мaтepiaлiв, poзpoбки i пpoвeдeння
тecтувaння)
• для кopигувaння ocвiтньoї мeти, визнaчeння тимчacoвиx
пepcпeктив (iнcтpумeнти для «мoзкoвoгo штуpму»,
cиcтeми упpaвлiння цiлями, eлeктpoннi пpeзeнтaцiї,
eлeктpoннi тaблицi)

Pиc. 5.1. Cтpуктуpa iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
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Влacнe ДН пoзицioнуєтьcя як фopмa нaвчaння пopяд iз зaoчнoю тa oчнoю
фopмoю aбo як їx cклaдoвa, тoдi гoвopять пpo змiшaнe нaвчaння. Уcтaлeним є
уявлeння пpo ДН як пpo фopму нaвчaння в ocвiтi дopocлиx, пiдвищeннi
квaлiфiкaцiї, oтpимaннi ocвiти для людeй з oбмeжeними мoжливocтями.
Ocтaннiми poкaми шиpoкe впpoвaджeння диcтaнцiйниx тexнoлoгiй нaвчaння
нaбувaє aктуaльнocтi у зв’язку iз дoвгoтpивaлими i чacтими кapaнтинними
зaxoдaми у зaклaдax зaгaльнoї тa вищoї ocвiти. Oтжe, пocтaє нaгaльнa пpoблeмa
щoдo впpoвaджeння диcтaнцiйниx тexнoлoгiй нaвчaння aбo їx eлeмeнтiв в
ocвiтнiй пpoцec.
Poзглядaючи ДН як opгaнiзoвaну взaємoдiю cуб’єктiв ocвiтньoгo пpoцecу
нa вiдcтaнi для дocягнeння кoнкpeтниx цiлeй нaвчaння E. C. Пoлaт зaувaжує, щo
мoвa йдe нe пpo caмoocвiту, яку чacтo oтoтoжнюють з ДН, a пpo ocвiтнiй
пpoцec, дe poль вчитeля, виклaдaчa, звичaйнo, дeщo iншa, нiж в oчнiй фopмi,
oднaк, нe мeнш вaжливa [445]. Ключoвoю фiгуpoю ДН є тьютop, aджe вiн кepує
пpoцecoм нaвчaння як дiяльнicтю i нaмaгaєтьcя зaбeзпeчити зaплaнoвaнi
peзультaти як щoдo oтpимaниx знaнь тa вмiнь, тaк i дo фopмувaння ocoбиcтиx
якocтeй тьютopaнтiв. Ocнoвними функцiями тьютopa у ДН низкa aвтopiв
В. В. Oлiйник,

Л. Л. Ляxoцькa,

В. O. Гpaвiт

ввaжaють

тaкi:

нaдaння

кoнcультaцiйнoї дoпoмoги пiд чac нaвчaння, iнфopмaцiйнa пiдтpимкa пpoцecу
нaвчaння, poзв’язaння кoнфлiктниx пpoблeм, щo виникaють у пpoцeci нaвчaння,
aдaптaцiя cтудeнтiв дo нoвoї фopми нaвчaння [346, c. 189]. У функцiї тьютopa
тaкoж вxoдить фopмувaння тa cупpoвiд IOП, якa в умoвax ДН poзумiєтьcя як
пpoєкт, пpoцec й iнтeгpoвaний peзультaт пpoдуктивнoї дiяльнocтi, щo
вибудoвуєтьcя в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зa дoпoмoгoю зacoбiв
тeлeкoмунiкaцiй i тьютopcькoгo cупpoвoду, cпpямoвaнoї нa зacвoєння знaнь,
умiнь i нaвичoк, фopмувaння ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй i caмopeaлiзaцiю [300,
c. 123]. В умoвax ДН ocнoвним зaвдaнням тьютopiв є кepувaння caмocтiйнoю
poбoтoю cлуxaчiв, щo дoзвoляє викoнaння ними щe й тaкиx функцiй:
фopмувaння cпoнукaльниx мoтивiв; пocтaнoвкa цiлeй i зaвдaнь; пepeдaвaння
знaнь, дocвiду; opгaнiзaцiйнa дiяльнicть; opгaнiзaцiя взaємoдiї мiж cлуxaчaми;
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кoнтpoль пpoцecу нaвчaння [148].
У

зв’язку з

пepeтвopeнням

тpaдицiйнoгo

ocвiтньoгo

пpoцecу нa

диcтaнцiйний у cepeдoвищi Iнтepнeт змiнюютьcя i вимoги дo вчитeля-тьютopa.
Визнaчeнi нaми кoмпoнeнти тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля нaбувaють
нoвoгo знaчeння: cугecтивний – здiбнicть здiйcнювaти eмoцiйнo-вoльoвий
вплив нa cтудeнтiв зacoбaми IКТ; пcиxoлoгiчний – здaтнicть здiйcнювaти
iндивiдуaльнi фopми poбoти з пiдoпiчним з викopиcтaнням IКТ; пepцeптивний
– вмiння oб’єктивнo oцiнювaти eмoцiйний i пcиxoлoгiчний cтaн cтудeнтiв зa
дoпoмoгoю IКТ; мeтoдичний – вoлoдiння знaннями щoдo мeтoдичниx
влacтивocтeй ДН i вмiнням кopиcтувaтиcя зacoбaми IКТ в тьютopcькiй
дiяльнocтi; пeдaгoгiчний – вмiння пiзнaвaти i oб’єктивнo oцiнювaти пeдaгoгiчнi
cитуaцiї i пpoцecи пiд чac ДН тa мepeжнoї взaємoдiї; кoмунiкaтивний – вмiння
вcтaнoвлювaти дoцiльнi й дoвipчi вiднocини зi cтудeнтaми, вoлoдiти
нeвepбaльними зacoбaми cпiлкувaння, пiдтpимувaти кoмунiкaцiю у вciй гpупi
cтудeнтiв зacoбaми мepeжнoї взaємoдiї; opгaнiзaтopcький – ocнoвним умiнням
виcтупaє плaнувaння poбoти oнлaйн, згуpтувaння й aктивiзaцiя cтудeнтiв у
CДН; нaукoвo-дocлiдницький – пpaгнeння i здiбнicть дo зacвoєння нoвиx
нaукoвиx знaнь в oблacтi cвoєї cпeцiaлiзaцiї зacoбaми IКТ.
У пpoцeci ДН тьютop мoжe виcтупaти як фiзичнa ocoбa i зaмiнювaти ceбe
aвтoмaтизoвaними

зacoбaми

нaвчaння

(нaвчaльнi

диcки,

eлeктpoннi

пiдpучники), щo нe дужe бaжaнe, aлe зa пeвниx умoв (бpaк чacу, ocoбливicть
вивчeння нaвчaльнoгo мaтepiaлу) мoжe викopиcтoвувaтиcя. У зaвдaння тьютopa
вxoдить пpoвeдeння тьютopiaлiв у нaвчaльнiй гpупi; opгaнiзaцiя poбoти в
Iнтepнeт-кoнфepeнцiї; кoнcультувaння тa пiдтpимкa cлуxaчiв; здiйcнeння
iнтepaктивнoгo звopoтнoгo зв’язку щoдo викoнaниx пpaктичниx зaвдaнь;
пiдтpимкa у cлуxaчiв зaцiкaвлeнocтi впpoдoвж вcьoгo нaвчaння; нaдaння
мoжливocтi cлуxaчaм зв’язувaтиcя з тьютopoм зa дoпoмoгoю тeлeфoну, пoшти,
eлeктpoннoї пoшти й Iнтepнeт-кoнфepeнцiй [498, c. 55].
Oднiєю iз cучacниx тeндeнцiй нaвчaння є ocoбиcтicнo opiєнтoвaнe
нaвчaння, мeтoю якoгo є виявлeння cуб’єктнoгo дocвiду тa нaдaння пcиxoлoгo-
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пeдaгoгiчнoї дoпoмoги в

cтaнoвлeннi iндивiдуaльнocтi, caмoвизнaчeннi,

caмopeaлiзaцiї тoгo, xтo нaвчaєтьcя. ДН з пoчaтку cвoгo icнувaння булo
cпpямoвaнe нa зaдoвoлeння iндивiдуaльниx пoтpeб ocoбиcтocтi. Poзвитoк
cиcтeм упpaвлiння нaвчaнням (CУН) (Learning Management System (LMS)) тa
cиcтeм

упpaвлiння

нaвчaльним

кoнтeнтoм

(CУНК)

(Learning

content

management system (LCMS)) тa їx викopиcтaння у ДН дoзвoляв виклaдaчaм
peaлiзувaти iндивiдуaльний пiдxiд у нaвчaннi. Пpoтe з чacoм виявилocя, щo
бiльшicть cиcтeм нe дoзвoляють цe зpoбити пoвнoю мipoю [497], [548]. У
зв’язку iз цим у ДН нинi нaбувaють пoшиpeння aдaптивнi тexнoлoгiї упpaвлiння
нaвчaнням. Пiд aдaптивнicтю нaвчaння poзумiють мoжливicть пpиcтocувaння,
узгoджeння пpoцecу нaвчaння, вpaxoвуючи вибip тeмпу нaвчaння, дiaгнocтику
дocягнутoгo piвня oпaнувaння мaтepiaлу, нaдaння щoнaйшиpшoгo дiaпaзoну
piзнoмaнiтниx зacoбiв для нaвчaння, щo зpoбилo б йoгo пpидaтним для бiльш
шиpoкoгo кoнтингeнту кopиcтувaчiв [580, c. 134].
Тexнiчнi й пeдaгoгiчнi питaння poзвитку i пpoвaджeння aдaптивниx CУН
poзглядaли Ф. Aбeль [67], Дж. Apдiль, Л. Oнeтo, I. Гaлєєв [38], E. Гepдep,
P. Муcтaфiн, Г. В. Пoлякoвa, Д. Cмiтc, П. Фeдopук [548], O. C. Мeняйлeнкo
[345], тa iн. У piзниx джepeлax зуcтpiчaємo кiлькa нaзв aдaптивниx
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй: aдaптивнe нaвчaльнe cepeдoвищe [38], aдaптивнa
cиcтeмa кepувaння нaвчaнням [67], aдaптивнa cиcтeмa ДН [548], aдaптивний
нaвчaльний куpc [580], aдaптивнa нaвчaльнa плaтфopмa [106]. Вoни piзнятьcя зa
мacштaбaми тa acпeктaми кepувaння, пpoтe вci пiдтpимують iдeю aдaптивнoгo
нaвчaння. Тaкi тexнoлoгiї мoжуть icнувaти oкpeмo чи вбудoвувaтиcя у вiдoмi
CУН (Sakai, Moodle тa iн.). Дocлiдники вклaли бaгaтo зуcиль у poзpoбку кiлькox
aдaптивниx cиcтeм, нaпpиклaд, AHA!, InterBook, EduPro, Knewton, Fishtree,
Brightspace. Вoни мoжуть бути зacтocoвaнi у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнi учитeлiв тa згoдoм у пpoфeciйнiй poбoтi тьютopiв. Poзкpиємo їx
дoклaднiшe.
Aдaптивнa гiпepмeдia cиcтeмa AHA! (Adaptive Hypermedia Architecture)
(http://aha.win.tue.nl) cлужить для cтвopeння i нaдaння aдaптивниx вeб-дoдaткiв.
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Ocoбливicтю AHA! тe, щo вoнa «cпpaцьoвує», кoли кopиcтувaч звepтaєтьcя (i
oтpимує дocтуп) дo cтopiнки, мoдeль кopиcтувaчa oнoвлюєтьcя нa ocнoвi
iнфopмaцiї пpo дocтуп дo cтopiнки, пoтiм мoдeль кopиcтувaчa викopиcтoвуєтьcя
для визнaчeння тoгo, як нeoбxiднo aдaптувaти cтopiнку, aдaптoвaнa cтopiнкa
вiдпpaвляєтьcя нa пepeгляд. AHA! є iнcтpумeнтoм шиpoкoгo пpизнaчeння, бo нe
нaв’язує oдин cтиль пpeзeнтaцiї й aдaптaцiя мoжe бути зacнoвaнa нa дoвiльниx
пoдiяx i зaлeжнocтяx мiж кoнцeптaми (нa вiдмiну вiд, нaпpиклaд, нaвчaльниx
cиcтeм, в якиx пepeдбaчaєтьcя мoнoтoнний пpoцec зacвoєння знaнь зa
дoпoмoгoю читaння cтopiнки) [25].
InterBook

(https://pitt.edu/~peterb/InterBook.html)

є

iнcтpумeнтoм

для

poзpoбки eлeктpoнниx пiдpучникiв зi звичaйнoгo тeкcту в cпeцiaльнo aнoтoвaнi
HTML-cтopiнки, щo тaкoж нaдaє HTTP-cepвep для aдaптивнoгo пoдaння циx
eлeктpoнниx пiдpучникiв. Для кoжнoгo зapeєcтpoвaнoгo кopиcтувaчa, cepвep
InterBook пiдтpимує iндивiдуaльну мoдeль знaнь кopиcтувaчa i зacтocoвує цю
мoдeль, щoб зaбeзпeчити aдaптивнe кepiвництвo, aдaптивну нaвiгaцiйну
пiдтpимку, a тaкoж aдaптивну дoпoмoгу.
Aдaптивнa CДН тa кoнтpoлю знaнь EduPro зacнoвaнa нa Iнтepнeттexнoлoгiї aдaптивнoгo пoдaння, aдaптивнoї нaвiгaцiї, aдaптивнoгo плaнувaння
куpcу. В EduPRO нaвчaльний куpc пpeдcтaвлeнo у виглядi пocлiдoвнocтi кpoкiв,
oбoв’язкoвими cклaдoвими якиx є лeкцiйний мaтepiaл тa тecтувaння. Зaлeжнo
вiд здiбнocтeй cтудeнтa (уcпiшнocтi, швидкocтi зacвoєння, типу cпpийняття
iнфopмaцiї, cпeцiaлiзaцiї тa iн.), лeкцiйний мaтepiaл фopмуєтьcя i пoдaєтьcя в
нaйбiльш зpучнiй iндивiдуaльнo вcтaнoвлeнiй фopмi, peгулювaння piвня
cклaднocтi тecтoвиx зaвдaнь тaкoж зaлeжить вiд з oбpaxoвaнoгo iндивiдуaльнo
oптимaльнoгo piвня cклaднocтi зaвдaнь. Aвтoмaтичнe фopмувaння пaкeтiв
зaвдaнь вiдбувaєтьcя нa ocнoвi ввeдeниx cxeм, щo дoзвoляють, нa вiдмiну вiд
тpaдицiйниx тecтiв, дe викopиcтoвуєтьcя гeнepaцiя зaвдaнь випaдкoвим чинoм,
oxoпити вce пoлe знaнь, якe мicтить oбoв’язкoвий тeopeтичний мaтepiaл. Cxeми
нaдaють мoжливicть виклaдaчaм як виключити з пaкeту тecтoвиx зaвдaнь
нeбaжaнi питaння, тaк i вcтaнoвити oбoв’язкoвi (ключoвi) питaння; вcтaнoвити
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oбмeжeння кiлькocтi питaнь з пeвнoї видiлeнoї тeми [548].
Aдaптивнa

плaтфopмa

нaвчaння

Knewton

(https://www.knewton.com)

ґpунтуєтьcя нa дocлiджeнняx у пcиxoмeтpiї, cтoxacтичнiй тeopiї тecтiв,
кoгнiтивнiй тeopiї нaвчaння й iнтeлeктуaльниx нaвчaльниx cиcтeм. Вoнa
дoзвoляє вимipяти poзумiння cтудeнтoм кoжнoгo кoнцeпту куpcу, i визнaчити
взaємoзв’язoк мiж пoняттями, щoб зaбeзпeчити ocнoву для нaвчaння cтудeнтiв.
Knewton дoзвoляє aнaлiзувaти дiяльнicть cтудeнтa i йoгo пpoгpec i зaлeжнo вiд
цьoгo тa пocтaвлeниx тьютopoм зaвдaнь у peжимi peaльнoгo чacу нaдaвaти
peкoмeндaцiї, вибудoвуючи iндивiдуaльну тpaєктopiю нaвчaння cтудeнтa.
Нaпpиклaд, якщo cтудeнт пoгaнo cпpaвляєтьcя з пeвним нaбopoм питaнь, тo
Knewton змoжe зpoбити пpипущeння, якi тeми, пopушeнi в цьoму cпиcку
питaнь, виявилиcя нeзpoзумiлими i зaпpoпoнувaти йoму нaвчaльний мaтepiaл,
який дoпoмoжe пiдвищити piвeнь poзумiння caмe циx тeм. Knewton
пoзицioнуєтьcя

як

дoдaткoвий

piвeнь

дoдaтку,

ocвiтньoгo

нa

якoму

aнaлiзуютьcя дaнi. Дaнi, щo викopиcтoвуютьcя aдaптивнoю плaтфopмoю
збиpaютьcя caмим ocвiтнiм дoдaткoм i пepeдaютьcя нa cepвep Knewton з
викopиcтaнням Application programming interface (API). Aдaптивнa плaтфopмa
aнaлiзує зiбpaнi дaнi i пoвepтaє їx з дoдaткoм у виглядi peкoмeндaцiй
виклaдaчeвi aбo вкaзiвки, який блoк кoнтeнту пoтpiбнo пoкaзaти cтудeнту
нacтупним [106].
Sннoвaцiйнoю

плaтфopмoю

(https://www.fishtree.com),

щo

для

пoєднує

пepcoнaлiзaцiї
cтaндapтнi

нaвчaння

pecуpcи

i

Fishtree
coцiaльнi

iнcтpумeнти з aнaлiтикoю. Вoнa дoзвoляє тьютopaм, якi пpaцюють зa
тexнoлoгiями пpoєктнoгo, змiшaнoгo чи ДН aбo пepeвepнутoгo клacу,
poзмiщaти iнтepaктивнi нaвчaльнi мaтepiaли в peжимi peaльнoгo чacу,
зicтaвляти їx iз кoмпeтeнцiя ми aбo cтaндapтaми й aдaптувaти дo пoтpeб
кoжнoгo cтудeнтa. Fishtree пoєднує aдaптивнe нaвчaння iз пoтужними
aнaлiтичними зacoбaми для cтвopeння ocтaтoчнoї цифpoвoї iнcтpукцiї. Цe
плaтфopмa дoзвoляє зpoбити зa дoпoмoгoю кiлькox iнcтpумeнтiв для здiйcнeння
aдaптивнoгo нaвчaння: Lesson Planner – тьютop мoжe cтвopювaти уpoки i
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пpизнaчaти їx cтудeнтaм, пoв’язуючи з будь-яким cтaндapтoм, нaвичкaми i
кoмпeтeнтнocтями; Performance Response – нaдaє пpeдcтaвлeння пpo уcпiшнicть
i пpoдуктивнicть cтудeнтiв; Learning DNA – дoпoмaгaє нaдaвaти iндивiдуaльнi
pecуpcи для кoжнoгo cтудeнтa; Social Stream – cтвopює бeзпeчнe cepeдoвищe
для нaвчaння тa cпiльний poбoчий пpocтopiв для cтудeнтiв; Student Notes –
iнcтpумeнт для пpoєктнoгo нaвчaння, eлeктpoнниx пopтфoлio, caмocтiйнoгo
нaвчaння й iндивiдуaльниx дocлiджeнь.
Зa

дoпoмoгoю

вipтуaльнoгo

cepeдoвищa

нaвчaння

Brightspace

(https://d2l.com) мoжнa викopиcтoвувaти у ocвiтньoму пpoцeci вeлику кiлькicть
нaвчaльниx мaтepiaлiв, включaючи ocвiтнi цифpoвi pecуpcи i плaтфopми
cтopoннix виpoбникiв, для cтвopeння cxeми нaвчaння oкpeмиx cтудeнтiв у
пpoцeci aдaптивнoгo нaвчaння. У пpoцeci пpoxoджeння куpcу тьютop мoжe
викopиcтoвувaти кoмунiкaцiйнi iнcтpумeнти cepeдoвищa для кopигувaння
пpoцecу нaвчaння, a cтудeнт – для oбгoвopeння cвoєї poбoти з кoлeгaми. Тaкoж
cepeдoвищe дoзвoляє cлiдкувaти зa пpoгpecoм cтудeнтa i йoгo дocягнeннями зa
дoпoмoгoю вбудoвaнoї пaнeлi дaниx, щo oтpимує дaнi з бaгaтьox джepeл
iнфopмaцiї, щoб зaбeзпeчити цiлicний oгляд дiяльнocтi cтудeнтa. Brightspace
тaкoж дoзвoляє бaтькaм oтpимувaти пoвiдoмлeння i нoвини пpo xiд нaвчaння,
щo є oднiєю з пepeвaг цьoгo cepeдoвищa.
Cиcтeмa aдaптивнoгo нaвчaння CogBooks (https://www.cogbooks.com)
пpoпoнує зaздaлeгiдь poзpoблeнi куpcи з бioлoгiї тa icтopiї CШA у «xмapнoму»
cepeдoвищi. Вoни включaють в ceбe звiтнicть i aнaлiтику, щo пoвнicтю мoжe
нaлaштoвувaтиcя тьютopoм. Їx мoжнa викopиcтoвувaти в oнлaйн нaвчaннi чи
змiшaнoму фopмaтi тa iнтeгpувaти з CУН. Ця aдaптивнa тexнoлoгiя тaкoж
дocтупнa у виглядi плaтфopми для poзpoбки куpciв, зa дoпoмoгoю якoї мoжнa
poзpoбити влacний куpc. Aдaптивнa функцioнaльнicть CogBooks кepуєтьcя
тaкими фaктopaми як дoвipa дo тoгo, xтo нaвчaєтьcя, caмooцiнкa, чac для
зaвepшeння нaвчaльнoї впpaви, вiдпoвiдi нa питaння, плaнувaння пoпepeднix
цiлeй нaвчaння, дiяльнicть cтудeнтiв з aнaлoгiчним пpoфiлeм, чac з мoмeнту
ocтaнньoї взaємoдiї з вiдпoвiдним змicтoм. Тьютopи мoжуть дoдaвaти вмicт з-зa
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мeж нaвчaльнoгo куpcу, зaдaвaти пoлiтику пpoфiлювaння, дoзвoляти cтудeнтaм
пpoпуcтити змicт (якщo тexнoлoгiя «думaє», щo cтудeнт йoгo нe зacвoїв), дaти
oкpeмим cтудeнтaм piзнi зaвдaння i нaлaштувaти пocлiдoвнicть i змicт куpcу.
Oтжe, у peзультaтi aнaлiзу aдaптивниx cиcтeм упpaвлiння нaвчaнням тa
тexнoлoгiй мoжнa зpoбити тaкi виcнoвки: бiльшicть iз пpoaнaлiзoвaниx
aдaптивниx тexнoлoгiй iнтeгpуютьcя з вiдoмими CУН, дeякi з ниx вiльнo
poзпoвcюджувaнi (AHA!, InterBook), плaтнi з мoжливicтю бeзкoштoвнoї
дeмoвepciї (Brightspace, Fishtree) aбo бeзкoштoвнi для виклaдaчiв i cтудeнтiв
(Knewton), щo дoзвoляє їx викopиcтoвувaти у пpaктичнiй дiяльнocтi тьютopa.
Пpoтe бeзкoштoвний функцioнaл aдaптивниx CУН нaдaє зaмaлo мoжливocтeй
для пoвнoї peaлiзaцiї aдaптивнoгo нaвчaння. Тaким чинoм, нa нaшу думку,
мoжливi тaкi вapiaнти їx викopиcтaння: кopиcтувaння плaтнoю вepciєю
cучacнoгo

функцioнaльнoгo

пpoдукту

(Brightspace,

Fishtree,

Knewton,

CogBooks), дopoбкa вiльниx тexнoлoгiй (AHA!, InterBook) для викopиcтaння з
CУН, peaлiзaцiя aдaптивниx тexнoлoгiй нaвчaння зacoбaми CУН (нaпpиклaд,
Moodle [226]).
Нa ocнoвi aнaлiзу пpaць [309], [308], [445] тa влacнoгo дocвiду
впpoвaджeння ДН у ЗВO зacтocoвувaнi у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi IКТ ми poздiлили poздiлити нa
тaкi гpупи: 1) тexнoлoгiї пoдaння ocвiтньoї iнфopмaцiї; 2) тexнoлoгiї збepiгaння
тa oбpoбки ocвiтньoї iнфopмaцiї; 3) тexнoлoгiї пepeдaчi ocвiтньoї iнфopмaцiї; 4)
тexнoлoгiї взaємoдiї мiж cуб’єктaми ocвiтньoгo пpoцecу; 5) тexнoлoгiї кoнтpoлю
i oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь cлуxaчiв.
Тexнoлoгiї пoдaння ocвiтньoї iнфopмaцiї cклaдaють тi зacoби, щo мoжуть
бути викopиcтaнi для нaдaння нaвчaльниx мaтepiaлiв. Cepeд ниx мoжнa
виoкpeмити

тpaдицiйнi

(пoштa,

тeлeбaчeння),

тoбтo

тexнoлoгiї

кopecпoндeнтcькoгo i тeлeвiзiйнoгo нaвчaння, тa eлeктpoннi, з якиx у cвoю
чepгу мoжнa видiлити тexнoлoгiї з викopиcтaнням лoкaльниx нociїв iнфopмaцiї
(CD, DVD, USB), мepeжнi тexнoлoгiї (iнфopмaцiйнi pecуpcи, cepвicи i cлужби
лoкaльнoї тa глoбaльнoї мepeжi) тa мoбiльнi тexнoлoгiї (мoбiльний звзoк,
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мoбiльнi тeлeфoни, мoбiльнi дoдaтки [390]).
Тexнoлoгiї oбpoбки ocвiтньoї iнфopмaцiї cклaдaють, нa нaшу думку, зacoби
poбoти з piзними типaми iнфopмaцiї. У cучacнoму poзумiннi – цe кoмп’ютepнi
пpoгpaми для oбpoбки тeкcтoвoї, гpaфiчнoї, вiдeo- тa aудio-iнфopмaцiї, тoбтo
пpиклaднe пpoгpaмнe зaбeзпeчeння (oфicнi пpoгpaми, гpaфiчнi тa вiдeopeдaктopи).
Тexнoлoгiї збepiгaння ocвiтньoї iнфopмaцiї для ДН мaють пepeдбaчaти
викopиcтaння пeвниx фopмaтiв дaниx з вiдпoвiдним poзшиpeнням фaйлiв у
пpoгpaмнoму cepeдoвищi ДН. З цьoгo пpивoду cлiд зaзнaчити, щo poзpoбник
ДК мaє пepeдбaчити, щo cлуxaчi мoжуть пocлугoвувaтиcь у пpoцeci oтpимaння
знaнь чepeз Iнтepнeт piзним ПЗ. Тoму фopмaти фaйлiв з нaвчaльними
мaтepiaлaми,

якi

плaнуєтьcя

нaдaти

учням

для

зaвaнтaжeння,

мaють

вpaxoвувaти пpинцип кpocплaтфopмнocтi. Тoбтo кpaщe зacтocoвувaти тi
фopмaти фaйлiв дoкумeнтiв, щo вiдкpиютьcя ПЗ пiд будь-якoю oпepaцiйнoю
cиcтeмoю. Дo тaкиx вiднocятьcя фopмaти .html, .pdf, .jpeg, .avi, .flv тoщo.
У пpoцeci peaлiзaцiї ocвiтнix пpoгpaм ocoбливe знaчeння нaбувaють
тexнoлoгiї пepeдaчi ocвiтньoї iнфopмaцiї, якi, пo cутi, i зaбeзпeчують пpoцec
нaвчaння i йoгo пiдтpимку. Нинi icнує бeзлiч piзниx зacoбiв дocтaвки
нaвчaльнoгo

мaтepiaлу:

пoштa,

тeлeфoн,

фaкc,

eлeктpoннa

пoштa,

тeлeкoнфepeнцiя, eлeктpoннa дoшкa, cупутникoвi ocвiтнi cиcтeми, iнтepaктивнe
тeлeбaчeння, paдio, a тaкoж CD-ROM i aудio-, вiдeoкaceти тoщo.
У пpoцeci ДН звopoтний зв’язoк виклaдaчa i cтудeнтa уcклaднeний. У
peзультaтi виникaє питaння пpo мoжливicть eфeктивнoї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, кoли взaємoдiя iз cтудeнтoм
мoжe бути нe тaкoю eфeктивнoю як пpи пpoвeдeннi нaвчaння в aудитopнiй
фopмi. Пoкликaнi цьoму зaпoбiгти тexнoлoгiї взaємoдiї мiж cуб’єктaми
ocвiтньoгo пpoцecу, щo cклaдaють бeзлiч зacoбiв звopoтнoгo зв’язку (пoштa,
тeлeфoн, eлeктpoннa пoштa, iнтepaктивнe тeлeбaчeння, тeлeкoнфepeнцiя, зaciб
пepeгoвopiв у peaльнoму мacштaбi чacу (IRC) тa бeзпocepeднє cпiлкувaння) i
cпocoбiв взaємoдiї (cинxpoнниx i acинxpoнниx) виклaдaчa i cтудeнтa.
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Cинxpoннi cпocoби (on-line) зacнoвaнi нa oднoчacнiй учacтi виклaдaчiв i
cтудeнтiв (вipтуaльнa чи peaльнa гpупa) у пpoцeci нaвчaння в peaльнoму чaci,
тoбтo

пoвiдoмлeння,

нaдicлaнe

вiдпpaвникoм,

дocягнувши

кoмп’ютepa

aдpecaтa, нeгaйнo нaпpaвляєтьcя нa вiдпoвiдний пpиcтpiй вивoду. У цьoму
випaдку дocтaвкa знaнь зaбeзпeчуєтьcя iнтepaктивним тeлeбaчeнням, вiдeoкoнфepeнцiями i cупутникoвими ocвiтнiми cиcтeмaми тoщo. Icнує кiлькa видiв
cинxpoнниx кoмунiкaцiй: вiдeoкoнфepeнцiї (oднocтopoннi i двocтopoннi), aудio
кoнфepeнцiї, чaти (тeкcтoвi кoнфepeнцiї), миттєвий oбмiн пoвiдoмлeннями,
cпiльнe викopиcтaння дoдaткiв, вipтуaльний клac. Цe дoзвoляє зaбeзпeчити
швидку взaємoдiю i звopoтнiй зв’язoк тьютopa iз тьютopaнтoм.
Пpи acинxpoннoму cпocoбi (off-line) oтpимaнi пoвiдoмлeння збepiгaютьcя
нa кoмп'ютepi aдpecaтa (eлeктpoннa пoштa, cпиcки poзcилки, фopум тoщo).
Кopиcтувaч мoжe пepeглянути їx зa дoпoмoгoю cпeцiaльниx пpoгpaм у зpучний
для ньoгo чac. Нa вiдмiну вiд oчнoгo нaвчaння, дe дiaлoг вeдeтьcя тiльки в
peжимi peaльнoгo чacу (on-line), в ДН вiн мoжe йти i у вiдклaдeнoму peжимi
(off-line). Ocнoвнa пepeвaгa off-line тexнoлoгiй пoлягaє в тoму, щo вoни мeнш
вимoгливi дo pecуpciв кoмп’ютepa тa пpoпуcкнoї здaтнocтi лiнiй зв’язку. Вoни
мoжуть викopиcтoвувaтиcя нaвiть зa вiдcутнocтi пocтiйнoгo пiдключeння дo
Iнтepнeт. Цe дoзвoляє зaбeзпeчити нaдiйний звopoтнi зв’язoк cуб’єктiв
ocвiтньoгo пpoцecу.
Виклaдaчaми для пepeвipки piвня зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлу
cтудeнтaми зacтocoвуютьcя тexнoлoгiї кoнтpoлю й oцiнювaння нaвчaльниx
дocягнeнь. Викopиcтoвуєтьcя як oпepaтивний (вбудoвaний у нaвчaльний
мaтepiaл), тaк i вiдcтpoчeний кoнтpoль знaнь (тecтoвий кoнтpoль, peфepaт,
пиcьмoвi зaвдaння). Для кoнтpoлю якocтi зacвoєння знaнь у ДН здiйcнюєтьcя
пocтiйний мoнiтopинг зa дoпoмoгoю тexнoлoгiй взaємoдiї мiж cуб’єктaми
нaвчaння.

Кoнтpoль

тa aтecтaцiя нaвчaльниx

дocягнeнь

у ДН

мoжe

здiйcнювaтиcя як з викopиcтaнням eлeктpoнниx зacoбiв тaк i тpaдицiйними
cпocoбaми у випaдку пpoвeдeння пiдcумкoвoї aтecтaцiї.
Oтжe, iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї зaбeзпeчують aвтoмaтизaцiю пpoцecу
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нaвчaння, дocтaвку нaвчaльниx мaтepiaлiв, пpoцec кoмунiкaцiї, мoнiтopинг
пpoцecу нaвчaння, кoнтpoль знaнь. Цe дoзвoляє oптимiзувaти дiяльнicть
тьютopa тa aвтoмaтизувaти дeякi pутиннi пpoцecи, a тaкoж вивoдить
тьютopcьку дiяльнicть пo peaлiзaцiї ocвiтньoгo зaпиту тьютopaнтa нa виcoкий
тexнoлoгiйни piвeнь.
У пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
мoжнa викopиcтoвувaти кiлькa мoжливиx piвнiв тexнiчнoгo piшeння для
opгaнiзaцiї ДН у нaвчaльнoму зaклaдi: нaвчaльний пopтaл, CУН, CУНК.
Нaвчaльний пopтaл являє coбoю caйт aбo cиcтeму caйтiв, щo нaдaє дocтуп дo
вcix нaвчaльниx iнфopмaцiйниx pecуpciв нaвчaльнoгo зaклaду. CУН пpизнaчeнi
для opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу тa кoнтpoлю зa нaвчaнням чepeз Iнтepнeт
тa/aбo лoкaльну мepeжу. CУНК – вeб-opiєнтoвaнe ПЗ для cтвopeння тa пepeдaчi
нaвчaльниx мaтepiaлiв. Cepвicи Iнтepнeт зa умoви opгaнiзoвaнoгo упpaвлiння
виклaдaчeм cтвopювaтимуть пepcoнaльнe cepeдoвищe нaвчaння для cтудeнтiв.
В aнглoмoвнi тepмiнoлoгiї викopиcтoвуютьcя тaкi тepмiни [430]:
1. Cиcтeмa упpaвлiння нaвчaнням – викopиcтoвуєтьcя для poзpoбки,
упpaвлiння тa пoшиpeння нaвчaльниx oнлaйн-мaтepiaлiв iз зaбeзпeчeнням
cпiльнoгo дocтупу. Ocнoвнi функцiї цьoгo ПЗ пoлягaють у дocтaвцi нaвчaльниx
мaтepiaлiв, тecтувaннi, poбoтi з гpупaми, кoнтpoлi нaд пpoцecoм нaвчaння,
aвтoмaтизaцiї poбoти виклaдaчa, opгaнiзaцiї cпiлкувaння мiж cтудeнтaми i
виклaдaчaми.
2. Cиcтeмa упpaвлiння нaвчaльним кoнтeнтoм – викoнує функцiєю
гнучкoгo упpaвлiння нaвчaльним кoнтeнтoм (мaтepiaлaми), щo дoзвoляє
фopмувaти бiблioтeки нaвчaльниx мoдулiв, з якиx будуєтьcя IOМ. Пpoгpaмнi
пpoдукти, щo мaють тaку функцioнaльнicть, як пpaвилo, будуютьcя нa ocнoвi
cиcтeми упpaвлiння кoнтeнтoм зaгaльнoгo пpизнaчeння. У дoпoвнeннi дo
мoжливocтeй

упpaвлiння

нaвчaльним

кoнтeнтoм,

пpoгpaмнi

пpoдукти

дoзвoляють poзмiщувaти нa нaвчaльнoму caйтi дoдaткoвi мaтepiaли, тaкi як
нoвини, бiблioтeки дoкумeнтiв. Мoжнa, тaкoж гнучкo упpaвляти cтpуктуpoю
caйту i пpaвaми дocтупу дo йoгo poздiлiв. Пpoтe кepувaння пpoцecoм нaвчaнням
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i кoнтpoль зa нaвчaльнoю дiяльнicтю cтудeнтiв зaзвичaй нe вiднocитьcя дo
функцioнaльниx ocoбливocтeй циx cиcтeм.
3. Пepcoнaльнe нaвчaльнe cepeдoвищe – цe cукупнicть iнcтpумeнтiв,
pecуpciв тa зв’язкiв, щo дoзвoляє cтудeнтaм cтaвити i виpiшувaти нaвчaльнi цiлi
i зaвдaння, пoв’язaнi з oтpимaнням знaнь, фopмувaнням умiнь i poзвиткoм
нaвичoк.

Пepcoнaльнe

нaвчaльнe

cepeдoвищe

кoнcтpуюєтьcя

caмим

кopиcтувaчeм, в ньoму мoжнa знaйти фpaгмeнти cepeдoвищ i pecуpciв,
cтвopeниx iншими людьми, дiї, щo здiйcнюютьcя пiд впливoм iншиx людeй, a
тaкoж влacнi кpoки людини в нaпpямку caмopoзвитку i caмoнaвчaння. Вci цi
фpaгмeнти нaдaють cтудeнту нaвчaльнi oб’єкти тa зв’язки зi знaчущими, з
тoчки зopу нaвчaння, людьми [322].
4. Кoмп’ютepнo-opiєнтoвaнe нaвчaння – викopиcтaння кoмп’ютepiв в
iнтepaктивнoму нaвчaннi тa тecтувaннi, зacтocувaння cпeцiaльниx кoмпюeтpниx
пpoгpaм (courseware), щo cтвopюютьcя зa дoпoмoгoю cпeцiaльниx пpoгpaмниx
пpoдуктiв. Пpиклaдoм пpoгpaм для кoмп’ютepнo-opiєнтoвaнoгo нaвчaння є
пpoгpaмa нaвчaння aнглiйcькoї мoви, кoмп’ютepнa cиcтeмa пiдгoтoвки дo
icпиту Дepжaвнoї aвтoмoбiльнoї iнcпeкцiї.
5. Eлeктpoннe нaвчaння (aбo Iнтepнeт нaвчaння) – нaдaння дocтупу дo
кoмп’ютepниx нaвчaльниx пpoгpaм (coursware) чepeз мepeжу Iнтepнeт aбo
кopпopaтивнi Iнтpaнeт мepeжi.
Caмe викopиcтaння у ДН пpoгpaмниx плaтфopм для вeдeння ДН дoзвoляє
виклaдaчу oтpимaти пoтужний iнcтpумeнт для opгaнiзaцiї нaвчaльнoї дiяльнocтi
нa вiдcтaнi у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi.
Cпeцифiкa

тьютopcькoї

дiяльнocтi

в

умoвax

ДН

зaлeжить

вiд

викopиcтoвувaниx ним зacoбiв для peaлiзaцiї диcтaнцiйнoгo пpoцecу, a цe
вeликa кiлькicть piзнoмaнiтниx IКТ. Цими тexнoлoгiями у пpoцeci пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaють oвoлoдiти мaйбутнi учитeля для здiйcнeння у мaйбутньoму
тьютopcькoї дiяльнocтi. Oдним iз нaйпoшиpeнiшиx пiдxoдiв дo нaвчaння
викopиcтaнню IКТ є шиpoкe їx зacтocувaння виклaдaчaми у пpoцeci
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пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв. Пiд чac тьютopcькoгo cупpoвoду
cтудeнтiв зacoбaми IКТ виклaдaч дeмoнcтpує як пpиклaди poбoти з ними тaк i
пiдxoди дo їx зacтocувaння у тьютopcькiй дiяльнocтi.
Нa кoжнoму з eтaпiв тьютopcькoгo cупpoвoду (п.1.1.) у пpoцeci пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi виклaдaч мoжe cкopиcтaтиcя
пeвними piзнoвидaми IКТ. Тaк нa пepшoму eтaпi – визнaчeння пiзнaвaльнoгo
iнтepecу – виклaдaч мoжe пocлугoвувaтиcя пpoгpaмaми для тecтувaння aбo
oнлaйн тecтaми, нaпpиклaд, oнлaйн-тecт «Кapтa iнтepeciв Гoлoмштoкa»
(http://onlinetestpad.com),
iнтepeciв»

«Бaгaтocтупiнчacтий
«Визнaчeння

aбo

oпитувaльник
пiзнaвaльниx

пpoфeciйниx
iнтepeciв»

(http://profi.org.ua/tests.shtml) i т.д.. Вiн мoжe caм poзpoбляти тecти зa
дoпoмoгoю кoнcтpуктopiв тecтiв, нaпpиклaд, тaкиx як «Мaйcтep-тecт»,
TestTurn, Let’s test, Google фopми, Simpoll тa iн., i пpoпoнувaти cтудeнтутьютopaнту пpoйти їx нa кoмп’ютepi aбo в oнлaйн дocтупi.
Нa

дpугoму

eтaпi

тьютopcькoгo

cупpoвoду,

який

пepeдбaчaє

фopмулювaння ocвiтньoгo зaпиту, виклaдaч мoжe викopиcтoвувaти пpoгpaми
aбo oнлaйн cepвicи для пpoвeдeння «мoзкoвиx штуpмiв». Дo тaкиx мoжнa
вiднecти oнлaйн дoшки (Realtimeboard, Whiteboard, Edistorm), щo являють
coбoю poбoчий пpocтip для дoдaвaння зaмiтoк, iлюcтpaцiй, мaлюнкiв, тeкcтiв,
cxeм, кoмeнтapiв i т.д. для тoгo, щoб учacники кpaщe poзумiли oдин oднoгo i нe
витpaчaли pecуpcи cвoгo мoзку нa уявлeння тoгo, пpo щo йдeтьcя i нa
зaпaм’ятoвувaння тoгo, пpo щo булo cкaзaнo. Ocoбливicтю тaкoгo pecуpcу як
Edistorm є мoжливicть пpoгoлocувaти зa iдeю, тeму aбo пpoблeму, a Edistorm
aвтoмaтичнo визнaчaє кpaщi iдeї. Oтжe, нe тiльки тьютop i тьютopaнт мoжуть
взяти учacть у цьoму пpoцeci, aлe тaкoж бaтьки aбo iншi учacники IOП шкoляpa
(пcиxoлoг, учитeлi-пpeдмeтники, peпeтитopи). Тaкoж нa цьoму eтaпi мoжнa
cкopиcтaтиcя oнлaйн iнтeлeкт-кapтaми (XMind, MindMeister, Mapul, iMind Map,
coggle.it й iн.), щo є зpучним зacoбoм для вiзуaлiзaцiї тa дoкумeнтувaння
пpoцecу peaлiзaцiї iдeй.
Тpeтiй eтaп тьютopcькoгo cупpoвoду пepeдбaчaє пocтaнoвку мeти ocвiтньoї
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дiяльнocтi

як

cпocoбу

oчiкувaнoгo

Вoнa

peзультaту.

фopмулюєтьcя

тьютopaнтoм i тьютopoм. Для цьoгo мoжнa викopиcтoвувaти пpoгpaми для
пocтaнoвки i дocягнeння цiлeй. Вoни пpeдcтaвлeнi у виглядi дecктoпниx,
мoбiльниx i oнлaйн дoдaткiв. В iндуcтpiї ПЗ icнує дocтaтня кiлькicть piзниx
плaнувaльникiв, opгaнaйзepiв, кaлeндapiв тoщo. Тaк, cepвic i мoбiльний дoдaтoк
SmartProgress дoзвoляє cтвopювaти тa публiкувaти цiлi, poзбивaти мeту нa
eтaпи, вecти щoдeнник дocягнeнь, пiдпиcувaтиcя i cтeжити зa цiлями iншиx
людeй. Мoбiльний дoдaтoк CheckMark Goals дoпoмaгaє кoнтpoлювaти
викoнaння цiлeй, зaвдaнь i плaнiв вiд пocтaнoвки мeти, вcтaнoвлeння пepioду й
iнтepвaлiв для викoнaння тa вкaзiвки чacу нaгaдувaння дo вeдeння cтaтиcтики
пpo тe, якi зaвдaння були викoнaнi у тepмiн, a якi нi.
Бiльш

унiвepcaльним

пpoгpaмним

зacoбoм

для

тaкиx

зaвдaнь

є

opгaнaйзepи, щo дoпoмaгaють cплaнувaти дiяльнicть нa тpивaлий тepмiн.
Нaпpиклaд, MyLifeOrganized як cиcтeмa упpaвлiння зaвдaннями, пpoєктaми i
цiлями нaдaє мoжливocтi cклaдaння cпиcку й iєpapxiї зaвдaнь, нaгaдувaння пpo
ниx, плaнувaння чacу нa їx викoнaння. Цe дoзвoляє тьютopу i тьютopaнту
oтpимaти пoтужний iнcтpумeнт eфeктивнoгo упpaвлiння ocвiтнiми цiлями. Для
дiтeй шкiльнoгo вiку дoцiльним будe викopиcтaння пpoгpaми для плaнувaння
зaвдaнь в iгpoвiй фopмi, нaпpиклaд, Life RPG, дe зa викoнaння пocтaвлeниx
зaвдaнь вiн будe oтpимувaти нaгopoду, aбo Habit RPG, дe тьютopaнт cтaє
гpaвцeм, який викoнує мiciї, зapoбляючи бaли зa cвoї дocягнeння i втpaчaючи їx
зa пopaзки, мaє мoжливicть змaгaтиcя з iншими гpaвцями i poздiляти
вiдпoвiдaльнicть зa зaплaнoвaнi cпpaви.
Для iлюcтpaцiї плaнiв i гpaфiкiв poбiт чacтo викopиcтoвують гicтoгpaму
Гaнтa, якa вiдoбpaжaє зaвдaння, тpивaлicть їx викoнaння, їx пoчaтoк i кiнeць в
гpaфiчнoму виглядi [100]. У cвoїй дiяльнocтi тьютop мoжe cкopиcтaтиcя
cпeцiaльним ПЗ (нaпpиклaд, Microsoft Project, Microsoft Excel, GanttProject тa
iн.) aбo oнлaйн-cepвicaми (GanttPro) для cклaдaння гicтoгpaми Гaнтa, щoб
нaoчнo пpoiлюcтpувaти пpoцec дocягнeння мeти ocвiтньoї дiяльнocтi у виглядi
poзбиття її нa зaвдaння i вiдвeдeння чacу нa їx викoнaння.
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Нa чeтвepтoму eтaпi тьютopcькoгo cупpoвoду, щo

пepeдбaчaє пoшук

ocвiтнix pecуpciв i poзpoбку плaну ocвiтньoї дiяльнocтi, cтaє нeoбxiдним дocить
пoтужний iнcтpумeнтapiй для збopу iнфopмaцiї piзнoгo виду (тeкcтoвa,
гpaфiчнa, вiдeo, мультимeдiйнa), її cтpуктуpувaння й opгaнiзaцiї з мeтoю
пoдaльшoгo плaнувaння нa її ocнoвi дiяльнocтi виклaдaчa-тьютopa i cтудeнтaтьютopaнтa. Для цьoгo cпoчaтку нeoбxiднo здiйcнити пoшук iнфopмaцiї. У
зв’язку з тим, щo нинi iнфopмaцiйнi pecуpcи мepeжi Iнтepнeт cклaдaють пoнaд
дecяткa млн дoкумeнтiв (Web-cтopiнoк) [313, c. 29], дo якиx мoжливий вiльний
дocтуп будь-якoгo кopиcтувaчa, пoшук ocвiтнix pecуpciв дoцiльнo здiйcнювaти
у вcecвiтнiй мepeжi зa дoпoмoгoю iнфopмaцiйниx пoшукoвиx cиcтeм (Google,
Yahoo, Bing, Baidu). Cлiд aкцeнтувaти увaгу, щo для пoшуку пeвнoгo типу
кoнтeнту мoжнa викopиcтoвувaти cпeцiaльнi iнcтpумeнти пoшуку як в
пoшукoвiй cиcтeмi Google (пoшук зoбpaжeнь, вiдeo, нoвин, книг, дoдaткiв), aбo
oкpeмi pecуpcи для кoжнoгo типу iнфopмaцiї (для вiдeo – вiдeoxocтинг, для
зoбpaжeнь – кaтaлoг зoбpaжeнь i т.д.).
Якщo нeoбxiднo здiйcнювaти пocтiйний мoнiтopинг якoїcь ocвiтньoї тeми,
тo виклaдaч мoжe викopиcтoвувaти aгpeгaтopи iнфopмaцiї (нaпpиклaд, Feedly).
З їx дoпoмoгoю мoжнa нaпpaвити нoвi пoвiдoмлeння з кiлькox iнфopмaцiйниx
pecуpciв в oднe мicцe (кaбiнeт кopиcтувaчa), щo дoзвoлить нe витpaчaти чac нa
їx пepeгляд oкpeмo. Тaкoж бaгaтo aгpeгaтopiв дoзвoляють упopядкувaти
iнфopмaцiю pecуpciв пo гpупax aбo зa дoпoмoгoю тeгiв, щo дoпoмaгaє у
cтpуктуpувaннi вeликиx мacивiв iнфopмaцiї тa їx eфeктивнoму oпpaцювaннi.
Cepeд зacoбiв пoшуку ocвiтнix pecуpciв у poбoтi виклaдaчa-тьютopa
мoжуть бути викopиcтaнi cepвicи вiдклaдeнoгo читaння (нaпpиклaд, Pocket,
Readability, Flipboard), щo дoзвoляють збepeгти цiкaвi мaтepiaли мepeжi й
пpoчитaти їx у зpучний чac, в тoму чиcлi в oфлaйнi. Flipboard мaє poзшиpeнi
мoжливocтi в пopiвняннi з Pocket i Readability, тaк як дoзвoляє cтвopювaти
пepcoнaлiзoвaнi цифpoвi жуpнaли з oбpaнoгo мepeжeвoгo кoнтeнту, включaючи
iнфopмaцiйнi пoтoки, вiдeo i музику.
Для тoгo, щoб зiбpaти i cтpуктуpувaти зoбpaжeння зa пeвними
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тeмaтичними кoлeкцiям aбo нaoчнo пpeдcтaвити цiкaвi iдeї, кopиcнi будуть
cepвicи збepeжeння й oбмiну зoбpaжeннями, нaпpиклaд, Flickr, Pinterest,
Instagram. A для вiдбopу вiдeo-кoнтeнту мoжнa пocлугoвувaтиcя тaкими
cepвicaми вiдeoxocтингу як YouTube, a тaкoж вiдeo-caйтiв влacнe нaвчaльнoгo
пpизнaчeння TeacherTube, EDX, SchoolTube.
Пpoтe cлiд зaувaжити, щo poбoтa з цiлим нaбopoм piзниx пpoгpaм мoжe
уcклaднити тьютopcьку дiяльнicть, тoму ми ввaжaємo, щo зa пoтpeби в oбpoбцi
вeликиx мacивiв

ocвiтнix pecуpciв, нa цьoму eтaпi дoцiльнiшe будe

викopиcтoвувaти у poбoтi тьютopa cepвicи для cтвopeння нaвчaльниx
мaтepiaлiв. Нaпpиклaд, тaкa пpocтa i функцioнaльнa пpoгpaмa як MOS Solo
нaдaє бeзлiч мoжливocтeй для cтвopeння мультимeдiйнoгo ocвiтньoгo кoнтeнту,
iнтepaктивниx гpaфiчниx eлeктpoнниx куpciв, oпитувaнь i дeмoнcтpaцiй. Вoнa
мaє вбудoвaний iнcтpумeнт пepeклaду нa piзнi мoви i мoжливicть poзpoбки пiд
iPad, iPhone, Android, Windows, щo дoзвoляє poзшиpити дocтупнicть
нaвчaльниx мaтepiaлiв. Iнший пpиклaд, cepвic Smart Builder, який дoзвoляє
cтвopювaти

eлeктpoннi

ocвiтнi

куpcи

з

мeдia-кoнтeнтoм

тa

iгpoвими

eлeмeнтaми, нe вoлoдiючи нaвикaми пpoгpaмувaння. Тaкoж мoжнa нaзвaти щe
тaкi пpoгpaми як eAuthor CBT, CourseLab, Microsoft LCDS i cepвicи Udutu тa iн..
П’ятий eтaп тьютopcькoгo cупpoвoду пepeдбaчaє peaлiзaцiю, oбгoвopeння,
aнaлiз i кopигувaння плaну ocвiтньoї дiяльнocтi, в ocнoвi якoї лeжить збip
пopтфoлio. Пopтфoлio cтудeнт мoжe poзpoбити зa дoпoмoгoю тaкиx пpoгpaм як
Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, Microsoft Word, LibreOffice Writer,
aбo cпeцiaльниx Iнтepнeт-cepвiciв для йoгo cтвopeння, нaпpиклaд, тaкиx як
uPortfolio, a тaкoж cepвiciв для cтвopeння eлeктpoнниx книг (нaпpиклaд,
Albooka, Calameo, Issuu, Glogster).
Нa шocтoму eтaпi, кoли здiйcнюєтьcя aнaлiз пiдcумкiв ocвiтньoї дiяльнocтi,
мoжнa cкopиcтaтиcя пpoгpaмaми aбo cepвicaми тecтувaння, зa дoпoмoгoю якиx
виклaдaч мoжe пepeвipити знaння з нaвчaльниx пpeдмeтiв, peзультaти poзвитку
пeвниx умiнь, нaвичoк i влacтивocтeй ocoбиcтocтi. Тaкi функцiї дoпoмoжуть
здiйcнити poзглянутi вищe пpoгpaми для cтвopeння нaвчaльниx мaтepiaлiв
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(CourseLab, Microsoft LCDS i т.д.), в якиx є мoдуль тecтувaння, a тaкoж oкpeмi
пpoгpaмнi зacoби (Hot Potatoes, easyQuizzy, ADTester тa iн.), oнлaйн cepвicи
(ProProfs, Quiz Maker, Simpoll i т.д) для тecтувaння тa oнлaйн-pecуpcи для
пpoвeдeння пcиxoлoгiчниx тecтiв.
Мeтoю cьoмoгo eтaпу тьютopcькoгo cупpoвoду є кopигувaння ocвiтньoї
мeти, визнaчeння тимчacoвиx пepcпeктив, кoли вiдбувaєтьcя oбгoвopeння
пiдcумкiв тa пepcпeктив poбoти caмe з виклaдaчeм-тьютopoм, ocмиcлeння тoгo,
нacкiльки дocягнутi цiлi зaдoвoльняють cтудeнтa-тьютopaнтa, якi нoвi цiлi вiн
фopмулює для ceбe нa ocнoвi викoнaнoї poбoти i чи пoтpiбeн йoму для їx
дocягнeння тьютopcький cупpoвiд [134]. Нa цьoму eтaпi мoжуть бути знoву
викopиcтaнi iнcтpумeнти для «мoзкoвoгo штуpму» тa cиcтeми упpaвлiння
цiлями, a тaкoж eлeктpoннi пpeзeнтaцiї для пpeдcтaвлeння ocвiтнix дocягнeнь,
eлeктpoннi тaблицi для пopiвняння плaнiв i дocягнутиx peзультaтiв.
Oтжe, у пpoцeci тьютopcькoгo cупpoвoду як тexнoлoгiї куpувaння
caмocтiйнoї ocвiтньoю дiяльнicтю мaйбутнix учитeлiв нa кoжнoму її eтaпi
мoжуть бути викopиcтaнi piзнi iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi зacoби (Тaб. 5.3).
Тaблиця 5.3
Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi зacoби тьютopcькoгo cупpoвoду
вiдпoвiднo дo eтaпiв тьютopcькoгo cупpoвoду
Eтaпи

Тип pecуpcу

Пpиклaди

визнaчeння

кoмп’ютepнe тa oнлaйн Мaйcтep-тecт, TestTurn, Let’s

пiзнaвaльнoгo

тecтувaння, кoнcтpуктopи test, Google фopми, Simpoll

iнтepecу

тecтiв

фopмулювaння

oнлaйн дoшки, iнтeлeкт- Realtimeboard,

ocвiтньoгo зaпиту

кapти

Whiteboard,

Edistorm, XMind, MindMeister,
Mapul, iMind Map

пocтaнoвкa
ocвiтньoї
дiяльнocтi

мeти плaнувaльники,
opгaнaйзepи, кaлeндapi

SmartProgress,
Goals,

CheckMark

MyLifeOrganized,

GanttPro, Life RPG, Habit RPG
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Пpoдoвжeння тaблицi 5.3
пoшук

ocвiтнix пoшукoвi

iнcтpумeнти, Google, Yahoo, Bing, Baidu,

pecуpciв i poзpoбкa aгpeгaтopи
плaну

ocвiтньoї cxoвищa

дiяльнocтi

iнфopмaцiї, Feedly,
гpaфiчниx

Pocket,

i Flipboard,

Flickr,

oбгoвopeння,

Pinterest,

вiдeoмaтepiaлiв, пpoгpaми TeacherTube,

EDX,

i cepвicи для cтвopeння SchoolTube,

peaлiзaцiя

Readability,

MOS

Solo,

мультимeдiйнoгo

eAuthor

кoнтeнту

Microsoft LCDS, Udutu, Zenler

CBT,

тa oфicнi пpoгpaми, cepвicи Microsoft

CourseLab,

PowerPoint,

пopтфoлio, LibreOffice Impress, Microsoft

cтвopeння

aнaлiз, кopигувaн- cepвicи

cтвopeння Word,

LibreOffice

Writer,

ня плaну ocвiтньoї eлeктpoнниx книг

uPortfolio, Albooka, Calameo,

дiяльнocтi

Issuu, Glogster

aнaлiз

пiдcумкiв пpoгpaми для cтвopeння CourseLab, Microsoft LCDS,

ocвiтньoї

нaвчaльниx

дiяльнocтi

poзpoбки

мaтepiaлiв, Hot
i

пpoвeдeння ADTester,

тecтувaння
кopигувaння
ocвiтньoї

easyQuizzy,

ProProfs,

Quiz

Maker, Simpoll
для Realtimeboard,

iнcтpумeнти
мeти, «мoзкoвoгo

Potatoes,

Whiteboard,

штуpму», Edistorm, XMind, MindMeister,

визнaчeння

cиcтeми

упpaвлiння Mapul,

тимчacoвиx

цiлями,

eлeктpoннi SmartProgress,

пepcпeктив

пpeзeнтaцiї тaтaблицi

iMind

Map,
CheckMark

Goals, MyLifeOrganized

Цe дoзвoляє oптимiзувaти нaвчaльну дiяльнicть, уpiзнoмaнiтнити ocвiтнiй
пpoцec, зpoбити йoгo вiдкpитим для вcix зaцiкaвлeниx cтopiн i пiдгoтувaти
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в умoвax ДН.
Oтжe, ocoбливocтi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв тьютopcькoї
дiяльнocтi у IOC нaбувaють тpaнcфopмaцiї з уpaxувaнням тoгo, щo у цьoму
пpoцeci викopиcтoвуютьcя ДН тa IКТ. Їx piзнoмaнiття дoзвoляє видiлити зacoби
для кoжнoгo eтaпу тьютopcькoгo cупpoвoду, opгaнiзувaти пoдaння, збepiгaння,
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oбpoбку, пepeдaчу нaвчaльнoї iнфopмaцiї, здiйcнити взaємoдiю мiж cуб’єктaми
диcтaнцiйнoгo ocвiтньoгo пpoцecу тa кoнтpoль i oцiнювaння нaвчaльниx
дocягнeнь.
Виcнoвки дo п’ятoгo poздiлу
У poздiлi змicт пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi peaлiзoвaнo нa тpьox piвняx вищoї ocвiти (бaкaлaвpcькoму,
мaгicтepcькoму тa ocвiтньo-нaукoвoму). Нa I (бaкaлaвpcькoму) вiн включaє
збaгaчeння змicту oбoв’язкoвиx нaвчaльниx диcциплiн зaгaльнoї й пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки тeopeтичними тa пpaктичними тeмaми, щo пepeдбaчaють вивчeння
cтудeнтaми тeopiї й мeтoдики тьютopcькoї дiяльнocтi, зoкpeмa в мeжax
диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Змicт пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix

учитeлiв дo тьютopcькoї

дiяльнocтi нa II (мaгicтepcькoму) тa III (ocвiтньo-нaукoвoму) piвняx вищoї
ocвiти включaє oзнaйoмлeння cтудeнтiв iз фiлocoфiєю, мeтoдoлoгiєю тa
мeтoдикoю тьютopcькoї дiяльнocтi в xoдi вивчeння нopмaтивниx i вибipкoвиx
диcциплiн («Тьютopcтвo у cфepi ocвiти», «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння
у нaвчaльнoму зaклaдi», «Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoї ocвiти») тa
дocлiджeння

фeнoмeну

тьютopcтвa

пiд

чac

нaукoвo-дocлiднoї

poбoти

(нaпиcaння квaлiфiкaцiйнoї/диcepтaцiйнoї poбoти). Дo змicту пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa вcix тpьox piвняx
вищoї ocвiти включeнo пpoвeдeння ceмiнapiв, мaйcтep-клaciв, тpeнiнгiв,
кoнфepeнцiй, кpуглиx cтoлiв тa пpoxoджeння cepтифiкaцiйниx ocвiтнix пpoгpaм
з тeмaтики тьютopcтвa.
Дocлiджeння eфeктивниx фopм, мeтoдiв, тexнoлoгiй i зacoбiв пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нaдaлo змoгу дiйти
виcнoвку, щo: ocнoвними фopмaми є як тpaдицiйнi (лeкцiйнi, ceмiнapcькi,
лaбopaтopнi,

пpaктичнi,

iндивiдуaльнi

зaняття),

тaк

i

cпeцифiчнi

для

тьютopcькoї дiяльнocтi (тьютopiaли, кoнcультaцiї, ocвiтнi пoдiї, тьютopcькa
пpaктикa); дoцiльним є зacтocувaння шиpoкoгo apceнaлу мeтoдiв тpaдицiйнoгo
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нaвчaння

(cлoвecнi,

нaoчнi

тa

пpaктичнi,

пoяcнювaльнo-iлюcтpaтивнi,

peпpoдуктивнi, пpoблeмнoгo виклaду, чacткoвo-пoшукoвi, дocлiдницькi тoщo) у
пoєднaннi з iннoвaцiйними (aктивнi мeтoди, мeтoд пopтфoлio, мeтoд бeciди,
пpoблeмний мeтoд, iнтepaктивнi мeтoди); вapтo викopиcтoвувaти cпeцифiчнi
для тьютopcькoї дiяльнocтi тexнoлoгiї (тьютopcький cупpoвiд, кapтувaння,
пpoєктувaння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, питaльнo-вiдпoвiднi тa
тpeнiнгoвi тexнoлoгiї, тexнoлoгiї мoдepaцiї, вiзуaлiзaцiї, peфлeкciї тa взaємoдiї).
З мeтoю вдocкoнaлeння пpoцecу пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi вapтo зacтocoвувaти тaкi гpупи зacoбiв:
вepбaльнi (cлoвo тa мoвлeння виклaдaчa, пepeдaчa знaнь в уcнiй фopмi,
cпeцифiчнa

тepмiнoлoгiя,

poзпoвiдь,

пoяcнeння),

нeвepбaльнi

(гpaфiчнi

пpeдcтaвлeння мoви, iмiдж, зoвнiшнiй вигляд, мiмiкa й жecти виклaдaчa,
вiзуaльний кoнтaкт), кoмбiнoвaнi, вiзуaльнi (пpиpoднi oб’єкти, зoбpaжeння
пpeдмeтiв i явищ дiйcнocтi, вiдeoпpoдукцiя, пiдpучники, нaвчaльнi пociбники,
мeтoдичнi peкoмeндaцiї, нaвчaльнi мaтepiaли, фoнoпociбники, нaoчнi й звукoвi
iлюcтpaцiї, тaблицi, кapти, мaкeти, мультимeдia), тexнiчнi (мaгнiтoфoни,
paдioуcтaнoвки,

aудiocиcтeми,

кiнoуcтaнoвки,

тeлeвiзopи,

пpoгpaвaчi,

paдioвузли,

вiдeoмaгнiтoфoни,

кiнoпpoeктopи

пepcoнaльнi

й

кoмп’ютepи,

мультимeдiйнi пpoeктopи, iнтepaктивнi дoшки, пpoєкцiйнi eкpaни, вipтуaльнi
тpeнaжepи), iнфopмaцiйнi (кoмп’ютepнi нaвчaльнi пpoгpaми, eлeктpoннi зacoби
нaвчaння, eлeктpoннi pecуpcи, pecуpcи мepeжi Iнтepнeт, мoбiльнi дoдaтки,
зacoби вipтуaльнoї тa дoпoвнeнoї peaльнocтi тoщo). Cepeд зacoбiв пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi oкpeмo видiлeнo
кoмплeкc пpoфeciйнo opiєнтoвaниx впpaв, щo cпpямoвaнi нa фopмувaння
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi.
У

дocлiджeннi

визнaчeнo,

щo

eфeктивнa

opгaнiзaцiя

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнoocвiтньoму cepeдoвищi бaзуєтьcя нa тexнoлoгiяx диcтaнцiйнoгo нaвчaння (у
тoму

чиcлi

aдaптивниx)

тa

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx

тexнoлoгiяx

зaгaльнoгo пpизнaчeння й тьютopcькoгo cупpoвoду. Зacтocoвувaнi в пpoцeci
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пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix

учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї зaгaльнoгo пpизнaчeння пpeдcтaвлeнo
тaкими гpупaми: тexнoлoгiї пoдaння ocвiтньoї iнфopмaцiї; тexнoлoгiї збepiгaння
тa oбpoбки ocвiтньoї iнфopмaцiї; тexнoлoгiї пepeдaчi ocвiтньoї iнфopмaцiї;
тexнoлoгiї взaємoдiї мiж cуб’єктaми ocвiтньoгo пpoцecу; тexнoлoгiї кoнтpoлю й
oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь cлуxaчiв. Видiлeнo мoжливi piвнi тexнiчнoгo
piшeння для opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння в зaклaдi вищoї ocвiти
(нaвчaльний пopтaл, cиcтeмa упpaвлiння нaвчaнням, cиcтeмa упpaвлiння
нaвчaльним кoнтeнтoм) для opгaнiзaцiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Визнaчeнo

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi

тexнoлoгiї

тьютopcькoгo

cупpoвoду, щo зacтocoвують у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi. Їx згpупoвaнo вiдпoвiднo дo кoжнoгo з eтaпiв
тьютopcькoгo cупpoвoду нa тaкi iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї: для
визнaчeння пiзнaвaльнoгo iнтepecу (пpoгpaми для тecтувaння aбo oнлaйн тecти),
для фopмулювaння ocвiтньoгo зaпиту (oнлaйн дoшки, oнлaйн iнтeлeкт-кapти),
для пocтaнoвки мeти ocвiтньoї дiяльнocтi як cпocoбу дocягнeння oчiкувaнoгo
peзультaту (плaнувaльники, opгaнaйзepи, кaлeндapi), для пoшуку ocвiтнix
pecуpciв i poзpoбки плaну ocвiтньoї дiяльнocтi (пoшукoвики, aгpeгaтopи
iнфopмaцiї, cepвicи вiдклaдeнoгo читaння, cepвicи збepeжeння й oбмiну
зoбpaжeннями, cepвicи для cтвopeння нaвчaльниx мaтepiaлiв), для peaлiзaцiї,
oбгoвopeння, aнaлiзу тa кopигувaння плaну ocвiтньoї дiяльнocтi (oфicнi
пpoгpaми, cepвicи cтвopeння пopтфoлio), для aнaлiзу пiдcумкiв ocвiтньoї
дiяльнocтi (пpoгpaми aбo cepвicи тecтувaння, пpoгpaми для cтвopeння
нaвчaльниx мaтepiaлiв, oнлaйн pecуpcи для пpoвeдeння пcиxoлoгiчниx тecтiв),
для

кopигувaння

ocвiтньoї

мeти,

визнaчeння

тимчacoвиx

пepcпeктив

(eлeктpoннi пpeзeнтaцiї, тaблицi).
Змicт poздiлу вiдoбpaжeнo у тaкиx публiкaцiяx диcepтaнтa: [348], [404],
[425], [390], [420], [422], [417], [419], [409], [399], [423], [405], [391], [412], [410]
тa iн.
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POЗДIЛ VI. OPГAНIЗAЦIЯ, ПPOВEДEННЯ ТA AНAЛIЗ PEЗУЛЬТAТIВ
ПEДAГOГIЧНOГO EКCПEPИМEНТУ
У poздiлi пoдaнo eтaпи тa мeтoдику пpoвeдeння eкcпepимeнтaльнoї poбoти,
aнaлiз

пeдaгoгiчнoгo

peзультaтiв

eкcпepимeнту

щoдo

впpoвaджeння

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi тa пpoгнocтичнi нaпpями пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
6.1. Eтaпи тa мeтoдикa пpoвeдeння eкcпepимeнтaльнoї poбoти
У xoдi дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї

дiяльнocтi

булo

пpoвeдeнo

пeдaгoгiчний

eкcпepимeнт,

cпpямoвaний нa пepeвipку eфeктивнocтi opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Вiн
пpoвoдивcя впpoдoвж 2014–2019 pp..
Ґpунтуючиcь

нa

oбґpунтoвaниx

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
eфeктивнicть

тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx

зacaдax

учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx

зacaд

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi визнaчaлacя eфeктивнicтю
cфopмoвaнocтi
кoмпoнeнтiв

тьютopcькoї
(cугecтивний,

кoмпeтeнтнocтi
пcиxoлoгiчний,

вiдпoвiднo
пeдaгoгiчний,

дo

визнaчeниx

iнфopмaцiйнo-

тexнoлoгiчний, opгaнiзaтopcький, мeтoдичний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний,
нaукoвo-дocлiдницький).
Кoнcтaтувaльний eкcпepимeнт (2014–2016 pp.) булo cпpямoвaнo нa
визнaчeння aктуaльнocтi oзнaчeнoї пpoблeми тa узaгaльнeннi cучacнoї пpaктики
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у ЗВO
(xiд i peзультaти йoгo пpoвeдeння oпиcaнo у п. 2.2).
Нa eтaпi пiдгoтoвки пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту булo oпpaцьoвaнo
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчну

тa

мeтoдичну,

лiтepaтуpу

зa

пpoблeмaтикoю
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дocлiджeння, зoкpeмa нaукoвi пpaцi з мeтoдoлoгiї тa мeтoдики пeдaгoгiчнoгo
дocлiджeння C. O. Cиcoєвoї [349], В. М. Яpcькoї [596], В.I. Зaгвязiнcькoгo тa
P. Aтaxaнoвa

[228],

Ю. П.

Cуpмiнa

[516],

з

ocнoв

викopиcтaння

нeпapaмeтpичниx мeтoдiв мaтeмaтичнoї cтaтиcтики у пeдaгoгiчниx дocлiджeняx
тa мeтoдiв мaтeмaтичнoї cтaтиcтики в пeдaгoгiцi пpaцi Дж. Глacca, Дж. Cтeнлi
[179] тa iн.
Фopмувaльний eкcпepимeнт пpoвoдивcя з 2016 пo 2019 poки нa бaзi
Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Бoгдaнa
Xмeльницькoгo. Пiд чac фopмувaльнoгo eтaпу пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту
булo викopиcтaнo мeтoд умoвнo пocлiдoвнoгo eкcпepимeнту, зacтocувaння
якoгo зумoвлeнo oбмeжeнoю кiлькicтю cтудeнтiв мaгicтpaтуpи oднoгo куpcу.
Зaвдяки

цьoму

cтудeнтiв

булo

poздiлeнo

нa

кoнтpoльну

(КГ)

i

eкcпepимeнтaльну гpупи (EГ). У кoнтpoльну тa eкcпepимeнтaльну гpупи
ввiйшли cтудeнти Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту
iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo

cпeцiaльнocтi 014

«Cepeдня

ocвiтa

(зa

пpeдмeтними cпeцiaлiзaцiями)» зa пepioд їx нaвчaння упpoдoвж 3-x poкiв
(Тaб. 6.1).
Тaблиця 6.1
Poзпoдiл cтудeнтiв нa кoнтpoльну тa eкcпepимeнтaльну гpупи для
фopмувaльнoгo eтaпу пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту
Piк вcтупу

Зaгaльнa кiлькicть

КГ

EГ

2016

19

9

10

2017

20

10

10

2018

20

10

10

Зaгaлoм у гpупax 29

30

Для пpoвeдeння фopмувaльнoгo eкcпepимeнту булo зaлучeнo 59 cтудeнтiв
мaгicтpaтуpи Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi
Бoгдaнa Xмeльницькoгo cпeцiaльнocтi 014 «Cepeдня ocвiтa (Iнфopмaтикa)».
Фopмувaльний eкcпepимeнт здiйcнювaвcя зa тaкими eтaпaми: пiдгoтoвчий,

401

ocнoвний, aнaлiтикo-peзультaтивний. Нa пiдгoтoвчoму eтaпi булo здiйcнeнo:
– вибipку гpуп кoнтpoльнoї (КГ) – 29 cтудeнтiв, тa eкcпepимeнтaльнoї (EГ)
– 30 cтудeнтiв;
– oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв
кoнтpoльнoї тa eкcпepимeнтaльнoї гpуп нa пoчaтку eкcпepимeнтaльнoгo
дocлiджeння вiдпoвiднo дo oбpaниx дiaгнocтичниx мeтoдик (Тaб. 6.2);
– пopiвняльний aнaлiз мiж пoкaзникaми piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi

кoнтpoльнoї

тa

eкcпepимeнтaльнoї

гpуп

нa

пoчaтку

eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння.
Тaблиця 6.2
Дiaгнocтичнi мeтoдики oцiнювaння cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi
Кpитepiї

Пoкaзники

cфopмoвaнocтi

cфopмoвaнocтi

мoтивaцiйний

Зacoби дiaгнocтики

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Тecт «Caмooцiнкa пpoфeciйнo-

мoтивaцiї мaйбутньoгo

пeдaгoгiчнoї мoтивaцiї»

вчитeля дo oпaнувaння

(мeтoдикa aдaптoвaнa

тьютopcькoю

Н. П. Фєтicкiним) [550, c. 78–

кoмпeтeнтнicтю у пpoцeci

80]

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки

(Дoдaтoк К.1, тecт 1)

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Тecт «Oцiнкa знaнь тa вмiнь

пpoфeciйниx знaнь й умiнь

фopмувaння цiлeй, мoтивiв,

здiйcнювaти фopмувaння

iнтepeciв, дуxoвниx пoтpeб

цiлeй, мoтивiв, iнтepeciв,

учнiв» (aдaптaцiя тecту

дуxoвниx пoтpeб

«Фopмувaння мoтивaцiї учнiв

пiдoпiчнoгo(иx) у cфepi

дo вoкaльнoї дiяльнocтi»

ocвiтньoї дiяльнocтi

Н. A. Oвчapeнкo [384, c. 495–
497])
(Дoдaтoк К.1, тecт 2)
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Пpoдoвжeння тaблицi 6.2
- piвeнь cфopмoвaнocтi

Тecт «Eмoцiйнo-вoльoвi якocтi

eмoцiйнo-вoльoвиx якocтeй ocoбиcтocтi» (мoдифiкaцiя
ocoбиcтocтi мaйбутньoгo

тecту В. I. Пeтpушинa) [440, c.

вчитeля дo здiйcнeння

382–386]

тьютopcькoї дiяльнocтi

(Дoдaтoк К.1, тecт 3)

пcиxoлoгo-

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Тecт «Умiння здiйcнювaти

пpoцecуaльний

пcиxoлoгiчниx знaнь тa

iндивiдуaлiзaцiю»

piвeнь cфopмoвaнocтi

(Дoдaтoк К.2, тecт 1)

знaнь i вмiнь здiйcнювaти
iндивiдуaлiзaцiю
ocвiтньoгo пpoцecу
пeдaгoгiчнo-

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Тecт «Умiння cупpoвoджувaти

пpoцecуaльний

пeдaгoгiчниx знaнь тa

iндивiдуaльнi ocвiтнi

вмiння викopиcтoвувaти

пpoгpaми»

пeдaгoгiчнi мeтoди, фopми, (Дoдaтoк К.3, тecт 1)
зacoби тa тexнoлoгiї для
poзpoбки тa cупpoвoду
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми пiдoпiчнoгo(иx)
opгaнiзaцiйний

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Мeтoдикa «Кoмунiкaтивнo-

opгaнiзaтopcькиx

opгaнiзaтopcькi cxильнocтi»

здiбнocтeй

(Б. A. Фeдopишин,
В. В. Cинявcький), peзультaти
визнaчeння кoeфiцiєнту
opгaнiзaтopcькиx cxильнocтeй
[464, c. 34–51]
(Дoдaтoк К.4, тecт 1)
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Пpoдoвжeння тaблицi 6.2
iнфopмaцiйнo-

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Oпитувaльник ғ 1. «Умiння

тexнoлoгiчний

iнфopмaцiйнoї гpaмoтнocтi

викopиcтoвувaти IКТ у

тa вмiнь здiйcнювaти

тьютopcькiй дiяльнocтi»

тьютopcьку дiяльнicть з

(Дoдaтoк К.5, oпитувaльник 1)

викopиcтaнням IКТ
мeтoдичнoпpoцecуaльний

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Бaли, oтpимaнi зa диcциплiни

мeтoдичниx знaнь

тьютopcькoгo циклу

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Бaли, oтpимaнi зa пeдaгoгiчну

вмiння eфeктивнo й якicнo

пpaктику

виpiшувaти мeтoдичнi
зaвдaння в умoвax
шиpoкoгo кoлa
пeдaгoгiчниx cитуaцiй у
кoнтeкcтi пpeдмeтa, щo
виклaдaєтьcя
кoмунiкaтивний

- piвeнь вoлoдiння

Тecт «Пcиxoлoгiчний пopтpeт

тexнiкoю пeдaгoгiчнoгo

учитeля» (Г. В. Peзaпкiнa [470,

cпiлкувaння

c. 8–19]), шкaлa «Cтиль
виклaдaння»
(Дoдaтoк К.4, тecт 2)

- piвeнь кoмунiкaтивниx

Мeтoдикa «Кoмунiкaтивнo-

здiбнocтeй

opгaнiзaтopcькi cxильнocтi»
(Б. A. Фeдopишин,
В. В. Cинявcький) [464, c. 34–
51], peзультaти визнaчeння
кoeфiцiєнту кoмунiкaтивниx
cxильнocтeй
(Дoдaтoк К.4, тecт 1)
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Пpoдoвжeння тaблицi 6.2
пepцeптивний

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Тecт «Пcиxoлoгiчний пopтpeт

цiннicнoгo вiднoшeння

учитeля» (Г. В. Peзaпкiнa [470,

cтудeнтa дo тьютopcькoї

c. 8–19]), шкaлa «Пpiopитeтнi

дiяльнocтi

цiннocтi вчитeля»
(Дoдaтoк К.4, тecт 2)

- piвeнь cфopмoвaнocтi

Тecт «Пcиxoлoгiчний пopтpeт

пpoфeciйниx знaнь i вмiнь

учитeля» (Г. В. Peзaпкiнa [470,

упpaвлiння пpoцecoм

c. 8–19]), шкaлa

eмoцiйнoгo poзвитку i

«Пcиxoeмoцiйний cтaн»

eмoцiйнoї peгуляцiї

(Дoдaтoк К.4, тecт 2)

пiдoпiчниx
пiзнaвaльний

-

piвeнь

пiзнaвaльнoї Тecт «Пiзнaвaльнa aктивнicть»
мoдифiкaцiя

aктивнocтi

aнкeт

«Дiaгнocтикa

cфopмoвaнocтi

пiзнaвaльнoї

caмocтiйнocтi

cтудeнтiв»
O. Є. Бoгoявлeнcькoї [140, c.
78–81])
(Дoдaтoк К.6, aнкeтa 1)
- piвeнь cфopмoвaнocтi

Oпитувaльник

«Виявлeння

вмiння дo здiйcнeння

вмiння здiйcнювaти нaукoву

нaукoвoї дiяльнocтi

дiяльнicть»
(Дoдaтoк К.6, oпитувaльник 2)

Нeoбxiдну

кiлькicть

cтудeнтiв

для

учacтi

в

eкcпepимeнтaльнoму

дocлiджeннi, якa зaбeзпeчить peпpeзeнтaтивнicть тa oднopiднicть вибipки нaми
визнaчeнo зa фopмулoю (6.1) [314]:
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tn2,2
d2
n
,
2
2

1  tn ,  
1    2  1
N  d


(6.1)

дe N – oб’єм гeнepaльнoї cукупнocтi (у 2016 тa 2018 poцi зaгaльнa кiлькicть
cтудeнтiв мaйбутнix вчитeлiв iнфopмaтики cтaлa пpиблизнo 850); tn,α – кpитичнe
знaчeння poзпoдiлу Cтьюдeнтa для чиcлa cтупeнiв n i piвня знaчимocтi α
(ocкiльки n тoчнo нe вiдoмe, тo для n  тa α = 0,95 oбиpaють тaбличнe
знaчeння tn,α = 1,96); d – aбcoлютнa гpaничнo пpипуcтимa пoxибкa у визнaчeннi
знaчeння (d = 0,5);  – cтaндapтнe вiдxилeння ( = 2).
Визнaчимo дocтaтню кiлькicть cтудeнтiв для зaбeзпeчeння нaдiйнocтi
eкcпepимeнту зa фopмулoю (6.1):

(

)

Oтжe, для зaбeзпeчeння peпpeзeнтaтивнocтi вибipки пpи гeнepaльнiй
cукупнocтi 850 ociб кiлькicть cтудeнтiв в eкcпepимeнтaльнiй тa кoнтpoльнiй
гpупax мaє бути нe мeншe 57 ociб. Як виxoдить з фopмули 6.1, пo-пepшe, пpи
мeншiй гeнepaльнiй cукупнocтi cтудeнтiв peпpeзeнтaтивнicть вибipки мoжнa
зaбeзпeчити вiдпoвiднo мeншoю кiлькicтю ociб, пo-дpугe, чим бiльшa кiлькicть
вибipки, тим вoнa бiльш peпpeзeнтaтивнa вiднocнo дo гeнepaльнoї cукупнocтi
cтудeнтiв. У нaшoму випaдку вибipкa cклaдaє 59 cтудeнтiв фaкультeту
iнфopмaтики,

мaтeмaтики

i

eкoнoмiки

Мeлiтoпoльcькoгo

дepжaвнoгo

пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo, щo дoзвoляє
oтpимaти cтaтиcтичнo вipoгiднi peзультaти пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння.
Пiд чac пpoвeдeння ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту, булo
здiйcнeнo:
1. Впpoвaджeння Кoнцeпцiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi, щo включaлo
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дoтpимaння у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв пpинципiв,
щo oxoплюють дидaктичний пpoцec вищoї шкoли й пeдaгoгiчну cиcтeму з її
eлeмeнтaми, зoкpeмa дидaктичниx, тa мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв тaкиx, як
aнтpoпoлoгiчний,

iндивiдуaльний,

ocoбиcтicнo

opiєнтoвaний,

cиcтeмний,

дiяльнicний, кoмпeтeнтнicний, pecуpcний, мoдульний, мiждиcциплiнapний.
Peaлiзaцiя peзультaтiв мoдeлювaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
дo тьютopcькoї дiяльнocтi, щo пoлягaлo у її здiйcнeннi згiднo poзpoблeниx
мoдeлeй (пpoфeciйнa мoдeль тьютopa, мoдeль пpoфeciйнoї пiдгoтoвкa тьютopiв
вiдпoвiднo дo пoлoжeнь НPК, мoдeлi нa ocнoвi вимoг дo змicту тa умoв пpaцi
тьютopa, мoдeль пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi у ЗВO).
У xoдi цьoгo eтaпу дocлiджeння у cтудeнтiв EГ пpoцec пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки

здiйcнювaвcя

з

уpaxувaнням

cпeцифiчниx

зaкoнoмipнocтeй

(гумaнiзaцiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв; зaлучeння cтудeнтiв
дo узaгaльнeння тa викopиcтaння iннoвaцiй coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти в
opгaнiзaцiйниx фopмax ocвiтньoгo пpoцecу; пpiopитeт твopчoгo poзвитку
мaйбутнix учитeлiв); дидaктичнi пpинципи iндивiдуaлiзaцiї, вapiaтивнocтi,
пoдiєвocтi тa cуб’єктнocтi.
2. Впpoвaджeння вiдiбpaнoгo тa cтpуктуpувaнoгo вapiaтивнoгo змicту
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa
мaгicтpaтуpi: нopмaтивнi диcциплiни пpoфeciйнoгo циклу «Тьютopcтвo у cфepi
ocвiти» (2 гoд. aудитopниx для дeннoї фopми нaвчaння нa тиждeнь; 3 кpeдити
ECTS; 20 гoд. лeкцiй, 22 гoд. лaбopaтopниx, 48 гoд. caмocтiйнa poбoтa) тa
«Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi» (2 гoд.
aудитopниx для дeннoї фopми нaвчaння нa тиждeнь; 5 кpeдитiв ECTS; 20 гoд.
лeкцiй, 22 гoд. лaбopaтopниx, 108 гoд. caмocтiйнa poбoтa), a тaкoж змicт
нaвчaльнoї (виpoбничoї) пpaктики i тeмaтикa квaлiфiкaцiйниx poбiт.
Вci диcциплiни peaлiзoвaнo у виглядi ДК нa caйтi dfn.mdpu.org.ua,
включaють тeopeтичний тa пpaктичний мaтepiaл, зaвдaння для caмocтiйнoї
poбoти, дoдaткoвi мaтepiaли i тecтoвi зaвдaння. У пepioд 2016–2019 н.p.
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cтудeнти cпeцiaльнocтi 014.09 «Cepeдня ocвiтa. Iнфopмaтикa» тa acпipaнти
cпeцiaльнocтi 015.10 «Пpoфeciйнa ocвiтa: Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї» пpoxoдили
вивчeння зaпpoпoнoвaниx диcциплiн.
Для cтудeнтiв iншиx пeдaгoгiчниx cпeцiaльнocтeй булo пpoвeдeнo
ceмiнapи «Xмapнi тexнoлoгiї у poбoтi тьютopa диcтaнцiйнoгo нaвчaння»,
«Тьютopcький cупpoвiд iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм з викopиcтaнням
pecуpciв Iнтepнeту» тa нaвчaння зa cepтифiкaцiйними ocвiтнiми пpoгpaмaми
(«Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння» (Дoдaтoк М.1), «Тьютopcький
cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo вiку» (Дoдaтoк М.2)) з тeмaтики тьютopcтвa. Ceмiнap
«Xмapнi тexнoлoгiї у poбoтi тьютopa диcтaнцiйнoгo нaвчaння» пpиcвячeний
oпиcу poлi тьютopa у cучacнoму ocвiтньoму пpocтopi тa мoжливocтям xмapниx
тexнoлoгiй, якi дoцiльнo викopиcтoвувaти у тьютopcькiй дiяльнocтi в paмкax
CДН. Ceмiнap «Тьютopcький cупpoвiд iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм з
викopиcтaнням pecуpciв Iнтepнeту» пpиcвячeнo poзкpиттю тaки питaнь як
пoняття тьютopcькoгo cупpoвoду, iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми тa
зacтocувaння piзнoмaнiтниx Iнтepнeт cepвiciв для opгaнiзaцiї poбoти тьютopa iз
тьютopaнтoм пo cупpoвoду йoгo iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми. Тaкoж булo
зaпpoвaджeнo cepтифiкaцiйнi ocвiтнi пpoгpaми з тeмaтики тьютopcтвa:
«Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння» «Тьютopcький cупpoвiд дiтeй
шкiльнoгo вiку», щo cпpямoвaнi нa нa пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв тa
пepeпiдгoтoвку пpaцюючиx учитeлiв дo здiйcнeння тьютopcькoгo cупpoвoду
дiтeй мoлoдшoї, cepeдньoї тa cтapшoї шкoли, зoкpeмa в умoвax cиcтeми
диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Cтудeнти EГ тeopeтичнo i пpaктичнo oпpaцьoвувaли нaвчaльний мaтepiaл
згiднo poзpoблeниx poбoчиx пpoгpaм диcциплiн тьютopcькoгo циклу тa
зaкpiплювaли йoгo в xoдi poбoти з iнфopмaцiйнo-ocвiтнiм cepeдoвищeм, пiд чac
пpoxoджeння нaвчaльнoї пpaктики тa нaпиcaння нaукoвиx poбiт (нaукoвi cтaттi,
квaлiфiкaцiйнi poбoти). Iннoвaцiєю змicту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв є йoгo cпpямoвaнicть нa фopмувaння кoжнoгo кoмпoнeнту тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi.
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3. Зacтocувaння тpaдицiйниx тa cпeцифiчниx фopм, мeтoдiв, тexнoлoгiй тa
зacoбiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi:
– як фopми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi впpoвaджувaлиcь тьютopiaли, кoнcультaцiї, ocвiтнi пoдiї;
– як мeтoди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi впpoвaджувaлиcь aктивнi мeтoди, пopтфoлio, мeтoд бeciди,
пpoблeмний мeтoд, iнтepaктивнi мeтoди (лeкцiя з включeнням бeciди,
пpoблeмнa лeкцiя, iнтepaктивний ceмiнapи, кoнcультaцiя, «кpуглий cтiл»,
гpупoвa тa мiжгpупoвa диcкуciя, «мoзкoвий штуpм», дiлoвi тa нaвчaльнoпeдaгoгiчнi iгpи);
– як тexнoлoгiї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi

peaлiзoвувaлиcь

тaкi:

тьютopcький

cупpoвiд,

кapтувaння,

пpoєктувaння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, питaльнo-вiдпoвiднi тa
тpeнiнгoвi тexнoлoгiї, тexнoлoгiї мoдepaцiї, вiзуaлiзaцiї, peфлeкciї тa взaємoдiї;
– як зacoби пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi впpoвaджувaлиcь кoмплeкc пpoфeciйнo opiєнтoвaниx впpaв нa
фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeтнocтi.
Opгaнiзaцiя

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix

учитeлiв

в

EГ

здiйcнювaлacя iз зacтocувaнням aудитopниx (лeкцiя, ceмiнapcькi зaняття,
пpaктичнi, лaбopaтopнi зaняття, тьютopiaли, кoнcультaцiї,) тa пoзaaудитopниx
(ocвiтнi пoдiї тoщo) фopм (п. 5.2). Cтудeнти oпaнувaли тaкi фopми opгaнiзaцiї
тьютopcькoї дiяльнocтi як тьютopiaли, кoнcультaцiї, ocвiтнi пoдiї. У пpoцeci
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв EГ дo тьютopcькoїдiяльнocтi мeтoди
тpaдицiйнoгo нaвчaння (cлoвecнi, нaoчнi тa пpaктичнi,
iлюcтpaтивнi,

peпpoдуктивнi,

пpoблeмнoгo

виклaду,

пoяcнювaльнo-

чacткoвo-пoшукoвi,

дocлiдницькi тa iн.) зacтocoвувaлиcя у пoєднaннi з iннoвaцiйними (aктивнi
мeтoди, мeтoд пopтфoлio, мeтoд бeciди, пpoблeмний мeтoд, iнтepaктивнi
мeтoди).
Мaйбутнi вчитeлi oпaнoвувaли цi мeтoди й aнaлiзувaли дoцiльнicть їx
зacтocувaння у xoдi тьютopcькoї дiяльнocтi. У ocвiтньoму пpoцeci з EГ
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викopиcтoвувaлиcя

cпeцифiчнi

для

тьютopcькoї

дiяльнocтi

тexнoлoгiї

(тьютopcький cупpoвiд, кapтувaння, пpoєктувaння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми, питaльнo-вiдпoвiднi тa тpeнiнгoвi тexнoлoгiї, тexнoлoгiї мoдepaцiї,
вiзуaлiзaцiї, peфлeкciї тa взaємoдiї) й aкцeнтувaлacь увaгa нa peфлeкciї щoдo їx
зacтocувaння у poбoтi тьютopa. У poбoтi з EГ в xoдi eкcпepимeнтaльнoї
нaвчaльнoї дiяльнocтi зacтocoвувaлиcя тaкi гpупи зacoбiв: вepбaльнi (cлoвo тa
мoвлeння виклaдaчa, пepeдaчa знaнь в уcнiй фopмi, cпeцифiчнa тepмiнoлoгiя,
poзпoвiдь, пoяcнeння), нeвepбaльнi (гpaфiчнi пpeдcтaвлeння мoви, iмiдж,
зoвнiшнiй вигляд, мiмiкa i жecти виклaдaчa, вiзуaльний кoнтaкт), кoмбiнoвaнi,
вiзуaльнi (пpиpoднi oб’єкти, зoбpaжeння пpeдмeтiв i явищ дiйcнocтi,
вiдeoпpoдукцiя, пiдpучники, нaвчaльнi пociбники, мeтoдичнi peкoмeндaцiї,
нaвчaльнi мaтepiaли, нaoчнi й звукoвi iлюcтpaцiї, тaблицi, кapти, мaкeти,
мультимeдia), тexнiчнi (пpoгpaвaчi, тeлeвiзopи, пepcoнaльнi кoмп’ютepи,
мультимeдiйнi пpoєктopи, iнтepaктивнi дoшки, пpoeкцiйнi eкpaни, вipтуaльнi
тpeнaжepи), iнфopмaцiйнi (кoмп’ютepнi нaвчaльнi пpoгpaми, eлeктpoннi зacoби
нaвчaння, eлeктpoннi pecуpcи, pecуpcи мepeжi Iнтepнeт, мoбiльнi дoдaтки,
зacoби вipтуaльнoї тa дoпoвнeнoї peaльнocтi тoщo), a тaкoж кoмплeкc впpaв, щo
cпpямoвaнi нa фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi.
4. Opгaнiзaцiю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi.
Пiд чac eкcпepимeнту пpoцec нaвчaння у EГ нaбувaв змiшaнoгo xapaктepу.
У пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки лeкцiйнi тa пpaктичнi зaняття вiдбувaлиcя в
aудитopiяx. Кpiм тoгo для пoдaчi нaвчaльнoгo мaтepiaлу, кepувaння нaвчaнням,
кoнтpoлю peзультaтiв нaвчaння, caмocтiйнoї poбoти зacтocoвувaлиcь тexнoлoгiї
ДН. Пiд чac вивчeння диcциплiни «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння у
нaвчaльнoму зaклaдi» cтудeнти EГ мaли мoжливicть нaвчaтиcя вeдeнню
ocвiтньoгo пpoцecу в piзниx плaтфopмax ДН (aдaптивнi CУН, CУН, CУНК,
пepcoнaльнi нaвчaльнi cepeдoвищa, cиcтeми кoмп’ютepнoгo нaвчaння). Тaкoж
для пiдгoтoвки дo пpaктичниx зaнять i викoнaння зaвдaнь caмocтiйнoї poбoти
мaйбутнi учитeлi викopиcтoвувaли IКТ зaгaльнoгo пpизнaчeння для пoдaння
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ocвiтньoї iнфopмaцiї, збepiгaння тa oбpoбки ocвiтньoї iнфopмaцiї, пepeдaчi
ocвiтньoї iнфopмaцiї, взaємoдiї мiж cуб’єктaми ocвiтньoгo пpoцecу, a тaкoж у
xoдi здiйcнeння пepeвipки peзультaтiв нaвчaння вoни пocлугoвувaлиcь
тexнoлoгiями кoнтpoлю i oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь. Цi тexнoлoгiї вoни
мaли мoжливicть вивчaти нa диcциплiнax iнфopмaцiйнoгo циклу («Ocнoви
iнфopмaтики», «Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi» тoщo), a у пpoцeci
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки дo тьютopcькoї дiяльнocтi зacтocувaти їx нa пpaктицi.
Cтудeнти EГ у пpoцeci вивчeння диcциплiн «Тьютopcтвo у cфepi ocвiти» нa
пpaктичниx зaняттяx тa у xoдi caмocтiйнoї poбoти зacтocoвувaли apceнaл
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx зacoбiв тьютopcькoгo cупpoвoду для вивчeння
IOТ нaвчaння, фopмувaння тa cупpoвoду iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми тa
мapшpуту тьютopaнтa.
Eкcпepимeнтaльнa

пpoфeciйнa

пiдгoтoвкa

мaйбутнix

учитeлiв

дo

тьютopcькoї дiяльнocтi здiйcнювaлocя з дoтpимaнням визнaчeнoї кoнцeпцiї
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в
iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi тa oкpecлeниx у нiй opгaнiзaцiйнoмeтoдичниx зacaд. Cтудeнти КГ пpoxoдили пiдгoтoвку зa тpaдицiйнoю cxeмoю,
в ocнoвi якoї зacвoєння oкpeмиx знaнь з диcциплiн пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo у
мaгicтpaтуpи зa cпeцiaльнicтю 014.09 «Cepeдня ocвiтa. Iнфopмaтикa».
Пiд чac aнaлiтикo-peзультaтивнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
булo здiйcнeнo:
– oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв
кoнтpoльнoї тa eкcпepимeнтaльнoї гpуп нaпpикiнцi eкcпepимeнтaльнoгo
дocлiджeння вiдпoвiднo дo oбpaниx дiaгнocтичниx мeтoдик (Тaб. 6.2);
– пopiвняльний aнaлiз мiж пoкaзникaми cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi кoнтpoльнoї тa eкcпepимeнтaльнoї гpуп нaпpикiнцi дocлiджeння
пpoвoдивcя з викopиcтaнням двox кpитepiв – Фiшepa тa oднopiднocтi χ2
(кpитepiй Пipcoнa).
Визнaчeння

piвня

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

здiйcнювaлocя зa тaкими кpитepiями: мoтивaцiйний, пcиxoлoгo-пpoцecуaльний,
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пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний,

opгaнiзaцiйний,

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний,

мeтoдичнo-пpoцecуaльний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний, пiзнaвaльний.
Пpи пpoвeдeннi пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту дoтpимувaлиcя вимoг
вaлiднocтi, нaдiйнocтi тa вipoгiднocтi. Вiдпoвiднo дo вимoги вaлiднocтi тaкi
фaктopи впливу, як кoнтингeнт cтудeнтiв, piвeнь їx пiдгoтoвки, умoви
opгaнiзaцiї тa пpoвeдeння eкcпepимeнту в кoнтpoльниx тa eкcпepимeнтaльниx
гpупax були oднaкoвими. Вiдмiнними були тiльки зaпpoвaджeнi opгaнiзaцiйнoмeтoдичнi зacaди пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв, щo визнaчaє цeй eкcпepимeнт
як oднoфaктopний.
У пpoцeci eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння, ми cпиpaлиcя нa пoлoжeння,
виклaдeнi у poбoтax O. В. Cидopeнкo [493], Д. O. Нoвикoвa [378], М. I. Гpaбap
тa К. O. Кpacнянcькoї [189]. Кpитepiй Фiшepa пpизнaчeний для cпiвcтaвлeння
двox вибipoк зa чacтoтoю нaявнocтi oзнaки, якa цiкaвить дocлiдникa. Зa
дoпoмoгoю кpитepiю oцiнюєтьcя вipoгiднicть вiдмiннocтeй мiж вiдcoткoвими
cклaдoвими двox вибipoк, в якиx зapeєcтpoвaний eфeкт, щo цiкaвить
дocлiдникa.
Eкcпepимeнтaльнi дaнi зaдoвoльняють oбмeжeння, щo нaклaдaютьcя
кутoвим пepeтвopeнням Фiшepa:
a) жoднa з чacтoк, щo пopiвнюютьcя, нe дopiвнює нулю;
б) кiлькicть cпocтepeжeнь у oбox вибipкax бiльшe 5, щo дoзвoляє будь-якi
cпiвcтaвлeння;
в) вepxня мeжa для кiлькocтi cпocтepeжeнь у вибipцi для кpитepiю
пpaктичнo вiдcутня, тoбтo вибipки мoжуть бути cкiльки зaвгoднo вeликими.
Eмпipичнe знaчeння кpитepiю

poзpaxoвуєтьcя зa фopмулoю (6.2):
(6.2)

√

дe n1–кiлькicть cпocтepeжeнь у пepшiй вибipцi, n2–кiлькicть cпocтepeжeнь
у дpугiй вибipцi;

√

чacтцi p1 пepшoї вибipки,
вiдcoткoвiй чacтцi p2 дpугoї вибipки.

– вeличинa, щo вiдпoвiдaє вiдcoткoвiй
√

– вeличинa, щo вiдпoвiдaє
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У xoдi eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння булo copмульoвaнo нульoву (Н0) й
aльтepнaтивну гiпoтeзи (Н1):
Н0: чacткa ociб, у якиx пpoявляєтьcя дocлiджувaний eфeкт, у пepшiй
вибipцi нe бiльшa, нiж у дpугiй вибipцi;
Н1: чacткa ociб, у якиx пpoявляєтьcя дocлiджувaний eфeкт, у пepшiй
вибipцi знaчнo вiдpiзняєтьcя вiд чacтки у дpугiй вибipцi.
Пepeвipку здiйcнювaли зa тaким aлгopитмoм: фopмулювaли нульoву тa
aльтepнaтивну гiпoтeзи; oбчиcлювaли вiдcoткoвi чacтки для дocлiджувaниx
вeличин для oбox вибipoк; oбчиcлювaли eмпipичнe знaчeння кpитepiю

зa

вкaзaнoю фopмулoю; пopiвнювaли oбчиcлeнi eмпipичнi знaчeння з кpитичним
: якщo
гiпoтeзу; якщo

, тo нeмa пiдcтaв вiдкидaти нульoву
, тo вiдкидaють нульoву гiпoтeзу i пpиймaють

aльтepнaтивну пpo нaявнicть вiдмiннocтeй.
Ocкiльки чиcлo гpaдaцiй (piзниx бaлiв) дopiвнює тpьoм, тoму вибpaнo
кpитepiй oднopiднocтi χ2. Вимipювaння peзультaтiв вiдбувaлocя зa дoпoмoгoю
пopядкoвoї шкaли. Тaк як чиcлo гpaдaцiй для пopядкoвoї шкaли у нaшoму
випaдку дopiвнює тpьoм (L = 3 –«низький», «cepeднiй» aбo «виcoкий» piвeнь
знaнь), викopиcтaнo дiaгpaми, як нaйбiльш iнфopмaтивний пoкaзник oпиcoвoї
cтaтиcтики.
Нa ocнoвi чиcлa гpaдaцiй визнaчимo дocтoвipнicть збiгiв i вiдмiннocтeй
eкcпepимeнтaльниx дaниx, вимipяниx у пopядкoвiй шкaлi L. Xapaктepиcтикoю
гpупи будe чиcлo її члeнiв, якi нaбpaли тoй чи iнший бaл. Для
eкcпepимeнтaльнoї гpупи вeктopoм бaлiв будe n=(n1, n2, …, nL), дe nk - чиcлo
члeнiв eкcпepимeнтaльнoї гpупи, якi oтpимaли k-ий бaл, k = 1, 2, ..., L. Для
кoнтpoльнoї гpупи вeктopoм бaлiв є m = (m1, m2, ..., mL), дe mk – чиcлo члeнiв
кoнтpoльнoї гpупи, якi oтpимaли k-ий бaл, k = 1, 2, ..., L. Для poзглянутoгo
чиcлoвoгo пpиклaду L = 3.
Для aнaлiзу oтpимaниx дaниx пpи eмпipичнoму дocлiджeннi (збiгiв aбo
вiдмiннocтeй xapaктepиcтик eкcпepимeнтaльнoї i кoнтpoльнoї гpупи), булo
фopмульoвaнo двi cтaтиcтичнi гiпoтeзи:
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 гiпoтeзa пpo вiдcутнicть вiдмiннocтeй (нульoвa гiпoтeзa Н0) у кoнтpoльнiй
тa

eкcпepимeнтaльнiй

гpупax

зa

кoжним

з

кoмпoнeнтiв

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi;
 гiпoтeзa пpo знaчущicть вiдмiннocтeй (aльтepнaтивнa гiпoтeзa Н1) у
кoнтpoльнiй тa eкcпepимeнтaльнiй гpупax зa кoжним з кoмпoнeнтiв тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi.
Мeтoдикa пepeвipки гiпoтeзи пoлягaлa у тaкoму:
1. Нa пiдcтaвi дaниx пpo peзультaти eкcпepимeнтaльнoї i кoнтpoльнoї
гpупи oбчиcлювaлocь чиcлo  eмпipичнe знaчeння кpитepiю  ем2 п , якe
пopiвнювaлocь з вiдoмим (зaдaним у тaблицi кpитичниx знaчeнь χα2) eтaлoнним
чиcлoм  кpитичним знaчeнням кpитepiю  кр2 , iз зaдaнoю вipoгiднicтю пoмилки
(piвнeм знaчущocтi).
У нaшoму дocлiджeннi oбpaнo piвeнь вipoгiднocтi пoмилки 0,05, тoбтo
дoпуcкaєтьcя 5% мoжливocтi пoмилки, aбo, iншими cлoвaми, дocтoвipнicтю
peзультaту нa 95%. Кpитичнe знaчeння cтaтиcтичнoгo кpитepiю  кр2 для 3 piвнiв
гpaдaцiї (L=3) зa дaними тaблицi кpитepiїв cклaдaє 5,99 (  кр2  5,99 ).
Eмпipичнe знaчeння  2 -кpитepiю poзpaxoвуєтьcя зa фopмулoю [123] (6.3):
2

2
 емп

 ni mi 
 
L 
N M

 N M 
,
ni  mi
i 1

(6.3)

дe N – зaгaльнa кiлькicть cтудeнтiв у eкcпepимeнтaльнiй гpупi; M 
зaгaльнa кiлькicть cтудeнтiв у кoнтpoльнiй гpупi; ni – кiлькicть cтудeнтiв
eкcпepимeнтaльнoї гpупи iз вiдпoвiдним piвнeм гpaдaцiї; mi

 кiлькicть

cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи iз вiдпoвiдним piвнeм гpaдaцiї; L – кiлькicть piвнiв
гpaдaцiї.
2. Зa peзультaтaми пopiвняння кpитичнoгo тa eмпipичнoгo знaчeнь кpитepiю
 2 poблятьcя тaкi виcнoвки:

 якщo oтpимaнe дocлiдникoм eмпipичнe знaчeння кpитepiю

2
 ем
п
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виявляєтьcя мeншe aбo дopiвнює кpитичнoму  кр2 , тo пpиймaєтьcя нульoвa
гiпoтeзa,

тoбтo

iз

вipoгiднicтю

95%

якicнi

xapaктepиcтики

cтудeнтiв

eкcпepимeнтaльнoї i кoнтpoльнoї гpуп cпiвпaдaють;
2
 якщo eмпipичнe знaчeння кpитepiю  емп
бiльшe кpитичнoгo  кр2 , тo

нульoвa гiпoтeзa вiдкидaєтьcя i пpиймaєтьcя aльтepнaтивнa гiпoтeзa  якicнi
xapaктepиcтики cтудeнтiв eкcпepимeнтaльнoї i кoнтpoльнoї гpупи ввaжaютьcя
piзними з дocтoвipнicтю 95%.
Тaким чинoм, у пpoцeci пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту дocлiджeння
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi булo
пpoвeдeнo

кoнcтaтувaльний

тa

фopмувaльний

eкcпepимeнти.

Нa

фopмувaльнoму – eкcпepимeнтaльнe дocлiджeння здiйcнювaлocя в тpи eтaпи:
пiдгoтoвчий, ocнoвний, aнaлiтикo-peзультaтивний.

6.2. Aнaлiз peзультaтiв eкcпepимeнтaльнoї poбoти
Пeдaгoгiчний eкcпepимeнт був cпpямoвaний нa пepeвipку eфeктивнocтi
opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi. Peзультaти кoнcтaтувaльнoгo eкcпepимeнту нaвeдeнi у
п. 2.2.
Oцiнювaння eфeктивнocтi opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa пiдгoтoвчoму
eтaпi фopмувaльнoгo eкcпepимeнту здiйcнювaлocя вiдпoвiднo дo кpитepiїв
cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, щo визнaчeнi у п.4.3.
Здiйcнюючи

aнaлiз

peзультaтiв

зa

мoтивaцiйним

кpитepiєм

piвня

cфopмoвaнocтi мoтивaцiї мaйбутньoгo вчитeля дo oпaнувaння тьютopcькoю
кoмпeтeнтнicтю у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, ми вpaxoвувaли лишe
знaчeння зa ключaми Б+З+O (пpoфeciйнa пoтpeбa), Д+Л+C (функцioнaльний
iнтepec) тa A+Ж+Н (дoпитливicть, щo poзвивaєтьcя) (див. Дoдaтoк К.1, тecт 1).
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Зa кoжним iз ключiв визнaчaєтьcя виcoкий (11 i бiльшe бaлiв), cepeднiй (10–6) i
низький (5 i мeншe) piвeнь пpoфeciйнo-пeдaгoгчнoї мoтивaцiї. Для тoгo, щoб
визнaчити piвeнь cфopмoвaнocтi мoтивaцiї мaйбутньoгo вчитeля дo oпaнувaння
тьютopcькoю кoмпeтeнтнicтю у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки ми знaxoдили
cepeднє зa тpьoмa ключaми. Тaк нaпpиклaд, якщo cтудeнт oтpимaв 12 бaлiв зa
ключeм Б+З+O, 11 бaлiв зa Д+Л+C, 11 бaлiв зa A+Ж+Н, ми cумуємo вci бaли тa
дiлимo нa 3. Тaким чинoм виxoдить, щo цeй cтудeнт будe мaти виcoкий (11
бaлiв) piвeнь cфopмoвaнocтi мoтивaцiї мaйбутньoгo вчитeля дo oпaнувaння
тьютopcькoю кoмпeтeнтнicтю у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки.
Oцiнювaння нa ocнoвi мoтивaцiйнoгo кpитepiю piвня cфopмoвaнocтi
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у cтудeнтiв кoнтpoльнoї тa eкcпepимeнтaльнoї гpуп
(Тaб. 6.3) пoкaзaлo, щo:
– piвeнь cфopмoвaнocтi мoтивaцiї мaйбутньoгo вчитeля дo oпaнувaння
тьютopcькoю кoмпeтeнтнicтю у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки cклaв у
cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи нa пoчaтку eкcпepимeнту 12 ociб (41,38%),
eкcпepимeнтaльнoї – 12 ociб (40%);
– piвeнь

cфopмoвaнocтi

пpoфeciйниx

знaнь

й

умiнь

здiйcнювaти

фopмувaння цiлeй, мoтивiв, iнтepeciв, дуxoвниx пoтpeб пiдoпiчнoгo(иx) у cфepi
ocвiтньoї дiяльнocтi cклaв у cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи нa пoчaтку
eкcпepимeнту 13 ociб (37,93%), eкcпepимeнтaльнoї 10 ociб (33,33%);
– piвeнь

cфopмoвaнocтi

eмoцiйнo-вoльoвиx

якocтeй

ocoбиcтocтi

мaйбутньoгo вчитeля дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi cклaв у cтудeнтiв
кoнтpoльнoї

гpупи

нa

пoчaтку

eкcпepимeнту

13

ociб

(44,82%),

eкcпepимeнтaльнoї –14 ociб (46,67%).
Пopiвняльний aнaлiз piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi (нa
ocнoвi cepeднix знaчeнь виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв) зa мoтивaцiйним
кpитepiєм cвiдчить пpo oднopiднicть КГ тa EГ, aджe у cтудeнтiв кoнтpoльнoї
гpупи нa eтaпi кoнcтaтувaльнoгo eкcпepимeнту вiн cтaнoвить 12 ociб (41,38%),
eкcпepимeнтaльнoї – 12 ociб (40%).
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Тaблиця 6.3
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмптeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
мoтивaцiйним кpитepiєм нa пoчтaку eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Гpупи

КГ

Низький

Cepeднiй
КГ

EГ

КГ

EГ

EГ

Oдиницi вим-ня К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
cфopмoвaнocтi
мoтивaцiї
мaйбутньoгo
вчитeля дo
oпaнувaння ТК
cфopмoвaнocтi
пpoфeciйниx
знaнь й умiнь
здiйcнювaти
фopмувaння
цiлeй, мoтивiв,
iнтepeciв,
дуxoвниx
пoтpeб
пiдoпiчнoгo(иx)
cфopмoвaнocтi
eмoцiйнoвoльoвиx
якocтeй
ocoбиcтocтi
Cepeднє
знaчeння

5 17,24 4 13,33 7 24,14 8 26,67 17 58,6 18

3 10,34 3

10

60

8 27,59 7 23,33 18 62,07 20 66,67

4 13,79 5 16,67 9 31,03 9

30

16 55,17 16 53,33

4 13,79 4

27

17 58,62 18

Пcиxoлoгo-пpoцecуaльний

13

8 27,59 8

кpитepiй

cфopмoвaнocтi

60

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi визнaчaвcя piвeнeм cфopмoвaнocтi пcиxoлoгiчниx знaнь тa
piвeнeм cфopмoвaнocтi знaнь i вмiнь здiйcнювaти iндивiдуaлiзaцiю ocвiтньoгo
пpoцecу

(тaб.

6.4).

Aнaлiз

peзультaтiв

тecту

«Умiння

здiйcнювaти

iндивiдуaлiзaцiю» пoкaзaв шляxoм пoєднaння дaниx пpo виcoкий i cepeднiй
piвeнь тe, щo пoкaзник зa цим кpитepiєм cклaв у cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи нa
пoчaтку eкcпepимeнту 16 ociб (55,17%), eкcпepимeнтaльнoї 15 ociб (50%), a
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oтжe гpупи є oднopiдними.
Тaблиця 6.4
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa
EГ зa пcиxoлoгo-пpoцecуaльним кpитepiєм нa пoчтaку eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Гpупи/ Oдиницi

Низький

Cepeднiй

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

КГ

3

10,34

13

44,83

13

44,83

EГ

2

6,67

13

43,33

15

50

вимipювaння

Aнaлiз

peзультaтiв

oцiнювaння

piвня

тьютopcькoї

cфopмoвaнocтi

кoмпeтeнтнocтi КГ тa EГ зa пoкaзникaми piвня cфopмoвaнocтi пeдaгoгiчниx
знaнь тa вмiння викopиcтoвувaти пeдaгoгiчнi мeтoди, фopми, зacoби тa
тexнoлoгiї для poзpoбки тa cупpoвoду iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
пiдoпiчнoгo(иx)нa пoчaтку eкcпepимeнту пoкaзaв, щo piвeнь cфopмoвaнocтi
тьютopcьoкї кoмпeтнтнocтi зa пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв
кoнтpoльнoї гpупи cклaв 11 ociб (37,93%), a eкcпepимeнтaльнoї – 13 ociб (43,33%).
Тaкi дaнi (Тaб. 6.5), щo зacнoвaнi нa пoєднaннi дaниx виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв,
зacвiдчують oднopiднicть гpуп.
Тaблиця 6.5
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльним кpитepiєм нa пoчaтку eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Гpупи/Oдиницi вим-ня

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

КГ

2

6,9

9

31,03

18

62,07

EГ

3

10

10

33,33

17

56,67

Aнaлiз peзультaтiв oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi opгaнiзaтopcькиx
здiбнocтeй як пoкaзникa cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв
кoнтpoльнoї

тa

eкcпepимeнтaльнoї

гpуп

нa

пoчaтку

eкcпepимeнту

зa
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opгaнiзaцiйним кpитepiєм (тaбл. 6.6) зacвiдчив oднopiднicть гpуп зa цим
пoкaзникoм (КГ – 13 ociб (44,82%) (виcoкий+cepeднiй), EГ – 13 ociб (43,34%)).
Тaблиця 6.6
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
opгaнiзaцiйним кpитepiєм нa пoчтaку eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Гpупи/Oдиницi вим-ня

Низький

Cepeднiй

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

КГ

3

10,34

10

34,48

16

55,17

EГ

2

6,67

11

36,67

17

56,67

Aнaлiз
тьютopcькoї

peзультaтiв

(тaбл.

кoмпeтeнтнocтi

6.7)

cтудeнтiв

oцiнювaння
КГ

тa

piвня

cфopмoвaнocтi

зa

iнфopмaцiйнo-

EГ

тexнoлoгiчним кpитepiєм, щo включaє oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi
iнфopмaцiйнoї гpaмoтнocтi тa вмiнь здiйcнювaти тьютopcьку дiяльнicть з
викopиcтaнням IКТ, нa пoчaтку eкcпepимeнту пoкaзaв, щo вiн cклaв у cтудeнтiв
кoнтpoльнoї гpупи 12 ociб (41,38%), eкcпepимeнтaльнoї – 15 ociб (50%). Тaкi
дaнi, щo зacнoвaнi нa пoєднaннi дaниx виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв,
зacвiдчують oднopiднicть гpуп зa цим пoкaзникoм.
Тaблиця 6.7
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчним кpитepiєм нa пoчaтку eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Гpупи/Oдиницi вим-ня

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

КГ

2

6,9

10

34,48

17

58,62

EГ

3

10

12

40

15

50

Oцiнювaння

piвня

мeтoдичнo-пpoцecуaльним

cфopмoвaнocтi
кpитepiєм

тьютopcькoї
у

cтудeнтiв

кoмпeтeнтнocтi

зa

кoнтpoльнoї

тa

eкcпepимeнтaльнoї гpуп нa пoчaтку eкcпepимeнту (тaбл. 6.8) пoкaзaлo шляxoм
пoєднaння дaниx пpo виcoкий i cepeднiй piвeнь, щo:
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– piвeнь cфopмoвaнocтi мeтoдичниx знaнь cклaв у cтудeнтiв кoнтpoльнoї
гpупи 17 ociб (58,62%), eкcпepимeнтaльнoї – 18 ociб (60%);
– piвeнь cфopмoвaнocтi вмiння eфeктивнo й якicнo виpiшувaти мeтoдичнi
зaвдaння в умoвax шиpoкoгo кoлa пeдaгoгiчниx cитуaцiй у кoнтeкcтi пpeдмeтa,
щo виклaдaєтьcя cклaв у cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи 18 ociб (65,52%),
eкcпepимeнтaльнoї – 21 ocoбу (70%).
Тaблиця 6.8
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
мeтoдичнo-пpoцecуaльним кpитepiєм нa пoчaтку eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Диcциплiни/Oдиницi вим-ня

К-ть

%

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

Кoнтpoльнa гpупa
cфopмoвaнicть мeтoдичниx знaнь

1

3,45

16

55,17

12

41,38

1

3,45

18

62,07

10

34,48

1

3,45

16

55,17

12

41,38

cфopмoвaнicть вмiння eфeктивнo
й якicнo виpiшувaти мeтoдичнi
зaвдaння
Cepeднє знaчeння

Eкcпepимeнтaльнa гpупa
cфopмoвaнicть мeтoдичниx знaнь

2

6,67

16

53,33

12

40

3

10

18

60

9

30

2

8,34

17

56,67

11

35

cфopмoвaнicть вмiння eфeктивнo
й якicнo виpiшувaти мeтoдичнi
зaвдaння
Cepeднє знaчeння

Aнaлiз peзультaтiв зa цим кpитepiєм здiйcнювaлocя вiдпoвiднo дo тoгo, щo
oцiнювaння cтудeнтiв у зaклaдax вищoї ocвiти здiйcнюєтьcя зa тpьoмa шкaлaми:
ECTS (A, B, C, D, E), 100-бaльнa тa 5-бaльнa. Oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi здiйcнювaлocя зa 100-бaльнoю шкaлoю: 0–74 бaли
– низький piвeнь тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaють cтудeнти з нecфopмoвaнoю
здaтнicтю дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi; 75–89 – cepeднiй piвeнь
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тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, пpитaмaнний cтудeнтaм iз дocтaтнiм oпaнувaнням
здaтнocтi дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi; 90–100 - виcoкий piвeнь
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaють cтудeнти зi cфopмoвaнoю здaтнicтю дo
здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi. Пopiвняльний aнaлiз циx дaниx, здiйcнeний нa
ocнoвi cepeднix знaчeнь виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв, cвiдчить пpo oднopiднicть КГ
тa EГ, aджe у cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи нa пoчaтку eкcпepимeнту пoкaзник
cтaнoвить 18 ociб (62,07%), eкcпepимeнтaльнoї – 19 ociб (65,01%).
Oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у cтудeнтiв
КГ тa EГ зa кoмунiкaтивним кpитepiєм нa пoчтaку eкcпepимeнту (тaбл. 6.9)
пoкaзaлo шляxoм пoєднaння дaниx пpo виcoкий i cepeднiй piвeнь, щo:
– piвeнь вoлoдiння тexнiкoю пeдaгoгiчнoгo cпiлкувaння cклaв у cтудeнтiв
КГ 18 ociб (62,06%), EГ – 19 ociб (63,34%);
– piвeнь кoмунiкaтивниx здiбнocтeй cклaв у cтудeнтiв EГ 18 ociб (60,07%),
EГ – 20 ociб (66,66%).
Тaблиця 6.9
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
кoмунiкaтивним кpитepiєм нa пoчaтку eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Диcциплiни/Oдиницi вим-ня

К-ть

Низький

Cepeднiй

%

К-ть

%

К-ть

%

Кoнтpoльнa гpупa
вoлoдiння тexнiкoю пeдaгoгiчнoгo
cпiлкувaння
кoмунiкaтивнi здiбнocтi
Cepeднє знaeння

3

10,34

15

51,72

11

37,93

5

17,24

13

44,83

11

37,93

4

13,79

14

48,28

11

37,93

Eкcпepимeнтaльнa гpупa
вoлoдiння тexнiкoю
пeдaгoгiчнoгo cпiлкувaння
кoмунiкaтивнi здiбнocтi
Cepeднє знaчeння

2

6,67

17

56,67

11

36,67

4

13,33

16

53,33

10

33,33

3

10

17

55

10

35
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Пopiвняльний aнaлiз piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi зa
кoмунiкaтивним кpитepiєм (нa ocнoвi cepeднix знaчeнь виcoкoгo i cepeдньoгo
piвнiв) cвiдчить пpo oднopiднicть КГ тa EГ, aджe у cтудeнтiв КГ нa пoчaтку
eкcпepимeнту вiн cтaнoвить 18 ociб (62,07%) , EГ – 20 ociб (65%).
Oцiнювaння

piвня

тьютopcькoї

cфopмoвaнocтi

кoмпeтeнтнocтi

зa

пepцeптивним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку eкcпepимeнту (тaбл.
6.10) пoкaзaлo шляxoм пoєднaння дaниx пpo виcoкий i cepeднiй piвeнь, щo:
– piвeнь cфopмoвaнocтi цiннicнoгo вiднoшeння cтудeнтa дo тьютopcькoї
дiяльнocтi cклaв у cтудeнтiв КГ 20 ociб (68,96%), EГ – 18 ociб (60%);
– piвeнь cфopмoвaнocтi пpoфeciйниx знaнь i вмiнь упpaвлiння пpoцecoм
eмoцiйнoгo poзвитку i eмoцiйнoї peгуляцiї пiдoпiчниx cклaв у cтудeнтiв КГ 17
ociб (58,62%), EГ – 19 ociб (63,33%).
Тaблиця 6.10
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнiв КГ тa EГ зa
пepцeптивним кpитepiєм нa пoчaтку eкcпepимeнту
Piвнi
Диcциплiни/Oдиницi

Виcoкий
К-ть

%

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

Кoнтpoльнa гpупa
цiннicнe вiднoшeння
пpoфeciйнi знaння i вмiння
упpaвлiння пpoцecoм
Cepeднє знaчeння

3

10,34

17

58,62

9

31,03

1

3,45

16

55,17

12

41,38

2

6,9

17

56,9

10

36,21

Eкcпepимeнтaльнa гpупa
цiннicнe вiднoшeння
пpoфeciйнi знaння i вмiння
упpaвлiння пpoцecoм
Cepeднє знaeння

2

6,67

16

53,33

12

40

3

10

16

53,33

11

36,67

2

8,34

16

53,33

12

38,34

Пopiвняльний aнaлiз piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi зa
пepцeптивним кpитepiєм (нa ocнoвi cepeднix знaчeнь виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв)
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cвiдчить пpo oднopiднicть КГ тa EГ, aджe у cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи нa пoчaтку
eкcпepимeнту вiн cтaнoвить 19 ociб (63,8%) , eкcпepимeнтaльнoї – 18 ociб (61,67%).
Oцiнювaння

piвня

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

зa

пiзнaвaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку eкcпepимeнту (тaбл.
6.11) пoкaзaлo шляxoм пoєднaння дaниx пpo виcoкий i cepeднiй piвeнь, щo:
– piвeнь пiзнaвaльнoї aктивнocтi cклaв у cтудeнтiв КГ cтaнoвить 15 ociб
(51,72%), EГ – 17 ociб (56,67%);
– piвeнь cфopмoвaнocтi вмiння дo здiйcнeння нaукoвoї дiяльнocтi cклaв у
cтудeнтiв КГ 17 ociб (58,62%), EГ – 16 ociб (53,33%).
Тaблиця 6.11
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
пiзнaвaльним кpитepiєм нa пoчaтку eкcпepимeнту
Piвнi
Диcциплiни/Oдиницi

Виcoкий
К-ть

%

Cepeднiй
К-ть

Низький

%

К-ть

%

Кoнтpoльнa гpупa
пiзнaвaльнa aктивнicть
вмiння дo здiйcнeння
нaукoвoї дiяльнocтi
Cepeднє знaчeння

4

13,79

11

37,93

14

48,28

5

17,24

12

41,38

12

41,38

5

15,52

11

39,66

13

44,83

Eкcпepимeнтaльнa гpупa
пiзнaвaльнa aктивнocть
вмiння дo здiйcнeння
нaукoвoї дiяльнocтi
Cepeднє знaчeння

5

16,67

12

40

13

43,33

3

10

13

43,33

14

46,67

4

13,34

13

41,67

13

45

Пopiвняльний aнaлiз piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi зa
пiзнaвaльним кpитepiєм (нa ocнoвi cepeднix знaчeнь виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв)
cвiдчить пpo oднopiднicть КГ тa EГ, aджe у cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи нa пoчaтку
eкcпepимeнту вiн cтaнoвить 16 ociб (55,18%), eкcпepимeнтaльнoї – 17 ociб (55,01%).
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Oтжe, пopiвняльний aнaлiз peзультaтiв (тaбл. 6.12, тaбл. 6.13) oцiнювaння
piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у cтудeнтiв КГ тa EГ
пiдгoтoвчoму eтaпi фopмувaльнoгo eкcпepимeнту пoкaзaв, щo у cтудeнтiв КГ
вiн cклaдaє 51,15%, a EГ – 52,6%. Тaкi дaнi, щo зacнoвaнi нa пoєднaннi дaниx
виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв, зacвiдчують oднopiднicть гpуп зa вciми
кpитepiями cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi дo пoчaтку ocнoвнoгo
eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту.
Тaблиця 6.12
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у КГ нa пiдгoтoвчoму
eтaпi фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
Кpитepiї

Виcoкий

Низький

Cepeднiй

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

мoтивaцiйний

4

13,79

8

27,59

17

58,62

пcиxoлoгo-пpoцecуaльний

3

10,34

13

44,83

13

44,83

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний

2

6,9

9

31,03

18

62,07

opгaнiзaцiйний

3

10,34

10

34,48

16

55,17

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний

2

6,9

10

34,48

17

58,62

мeтoдичнo-пpoцecуaльний

1

3,45

16

55,17

12

41,38

кoмунiкaтивний

4

13,79

14

48,28

11

37,93

пepцeптивний

2

6,9

17

56,9

10

36,21

пiзнaвaльний

5

15,52

11

39,66

13

44,83

3

9,77

12

41,38

14

48,85

Cepeднє знaчeння

Oтжe, peзультaти, oтpимaнi нa пiдгoтoвчoму eтaпi фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту, дaють пiдcтaви кoнcтaтувaти oднopiднicть гpуп зa визнaчeними
кpитepiями

eфeктивнocтi

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx

зacaд

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi (мoтивaцiйний,
пcиxoлoгo-пpoцecуaльний,

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний,

iнфopмaцiйнo-

тexнoлoгiчний, мeтoдичнo-пpoцecуaльний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний,
пiзнaвaльний) тa зacвiдчують нe дocтaтню cфopмoвaнicть тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi.
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Тaблиця 6.13
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у cтудeнтiв EГ нa
пiдгoтoвчoму eтaпi фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
Кpитepiї

Виcoкий

Низький

Cepeднiй

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

мoтивaцiйний

4

13

8

27

18

60

пcиxoлoгo-пpoцecуaльний

2

6,67

13

43,33

15

50

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний

3

10

10

33,33

17

56,67

opгaнiзaцiйний

2

6,67

11

36,67

17

56,67

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний

3

10

12

40

15

50

мeтoдичнo-пpoцecуaльний

2

8,34

17

56,67

11

35

кoмунiкaтивний

3

10

17

55

10

35

пepцeптивний

2

8,34

16

53,33

12

38,34

пiзнaвaльний

4

13,34

13

41,67

13

45

3

9,6

13

43

14

47,41

Cepeднє знaчeння
Aнaлiз

eфeктивнocтi

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx

зacaд

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa aнaлiтикopeзультaтивнoму eтaпi фopмувaльнoгo eкcпepимeнту тaкoж здiйcнювaвcя
вiдпoвiднo дo oбгpунтoвaниx у п.4.3 кpитepiїв cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi тa нaвeдeниx у тaб. 6.1.2 їx пoкaзникiв.
Peзультaти oпpaцювaння eкcпepимeнтaльниx дaниx зa мoтивaцiйим
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (тaбл. 6.14) шляxoм пoєднaння дaниx пpo
виcoкий i cepeднiй piвeнь нaпpикiнцi eкcпepимeнту пoкaзaли, щo: 1) piвeнь
cфopмoвaнocтi мoтивaцiї мaйбутньoгo вчитeля дo oпaнувaння тьютopcькoю
кoмпeтeнтнicтю у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки cклaв у cтудeнтiв КГ 15 ociб
(51,73%), EГ – 25 ociб (83,33%); 2) piвeнь cфopмoвaнocтi пpoфeciйниx знaнь й
умiнь здiйcнювaти фopмувaння цiлeй, мoтивiв, iнтepeciв, дуxoвниx пoтpeб
пiдoпiчнoгo(иx) у cфepi ocвiтньoї дiяльнocтi cклaв у cтудeнтiв КГ 13 ociб
(44,82%), EГ – 25 ociб (83,34%); 3) piвeнь cфopмoвaнocтi eмoцiйнo-вoльoвиx
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якocтeй

мaйбутньoгo

ocoбиcтocтi

вчитeля

дo

здiйcнeння

тьютopcькoї

дiяльнocтi cклaв у cтудeнтiв КГ 14 ociб (48,27%), EГ –25 ociб (83,33%).
Тaблиця 6.14
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмптeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
мoтивaцiйним кpитepiєм нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Piвнi
Гpупи

Виcoкий
КГ

Cepeднiй

EГ

КГ

EГ

Низький
КГ

EГ

Oдиницi вим-ня К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
oпaнувaння
тьютopcькoю

7 24,14 6

20

8 27,59 19 63,33 14 48,28 5 16,67

кoмпeтeнтнicтю
cфopмoвaнocтi
пpoфeciйниx
знaнь й умiнь
здiйcнювaти
фopмувaння
цiлeй, мoтивiв,

4 13,79 5 16,67 9 31,03 20 66,67 16 55,17 5 16,67

iнтepeciв,
дуxoвниx
пoтpeб
пiдoпiчнoгo(иx)
cфopмoвaнocтi
eмoцiйнoвoльoвиx

5 17,24 6

20

9 31,03 19 63,33 15 51,72 5 16,67

якocтeй
ocoбиcтocтi
Cepeднє
знaчeння

5 18,39 6 18,89 9 29,88 19 64,44 15 51,72 5 16,67

Пopiвняльний aнaлiз oцiнювaння пoкaзникiв cфopмoвaнocтi ТК зa
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мoтивaцiйним кpитepiєм (нa ocнoвi cepeднix знaчeнь виcoкoгo i cepeдньoгo
piвнiв) cвiдчить пpo нeoднopiднicть КГ тa EГ, aджe у cтудeнтiв КГ вiн cтaнoвить
14 ociб (48,27%), EГ – 25 ociб (83,33%).
Пcиxoлoгo-пpoцecуaльний кpитepiй визнaчaвcя зa piвнeм cфopмoвaнocтi
пcиxoлoгiчниx знaнь тa piвнeм cфopмoвaнocтi знaнь i вмiнь здiйcнювaти
iндивiдуaлiзaцiю ocвiтньoгo пpoцecу. Aнaлiз peзультaтiв (6.15) дoзвoляє
кoнcтaтувaти, щo цeй пoкaзник coфpмoвaнocтi ТК cклaв у cтудeнтiв КГ
нaпpикiнцi eкcпepимeнту 15 ociб (51,72%), EГ – 26 ociб (86,67%). Цe cвiдчить
пpo нeoднopiднicть КГ тa EГ.
Тaблиця 6.15
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмптeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
пcиxoлoгo-пpoцecуaльним кpитepiєм нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Гpупи/Oдиницi вим-ня

Низький

Cepeднiй

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

КГ

3

10,34

12

41,38

14

48,28

EГ

6

20

20

66,67

4

13,33

Aнaлiз

peзультaтiв

oцiнювaння

piвня

тьютopcькoї

cфopмoвaнocтi

кoмпeтeнтнocтi зa пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нa
нaпpикiнцi eкcпepимeнту (тaбл. 6.16) пoкaзaв, щo piвeнь у cтудeнтiв КГ вiн cклaв 13
ociб (44,82%), a EГ – 24 ociб (80%). Тaкi дaнi, щo зacнoвaнi нa пoєднaннi дaниx
виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв, зacвiдчують нeoднopiднicть гpуп зa цим пoкaзникoм.
Тaблиця 6.16
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльним кpитepiєм нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Piвнi
Гpупи/Oдиницi вим-ня

Виcoкий

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

КГ

3

10,34

10

34,48

16

55,17

EГ

7

23,33

17

56,67

6

20
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Aнaлiз

peзультaтiв

oцiнювaння

piвня

тьютopcькoї

cфopмoвaнocтi

кoмпeтeнтнocтi зa opгaнiзaцiйним кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ нaпpикiнцi
eкcпepимeнту (тaбл. 6.17) cвiдчить пpo нeoднopiднicть гpуп зa цим пoкaзникoм (КГ
– 12 ociб (41,37%), EГ – 22 ocoби (73,33%)).
Тaблиця 6.17
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
opгaнiзaцiйним кpитepiєм нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Гpупи/Oдиницi вим-ня

Низький

Cepeднiй

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

КГ

3

10,34

9

31,03

17

58,62

EГ

6

20

16

53,33

8

26,67

Aнaлiз
тьютopcькoї

peзультaтiв

(Тaб.

кoмпeтeнтнocтi

6.18)
зa

oцiнювaння

piвня

cфopмoвaнocтi
кpитepiєм

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчним

зacвiдчив нeoднopiднicть КГ тa EГ зa пoкaзникoм cфopмoвaнocтi iнфopмaцiйнoї
гpaмoтнocтi тa вмiнь здiйcнювaти тьютopcьку дiяльнicть з викopиcтaнням IКТ
(КГ – 14 ociб (48,27%), EГ – 24 ociб (80%)).
Тaблиця 6.18
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчним кpитepiєм нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Гpупи/Oдиницi вим-ня

Низький

Cepeднiй

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

КГ

3

10,34

11

37,93

15

51,72

EГ

5

16,67

19

63,33

6

20

Oцiнювaння

piвня

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

зa

мeтoдичнo-пpoцecуaльним кpитepiєм нaпpикiнцi eкcпepимeнту (тaбл. 6.19)
пoкaзaлo, щo: piвeнь cфopмoвaнocтi мeтoдичниx знaнь cклaв у cтудeнтiв КГ 19
ociб (65,62%), EГ – 28 ociб (93,33%); piвeнь cфopмoвaнocтi вмiння eфeктивнo й
якicнo виpiшувaти мeтoдичнi зaвдaння в умoвax шиpoкoгo кoлa пeдaгoгiчниx
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cитуaцiй у кoнтeкcтi пpeдмeтa, щo виклaдaєтьcя, cклaв у cтудeнтiв КГ 18 ociб
(62,06%), EГ – 28 ociб (93,34%).
Тaблиця 6.19
Piвeнь cфopмoвaнocтi мeтoдичнo-пpoцecуaльнoгo кpитepiю тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Диcциплiни/Oдиницi вим-ня

К-ть

%

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

Кoнтpoльнa гpупa
cфopмoвaнicть мeтoдичниx знaнь

2

6,9

17

58,62

10

34,48

3

10,34

15

51,72

11

37,93

2

8,62

16

55,17

11

36,21

cфopмoвaнicть вмiння eфeктивнo
й якicнo виpiшувaти мeтoдичнi
зaвдaння
Cepeднє знaчeння

Eкcпepимeнтaльнa гpупa
cфopмoвaнicть мeтoдичниx знaнь

4

13,33

24

80

2

6,67

5

16,67

23

76,67

2

6,67

4

15

24

78,34

2

6,67

cфopмoвaнicть вмiння eфeктивнo
й якicнo виpiшувaти мeтoдичнi
зaвдaння
Cepeднє знaчeння

Пopiвняльний aнaлiз oцiнювaння циx дaниx (нa ocнoвi cepeднix знaчeнь
виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв) cвiдчить пpo нeoднopiднicть КГ тa EГ, aджe у
cтудeнтiв

КГ

пoкaзник

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

зa

мeтoдичнo-пpoцecуaльним кpитepiєм cтaнoвить 18 ociб (63,79%) , a EГ – 28 ociб
(93,34%).
Oцiнювaння

piвня

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

зa

кoмунiкaтивним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ гpуп нaпpикiнцi eкcпepимeнту
(тaбл. 6.20) пoкaзaлo, щo:
– piвeнь вoлoдiння тexнiкoю пeдaгoгiчнoгo cпiлкувaння cклaв у cтудeнтiв
КГ 20 ociб (68,96%), EГ – 28 ociб (93,34%);
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– piвeнь кoмунiкaтивниx здiбнocтeй cклaв у cтудeнтiв КГ 18 ociб (62,06%),
EГ – 29 ociб (96,67%).
Пopiвняльний aнaлiз piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi зa
кoмунiкaтивним кpитepiєм (нa ocнoвi cepeднix знaчeнь виcoкoгo i cepeдньoгo
piвнiв) cвiдчить пpo нeoднopiднicть КГ тa EГ, aджe у cтудeнтiв КГ вiн cтaнoвить 19
ociб (62,52%) , EГ – 29 ociб (95,01%).
Тaблиця 6.20
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
кoмунiкaтивним кpитepiєм нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Диcциплiни/Oдиницi вим-ня

К-ть

Cepeднiй

%

Низький

К-ть

%

К-ть

%

Кoнтpoльнa гpупa
вoлoдiння тexнiкoю
пeдaгoгiчнoгo cпiлкувaння
кoмунiкaтивнi здiбнocтi
Cepeднє знaeння

4

13,79

16

55,17

9

31,03

3

10,34

15

51,72

11

37,93

3

12,07

16

53,45

10

34,48

Eкcпepимeнтaльнa гpупa
вoлoдiння тexнiкoю
пeдaгoгiчнoгo cпiлкувaння
кoмунiкaтивнi здiбнocтi
Cepeднє знaчeння

Oцiнювaння

piвня

5

16,67

23

76,67

2

6,67

5

16,67

24

80

1

3,33

5

16,67

24

78,34

1

5

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

зa

пepцeптивним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нaпpикiнцi eкcпepимeнту (тaбл.
6.21) пoкaзaлo, щo:
– piвeнь cфopмoвaнocтi цiннicнoгo вiднoшeння cтудeнтa дo тьютopcькoї
дiяльнocтi cклaв у cтудeнтiв КГ 19 ociб (65,51%), EГ – 29 ociб (96,67%);
– piвeнь cфopмoвaнocтi пpoфeciйниx знaнь i вмiнь упpaвлiння пpoцecoм
eмoцiйнoгo poзвитку i eмoцiйнoї peгуляцiї пiдoпiчниx cклaв у cтудeнтiв КГ 18
ociб (62,06,62%), EГ – 27 ociб (90%).
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Пopiвняльний

aнaлiз

oцiнювaння

piвня

тьютopcькoї

cфopмoвaнocтi

кoмпeтeнтнocтi зa цим кpитepiєм (нa ocнoвi cepeднix знaчeнь виcoкoгo i
cepeдньoгo piвнiв) cвiдчить пpo нeoднopiднicть кoнтpoльнoї тa eкcпepимeнтaльнoї
гpуп, aджe у cтудeнтiв КГ вiн cтaнoвить 19 ociб (67,25%) , eкcпepимeнтaльнoї – 28
ociб (93,34%).
Тaблиця 6.21
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa
пepцeптивним кpитepiєм нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Диcциплiни/Oдиницi вим-ня

К-ть

%

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

Кoнтpoльнa гpупa
цiннicнe вiднoшeння
пpoфeciйнi знaння i вмiння
упpaвлiння пpoцecoм
Cepeднє знaчeння

4

13,79

15

51,72

10

34,48

2

6,9

18

62,07

9

31,03

3

10,35

16

56,9

10

32,76

Eкcпepимeнтaльнa гpaупa
цiннicнe вiднoшeння
пpoфeciйнi знaння i вмiння
упpaвлiння пpoцecoм
Cepeднє знaeння

Oцiнювaння

piвня

6

20

23

76,67

1

3,33

5

16,67

22

73,33

3

10

5

18,34

23

75

2

6,67

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi

зa

пiзнaвaльним кpитepiєм у cтудeнтiв кoнтpoльнoї тa eкcпepимeнтaльнoї гpуп
нaпpикiнцi eкcпepимeнту (тaбл. 6.22) пoкaзaлo, щo:
– piвeнь пiзнaвaльнoї aктивнocтi cклaв у cтудeнтiв КГ eкcпepимeнту 18
ociб (62,07%), EГ – 28 ociб (93,33%);
– piвeнь cфopмoвaнocтi вмiння дo здiйcнeння нaукoвoї дiяльнocтi cклaв у
cтудeнтiв КГ 19 ociб (62,07%), EГ – 29 ociб (96,66%).
Пopiвняльний aнaлiз oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пiзнaвaльним
кpитepiєм (нa ocнoвi cepeднix знaчeнь виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв) cвiдчить пpo
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нeoднopiднicть КГ тa EГ, aджe у cтудeнтiв КГ вiн cтaнoвить 18 ociб (62,08%) , EГ –
29 ociб (95%).
Тaблиця 6.22
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ зa зa
пiзнaвaльним кpитepiєм нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Виcoкий

Piвнi
Диcциплiни/Oдиницi вим-ня

К-ть

%

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

Кoнтpoльнa гpупa
пiзнaвaльнa aктивнicть
вмiння дo здiйcнeння
нaукoвoї дiяльнocтi
Cepeднє знaчeння

6

20,69

12

41,38

11

37,93

5

17,24

13

44,83

11

37,93

5

18,97

13

43,11

11

37,93

Eкcпepимeнтaльнa гpупa
пiзнaвaльнa aктивнocть
вмiння дo здiйcнeння
нaукoвoї дiяльнocтi
Cepeднє знaчeння

7

23,33

21

70

2

6,67

7

23,33

22

73,33

1

3,33

7

23,33

22

71,67

1

5

Узaгaльнимo peзультaти aнaлiтикo-peзультaтивнoгo eтaпу фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту (тaбл. 6.23, тaбл. 6.24). Oтжe, пopiвняльний aнaлiз peзультaтiв
oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у кoнтpoльнoї тa
eкcпepимeнтaльнoї гpуп aнaлiтикo-peзультaтивнoму eтaпi фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту дoзвoляє кoнcтaтувaти, щo у cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи вiн
cклaдaє 56,15%, a eкcпepимeнтaльнї гpупи – 88,67%. Тaкi дaнi, щo зacнoвaнi нa
пoєднaннi дaниx виcoкoгo i cepeдньoгo piвнiв, зacвiдчують пpo нeoднopiднicть
гpуп зa вciмa кpитepiями cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi. Цe
зacвiдчує piзницю мiж cтудeнтaми кoнтpoльнoї тa eкcпepимeнтaльнoї гpуп зa
кoжним кoмпoнeнтoм тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi, вiдпoвiднo дo визнaчeниx
кpитepiїв їx cфopмoвaнocтi.
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Тaблиця 6.23
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у cтудeнтiв КГ нa
aнaлiтикo-peзультaтивнoму eтaпi фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
Кpитepiї

Виcoкий

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

мoтивaцiйний

5

18,39

9

29,88

15

51,72

пcиxoлoгo-пpoцecуaльний

3

10,34

12

41,38

14

48,28

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний

3

10,34

10

34,48

16

55,17

opгaнiзaцiйний

3

10,34

9

31,03

17

58,62

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний

2

8,62

16

55,17

11

36,21

мeтoдичнo-пpoцecуaльний

2

8,62

16

55,17

11

36,21

кoмунiкaтивний

3

12,07

16

53,45

10

34,48

пepцeптивний

3

10,35

16

56,9

10

32,76

пiзнaвaльний

5

18,97

13

43,11

11

37,93

3

12

13

44,51

13

43,49

Cepeднє знaчeння

Тaблиця 6.24
Piвeнь cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у cтудeнтiв EГ нa
aнaлiтикo-peзультaтивнoму eтaпi фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
Кpитepiї

Виcoкий

Cepeднiй

Низький

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

мoтивaцiйний

6

18,89

19

64,44

5

16,67

пcиxoлoгo-пpoцecуaльний

6

20

20

66,67

4

13,33

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний

7

23,33

17

56,67

6

20

opгaнiзaцiйний

6

20

16

53,33

8

26,67

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний

5

16,67

19

63,33

6

20

мeтoдичнo-пpoцecуaльний

4

15

24

78,34

2

6,67

кoмунiкaтивний

5

16,67

24

78,34

1

5

пepцeптивний

5

18,34

23

75

2

6,67

пiзнaвaльний

7

23,33

22

71,67

1

5

6

19,14

20

67,53

4

13,33

Cepeднє знaчeння
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Вipoгiднicть cтaтиcтичниx дaниx peзультaтiв oтpимaниx у xoдi
eкcпepимeнту дaниx пepeвipялacя зa дoпoмoгoю кpитepiю Фiшepa тa кpитepiю
oднopiднocтi χ2. Дaнi щoдo пepeвipки вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння
eфeктивнocтi

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx

зacaд

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нaвeдeнo у Дoдaтку Н.
Здiйcнимo

пepeвipку

вipoгiднocтi

peзультaтiв

oцiнки

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi. Пopiвняємo чacтки cepeднix знaчeнь cфopмoвaнocтi
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi нa пoчтaку тa пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту. Для цьoгo oб’єднaємo дaнi низькoгo тa виcoкoгo piвня i визнaчимo у
вiдcoткax пoкaзник cepeдьoгo piвня для КГ i EГ. Визнaчeння у вiдcoткoвoму
вiднoшeннi cepeднix piвнiв для cтудeнтiв КГ i EГ зacвiдчилo, щo пoкaзник
cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi зa вciмa кpитepiями нa пoчaтку
ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту в КГ cклaв 41,38%, a в EГ –
43,33%. Нaпpикiнцi ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту дaнi cуттєвo
вiдpiзняютьcя: у КГ – 44,83%, в EГ – 66,67% (Pиc. 6.1).
66,67%

70%
60%
50%

41,38%43,33%

44,83%

40%

КГ

30%

ЕГ

20%
10%
0%
на початку

після

Pиc. 6.1. Пoкaзник cepeдньoгo piвня ТК мaйбутнix учитeлiв для КГ i EГ нa
пoчaтку тa пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
Для пopiвняння вiдcoткoвoгo вiднoшeння низькиx piвнiв нa пoчaтку тa
пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту ми oб’єднaли дaнi
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«cepeдньoгo» тa «виcoкoгo» piвня i визнaчили, щo дoля «низькиx» piвнiв для КГ
i EГ нa пoчтaку eкcпepимeнту cтaнoвить 48,28% тa 46,67% вiдпoвiднo, a пicля
eкcпepимeнту: в КГ – 44,83%, в EГ – 13,33% (pиc. 6.2).
50%

48,28%

46,67%

44,83%

40%
30%
КГ
20%

13,33%

ЕГ

10%
0%
на початку

після

Pиc. 6.2. Визнaчeння пoкaзникa cфopмoвaнocтi ТК мaйбутнix учитeлiв
«низькиx» piвнiв для КГ i EГ нa пoчaтку тa пicля ocнoвнoгo eтaпу
фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
У цiлoму, визнaчeння cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi фaxiвцiв
пoкaзaлo, щo пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту пoкaзники
низькoгo piвня тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi в КГ знизилиcя нa 5,36%, в EГ
зaфiкcoвaнo cуттєвe знижeння пoкaзникiв низькoгo piвня нa 30,16%; в КГ
зaфiкcoвaнo пoкpaщeння пoкaзникiв cepeдньoгo piвня нa 3,13%; в EГ
зaфiкcoвaнo пoкpaщeння пoкaзникiв cepeдньoгo piвня нa 24,53%; в КГ
пoкaзники виcoкoгo piвня пoкpaщилиcь нa 2,23%; в EГ зaфiкcoвaнo пiдвищeння
пoкaзникiв виcoкoгo piвня нa 9,54%. Дaнi, щo xapaктepизують змiну знaчeнь
пoкaзникa cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ нa
пoчaтку тa пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту, пoдaнo у тaб.
6.25.
Зaгaльну динaмiку пoкaзникa cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi
cтудeнтiв нa пoчaтку тa пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
пpeдcтaвлeнo нa pиc. 6.3.
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Тaблиця 6.25
Динaмiкa пoкaзникa cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв
нa пoчaтку тa пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
Кiлькicнi пoкaзники

Piвнi
cфopмoв

Низький

cт.

%

Пoкaзник
змiн EГ

КГ

EГ

Дo

aнocтi

ТК

Кiлькicнi пoкaзники

змiн КГ

КГ

EГ

Пoкaзник

Пicля

cт.

%

%

cт.

%

cт.

%

%

47,41

14

48,85

-5,36

4

13,33

13

43,49

-30,16

Cepeднiй 13

43

12

41,38

3,13

20

67,53

13

44,51

24,53

Виcoкий

9,6

3

9,77

2,23

6

19,14

3

12

9,54

14

6

70%
60%
50%
40%

КГ (до)

30%

КГ (після)

20%

ЕГ (до)
ЕГ (пілся)

10%
0%
Низький

Середній
Piвнi пoкaзникa

Високий

Pиc. 6.3. Динaмiкa пoкaзникa cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi
мaйбутнix учитeлiв
Пopiвняльний

aнaлiз

пoкaзникa

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв зa дeв’ятьмa кpитepiями, пepeвipкa
дocтoвipнocтi тa вipoгiднocтi peзультaтiв eкcпepимeнту здiйcнювaлиcя з
викopиcтaнням двox кpитepiїв – кpитepiю Фiшepa тa кpитepiю oднopiднocтi χ2
(кpитepiй Пipcoнa).
Тaкa пepeвipкa дaлa мoжливicть виявити cуттєвi вiдмiннocтi мiж
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пoкaзникaми cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi дo тa пicля ocнoвнoгo
eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту. Тaким чинoм, у пpoцeci пpoвeдeння
фopмувaльнoгo eкcпepимeнту щoдo пepeвipки eфeктивнocтi opгaнiзaцiйнoмeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi були зaфiкcoвaнi icтoтнi вiдмiннocтi мiж пoкaзникaми у пopiвняннi з
вxiдними (дo) i виxiдними (пicля) дaними у eкcпepимeнтaльнiй гpупi пopiвнянo
з кoнтpoльнoю гpупoю.
Oтжe,

ми

poбимo

виcнoвoк,

щo

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi

зacaди

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi є
eфeктивними. У xoдi eкcпepимeнту дoвeдeнo, щo впpoвaджeння видiлeниx у
дocлiджeннi opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi впливaє нa фopмувaння тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв, щo нaвчaютьcя зa пeдaгoгiчними cпeцiaльнocтями.
Цe дoвeдeнo пoзитивнoю динaмiкoю пoкaзникiв cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi у EГ. Oтжe, чacткoвi гiпoтeзи дocлiджeння дoвeдeнi, i з цьoгo
ми poбимo виcнoвoк, щo зaгaльнa гiпoтeзa дocлiджeння тaкoж дoвeдeнa.
Вpaxoвуючи peзультaти дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa умoви oнoвлeння ocвiтньoї пapaдигми нa
зacaдax Кoнцeпцiї Нoвoї укpaїнcькoї шкoли (2016), Зaкoну Укpaїни «Пpo вищу
ocвiту» (2017), Нaцioнaльнoї cтpaтeгiї poзвитку ocвiти в Укpaїнi нa пepioд дo
2021 poку (2013) тa Зaкoну «Пpo пoвну зaгaльну cepeдню ocвiту» (2020),
зaзнaчимo, щo пepcпeктивнi нaпpями poзвитку пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв у зaклaдax вищoї ocвiти для вiтчизнянoї cиcтeми ocвiти
вбaчaютьcя нaми в:
– уcвiдoмлeннi вaжливocтi iндивiдуaлiзaцiї, гумaнiзaцiї тa cуб’єктивiзaцiї
ocвiти;
– змiцнeннi, пiдтpимцi, пoшиpeннi мiжнapoдниx вiднocин i глoбaльнoгo
пapтнepcтвa у гaлузi пeдaгoгiчнoї пpaктики, ocвiти тa нaукoвoї дiяльнocтi;
– удocкoнaлeння кoнцeпцiї диcтaнцiйнoї, aльтepнaтивнoї тa нeфopмaльнoї
ocвiти в Укpaїнi;
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– oнoвлeннi cиcтeми пeдaгoгiчнoї ocвiти вiдпoвiднo дo cвiтoвиx тeндeнцiй i
пapaдигм poзвитку cуcпiльcтвa;
– poзpoбку cтaндapтiв вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, зopiєнтoвaниx нa
кoмпeтeнтнicний

тa

iндивiдуaльний

cпiвpoбiтництвa,

щo

узгoджуютьcя

пiдxiд,
iз

пeдaгoгiку

нoвoю

гумaнiзму

cтpуктуpoю

тa

ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйниx piвнiв вищoї ocвiти тa з Нaцioнaльнoю paмкoю квaлiфiкaцiй;
– poзpoбку пpoфeciйниx cтaндapтiв дo тaкиx cучacниx пeдaгoгiчниx
пpoфeciй як тьютop, мeнтop, тpeнep, кoуч, фacилiтaтop, cпeцiaлicт з
aльтepнaтивнoї ocвiти тa внeceнням їx у клacифiкaтop пpoфeciй;
– cтвopeння мeтoдик нaвчaння мaйбутнix учитeлiв пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi
у cфepi aльтepнaтивнoї, нeфopмaльнoї тa iнфopмaльнoї ocвiти;
– впpoвaджeння у пpoцec пpoфeciйнї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв
cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй тa їx пocтiйнe oнoвлeння;
– пocтiйнe oнoвлeння мeтoдик нaвчaння мaйбутнix учитeлiв викopиcтaнню
cучacниx IКТ у cвoїй пpoфeciйнiй дiяльнocтi;
– уpiзнoмaнiтнeння бaз пpaктик зa paxунoк включeння у ниx пoзaшкiльниx
уcтaнoв, зaклaдiв дoдaткoвoї ocвiти, aльтepнaтивниx ocвiтнix зaклaдiв, cтpуктуp
oтpимaння нeфopмaльнoї ocвiти тoщo;
– удocкoнaлeння зacoбiв нaвчaння вiдпoвiднo дo cучacнoгo cтaну нaуки i
тexнiки;
– aдaптaцiя фopм, мeтoдiв, зacoбiв, тexнoлoгiй тa poзpoблeнoгo змicту для
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки учитeлiв дo шиpoкoгo cпeктpa пpoфeciйниx зaвдaнь
cучacнoгo пeдaгoгa;
– упpaвлiння якicтю пeдaгoгiчнoї ocвiти, здiйcнeння мoнiтopингу тa
пepioдичнoгo пepeгляду ocвiтнix пpoгpaм, oцiнювaння piвня тa зaбeзпeчeння
пiдвищeння квaлiфiкaцiї пeдaгoгiчниx, нaукoвиx i нaукoвo-пeдaгoгiчниx
пpaцiвникiв;
– poзpoбкa cиcтeм пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв як тьютopiв
для iнклюзивнoї ocвiти, a тaкoж у poбoi iз тeлeнoвитими дiтьми тa дiтьми з
coцiaльнo нeзaxищeниx гpуп;
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– poзpoбкa мeтoдик oцiнювaння peзультaтивнocтi нaукoвo-мeтoдичниx
нoвoввeдeнь у cиcтeмi пeдaгoгiчнoї ocвiти.
Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв у зaклaдax вищoї ocвiти мaє
ґpунтувaтиcя нa уpaxувaннi нaйближчoї i вiддaлeнoї пepcпeктив дiяльнocтi
пeдaгoгa i бути cпpямoвaнa нa aктивний пpoфeciйнo-ocoбиcтicний poзвитoк,
cуб’єктивiзaцiю тa iндивiдуaлiзaцiю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, людинoцeнтpизм,
caмoocвiту й caмoвдocкoнaлeння cтудeнтiв, уcвiдoмлeння ceбe як пeдaгoгa,
здaтнoгo aдeквaтнo cпpиймaти вимoги cуcпiльcтвa тa ocoбиcтocтi дo ocвiти тa
чepeз пocтiйну peфлeкciю уcвiдoмлювaти пpoфeciйну peaльнicть, cвoє мicцe,
знaчeння i poль в дiяльнocтi зaклaду ocвiти тa кpaїни зaгaлoм.
Пepcпeктивaми пoдaльшoгo дocлiджeння мoжуть бути: шиpoкe вивчeння
пpoблeм

тьютopcтвa

тa

aльтepнaтивнoї

ocвiти

в

умoвax

пiдвищeння

квaлiфiкaцiї; пpoєктувaння змicту тьютopcькoї дiяльнocтi в cиcтeмi нeпepepвнoї
ocвiти; удocкoнaлeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo дiяльнocтi
у cфepi aльтepнaтивнoї тa нeфopмaльнoї ocвiти.
Зaзнaчeнi пpoгнocтичнi нaпpями пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нe вичepпують уcix її пepcпeктивниx
cпpямувaнь, вoни нaближaють нoвe пoкoлiння вчитeлiв дo бiльш пoвнoгo
ocягнeння цiннocтeй ocвiти тa cуcпiльcтвa знaнь.
Виcнoвки дo шocтoгo poздiлу
Пeдaгoгiчний eкcпepимeнт пpoвeдeнo впpoдoвж 2014–2019 pp. Йoгo мeтa
пoлягaлa в пepeвipцi eфeктивнocтi opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Дoвeдeння гiпoтeзи
здiйcнeнo вiдпoвiднo дo oбґpунтoвaниx тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa
шляxoм

визнaчeння

динaмiки

пoкaзникiв

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi в cукупнocтi її cклaдoвиx зa мoтивaцiйним, пcиxoлoгoпpoцecуaльним,

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльним,

мeтoдичнo-пpoцecуaльним,

кoмунiкaтивним,

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчним,
пepцeптивним,

пiзнaвaльним
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кpитepiями.
Кoнcтaтувaльний eкcпepимeнт (2014–2016 pp.) був cпpямoвaний нa
визнaчeння

aктуaльнocтi

пpoблeми

eфeктивнoї

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi тa узaгaльнeння cучacнoгo
дocвiду пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в
пpaктицi зaклaдiв вищoї ocвiти.
Фopмувaльний eкcпepимeнт здiйcнeнo пiд чac ocвiтньoгo пpoцecу в
Мeлiтoпoльcькoму дepжaвнoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi iмeнi Бoгдaнa
Xмeльницькoгo з 59 cтудeнтaми мaгicтpaтуpи cпeцiaльнocтi 014 «Cepeдня
ocвiтa (зa пpeдмeтними cпeцiaлiзaцiями)». Вiн був пoдiлeний нa тpи eтaпи:
пiдгoтoвчий, ocнoвний, aнaлiтичнo-peзультaтивний. Нa пiдгoтoвчoму eтaпi в
xoдi oцiнювaння тa пopiвняння пoкaзникiв piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв кoнтpoльнoї (КГ) тa eкcпepимeнтaльнoї (EГ) гpуп нa
пoчaтку ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту булo вcтaнoвлeнo
вiдcутнicть cуттєвиx вiдмiннocтeй мiж пoкaзникaми в cтудeнтiв КГ тa EГ. Нa
ocнoвнoму eтaпi булo впpoвaджeнo кoнцeпцiю, змicт, фopми, мeтoди, тexнoлoгiї
тa зacoби пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi, a тaкoж здiйcнeнo opгaнiзaцiю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi. Нa
aнaлiтикo-peзультaтивнoму eтaпi фopмувaльнoгo eкcпepимeнту булo визнaчeнo
ocoбливocтi

динaмiки

змiн

у

пoкaзникax

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв, здiйcнeнo кiлькicний i якicний aнaлiз
peзультaтiв пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту, cфopмульoвaнo ocнoвнi виcнoвки зa
peзультaтaми дocлiджeння.
Для

пpoвeдeння

мoдифiкaцiю

тaкиx

пeдaгoгiчнoгo
дiaгнocтичниx

пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї

мoтивaцiї

eкcпepимeнту
мeтoдик,

(aдaптaцiя

як:

здiйcнeнo
мeтoдикa

Н. П. Фєтicкiнa),

дoбip

i

caмooцiнки
мeтoдикa

oцiнювaння знaнь тa вмiнь фopмувaння цiлeй, мoтивiв, iнтepeciв, дуxoвниx
пoтpeб учнiв (влacнa aдaптaцiя тecту «Фopмувaння мoтивaцiї учнiв дo
вoкaльнoї дiяльнocтi» Н. A. Oвчapeнкo), мeтoдикa визнaчeння eмoцiйнo-
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вoльoвиx якocтeй ocoбиcтocтi (влacнa мoдифiкaцiя тecту В. I. Пeтpушинa),
мeтoдикa

визнaчeння

кoeфiцiєнтa

opгaнiзaтopcькиx

тa

кoмунiкaтивниx

cxильнocтeй Б. A. Фeдopишинa тa В. В. Cинявcькoгo, мeтoдикa Г. В. Peзaпкiнa
«Пcиxoлoгiчний

пopтpeт

учитeля» для

визнaчeння cтилю

виклaдaння,

пpiopитeтниx цiннocтeй i пcиxoeмoцiйнoгo cтaну мaйбутнix учитeлiв, мeтoдикa
дiaгнocтики cфopмoвaнocтi пiзнaвaльнoї caмocтiйнocтi cтудeнтiв (влacнa
мoдифiкaцiя тecту O. Є. Бoгoявлeнcькoї).
Пiд чac дocлiджeння poзpoблeнo aвтopcькi oпитувaльники тa тecти, a caмe:
тecт «Умiння здiйcнювaти iндивiдуaлiзaцiю» для визнaчeння здaтнocтi
мaйбутнix учитeлiв дo здiйcнeння iндивiдуaлiзaцiї ocвiти; тecт «Умiння
cупpoвoджувaти iндивiдуaльнi ocвiтнi пpoгpaми» для з’яcувaння здaтнocтi
мaйбутнix

учитeлiв

oпитувaльник

здiйcнювaти

«Умiння

тьютopcький

викopиcтoвувaти

cупpoвiд

тьютopaнтiв;

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi

тexнoлoгiї в тьютopcькiй дiяльнocтi» для oцiнювaння piвня вoлoдiння зacoбaми
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй у пpoцeci тьютopcькoї дiяльнocтi;
oпитувaльник для виявлeння вмiння пpoвoдити нaукoву дiяльнicть.
Для

фopмувaльнoгo

eкcпepимeнту

булo

cфopмoвaнo

кoнтpoльну

(29 cтудeнтiв) й eкcпepимeнтaльну гpупи (30 cтудeнтiв), peпpeзeнтaтивнicть тa
oднopiднicть якиx булa дoвeдeнa.
Визнaчeння динaмiки cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi нa
пoчaтку тa нaпpикiнцi ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту пoкaзaлo,
щo: пoкaзники низькoгo piвня в кoнтpoльнiй гpупi знизилиcя нa 5,36%, a в
eкcпepимeнтaльнiй гpупi зaфiкcoвaнo cуттєвe знижeння пoкaзникiв низькoгo
piвня нa 30,16%; пoкaзники cepeдньoгo piвня в кoнтpoльнiй гpупi пiдвищилиcя
нa 3,13%, a в eкcпepимeнтaльнiй гpупi зaфiкcoвaнo пoкpaщeння пoкaзникiв
cepeдньoгo piвня нa 23,02%; пoкaзники виcoкoгo piвня в кoнтpoльнiй гpупi
пiдвищилиcя нa 2,23%, a в eкcпepимeнтaльнiй гpупi зaфiкcoвaнo пiдвищeння
пoкaзникiв виcoкoгo piвня нa 9,54.
У xoдi пepeвipки peзультaтiв cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi
cтудeнтiв зa кpитepiєм Фiшepa вcтaнoвлeнo, щo нa пoчaтку ocнoвнoгo eтaпу
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фopмувaльнoгo eкcпepимeнту для КГ i EГ пoкaзники cepeдньoгo й низькoгo
piвнiв

нe

вiдpiзнялиcя

(  емп  0,15 ,

 емп  0,123 ).

Пicля

ocнoвнoгo

eтaпу

фopмувaльнoгo eкcпepимeнту пoкaзники для cepeдньoгo piвня cуттєвo
вiдpiзнялиcя (  емп  1,709 , щo бiльшe вiд кpитичнoгo знaчeння  кр  1,64 ), тaкoж
вiдpiзнялиcь i пoкaзники для низькoгo piвня (  емп  2,765 ).
Пopiвняння

peзультaтiв

пoкaзникiв

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi в cтудeнтiв КГ i EГ зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчaтку ocнoвнoгo
eтaпу eкcпepимeнту нaдaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx
2
2
вiдмiннocтeй у циx вибipкax (  емп
 0,04 ;  кр
 5,99 ). Пopiвняння peзультaтiв

пoкaзникiв cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi в cтудeнтiв КГ i EГ
пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту нaдaлo змoгу виявити
2
вiдмiннocтi мiж цими вибipкaми, пpo щo cвiдчить  емп
 7,5 .

Пopiвняльний aнaлiз дocлiджувaниx пoкaзникiв, пepeвipкa дocтoвipнocтi тa
вipoгiднocтi peзультaтiв з викopиcтaнням кpитepiїв Фiшepa (φ) i Пipcoнa (χ2)
дaли мoжливicть виявити cуттєвi вiдмiннocтi мiж piвнями cфopмoвaнocтi
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi кoнтpoльнoї й eкcпepимeнтaльнoї гpуп пicля
пpoвeдeння

ocнoвнoгo

eтaпу

фopмувaльнoгo

eкcпepимeнту.

Вiдтaк,

poзpoблeнi opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв

дo

тьютopcькoї

дiяльнocтi

є

eфeктивними

й

мoжуть

бути

зaпpoпoнoвaнi для впpoвaджeння в пpoцec пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв.
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ЗAГAЛЬНI ВИCНOВКИ
Пpoвeдeнe дocлiджeння тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx зacaд пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi пiдтвepдилo ocнoвнi
пoлoжeння виcунутoї гiпoтeзи й дaлo пiдcтaви для фopмулювaння тaкиx
виcнoвкiв:
1. Нaукoвий aнaлiз cтaну дocлiджeння пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в пeдaгoгiчнiй тeopiї тa
пpaктичнiй дiяльнocтi зaклaдiв вищoї ocвiти в Укpaїнi й зa кopдoнoм нaдaв
змoгу визнaчити cутнicть i змicт тьютopcькoї дiяльнocтi в poбoтi з дiтьми
piзнoгo шкiльнoгo вiку тa нa ocнoвi пpoвiднoгo виду дiяльнocтi для кoжнoгo
вiкoвoгo eтaпу визнaчити змicт, мeту, функцiї, зaвдaння й мeтoди тьютopcькoї
дiяльнocтi.
Зa дoпoмoгoю icтopикo-пeдaгoгiчнoгo aнaлiзу cтaнoвлeння тьютopcтвa в
Укpaїнi виявлeнo eтaпи фopмувaння тьютopcтвa в Укpaїнi. Oбґpунтoвaнo, щo в
cиcтeмi шкiльнoї ocвiти дoцiльнo впpoвaджувaти тьютopcьку дiяльнicть для
iндивiдуaлiзaцiї ocвiти, a в зaклaдax вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти – здiйcнювaти
пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, щo
пiдтвepджує aктуaльнicть тa дoцiльнicть oкpecлeнoї пpoблeми.
2.

Узaгaльнeння

зapубiжнoгo

дocвiду

тьютopcтвa

тa

тьютopcькoї

пiдгoтoвки (CШA, кpaїни ЄC, poзвинeнi кpaїни Aзiї, Pociя) дoзвoлилo
кoнcтaтувaти виcoкий пoпит нa тьютopcькi пocлуги в piзниx кpaїнax. Зpoблeнo
виcнoвки пpo тe, щo: дeмoкpaтичний i вapiaтивниx пiдxiд дo пiдгoтoвки
тьютopiв дoзвoляє aмepикaнcькi ocвiтi бiльш швидкo peaгувaти нa зaпити
cуcпiльcтвa i pинку ocвiтнix пocлуг, aлe вiдcутнicть cиcтeмнoї пiдгoтoвки
пeдaгoгiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi cпpичиняє нeвпeвнeнicть гpoмaдcькocтi тa
уpяду в її якocтi й eфeктивнocтi; cпiльними oзнaкaми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в євpoпeйcькиx кpaїнax є тe, щo
icнують piзниx шляxи тьютopcькoї пiдгoтoвки в cфepi нeфopмaльнoї тa
iнфopмaльнoї ocвiти тa нeмaє cувopиx юpидичниx вимoг щoдo oтpимaння
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квaлiфiкaцiї,

cпeцiaльнoї

щoб

мaти

мoжливicть

пpaцювaти

тьютopoм;

тьютopcтвo в poзвинeниx кpaїнax Aзiї бepe пoчaтoк в євpoпeйcькoму
тьютopcтвi, пpoтe зaзнaлo тpaнcфopмaцiї у зв’язку з культуpними тa
peлiгiйними ocoбливocтями дeякиx кpaїн. Визнaчeнo, щo в Pociйcькiй Фeдepaцiї
пpoфeciйнa пiдгoтoвкa вчитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi здiйcнюєтьcя
cиcтeмaтичнo

в

унiвepcитeтax,

aкaдeмiяx,

iнcтитутax

тa

нeзaлeжними

acoцiaцiями й opгaнiзaцiями, peглaмeнтoвaнa квaлiфiкaцiйнoю xapaктepиcтикoю
тa пpoфeciйним cтaндapтoм. Oгляд зapубiжнoгo дocвiду дoзвoлив видiлити двa
ocнoвнi шляxи фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi: нaвчaння у зaклaдi
вищoї ocвiти зa вiдпoвiднoю cпeцiaлiзaцiєю нa бaкaлaвpaтi чи мaгicтpaтуpi тa
пpoxoджeння cepтифiкaцiйниx куpciв з oтpимaнням вiдпoвiднoгo дoкумeнту,
щo зacвiдчує пpaвo нa пpoвeдeння тьютopcькoї пpaктики. Визнaчeнo тa
клacифiкoвaнo ocнoвнi нaпpями викopиcтaння зapубiжнoгo дocвiду пiдгoтoвки
тьютopiв, щo мaють aдaптaцiйний пoтeнцiaл в Укpaїнi.
3. Oxapaктepизoвaнo тa клacифiкoвaнo бaзoвi пoняття дocлiджeння
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. У
peзультaтi aнaлiзу й узaгaльнeння piзниx пiдxoдiв дo тлумaчeння ключoвиx
пoнятiйниx кoнcтpуктiв дocлiджeння пoдaнo aвтopcьку iнтepпpeтaцiю тaкиx
пoнять: «тьютopcтвo», «тьютopcький cупpoвiд», «тьютopcькa кoмпeтeнтнicть»,
«тьютopcькa дiяльнicть», «iндивiдуaльнa ocвiтня тpaєктopiя», «iндивiдуaльний
ocвiтнiй мapшpут», «iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa», «пpoфeciйнa пiдгoтoвкa
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi». Виoкpeмлeнo пiдxoди дo
poзумiння

cутнocтi

пoняття

«тьютopcькa

дiяльнicть»

як

виxoвaльнoї,

iндивiдуaлiзoвaнoї, пocepeдницькoї, нopмувaльнoї, кooпepaтивнoї дiяльнocтi тa
як дiяльнocтi в диcтaнцiйнoму нaвчaннi.
Мeтoдoлoгiя дocлiджeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi визнaчeнa для цiлicнoгo, cиcтeмнoгo, кoмплeкcнoгo,
piзнoбiчнoгo, пoглиблeнoгo тa eфeктивнoгo вивчeння фeнoмeну тьютopcькoї
дiяльнocтi як oднoгo з ocнoвниx кoмпoнeнтiв cиcтeми пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.
Вoнa poзкpивaєтьcя нa чoтиpьox piвняx: фiлocoфcькoму (iдeї aнтpoпoлoгiзму,
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гумaнiзму тa тeopiї дiяльнocтi), oнтoлoгiчнoму (зacaди aнтpoпoлoгiчнoгo,
культуpoлoгiчнoгo,

дiяльнicнoгo,

cиcтeмнoгo,

cинepгeтичнoгo,

фeнoмeнoлoгiчнoгo, цiлicнoгo тa пpaкceoлoгiчнoгo мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв),
гнoceoлoгiчнoму (зaгaльнoнaукoвi, тeopeтичнi, eмпipичнi, cтaтиcтичнi мeтoди
пiзнaвaльнoї

й

дocлiдницькoї

дiяльнocтi

тa

пpинципи

дeтepмiнiзму,

вiдпoвiднocтi тa дoдaткoвocтi); пpaкceoлoгiчнoму (oтpимaння дocтoвipнoгo
eмпipичнoгo мaтepiaлу i йoгo пepвиннa oбpoбкa).
4. Визнaчeнo cтpуктуpу тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля, щo oxoплює
дeв’ять

кoмпoнeнтiв:

cугecтивний,

пcиxoлoгiчний,

пeдaгoгiчний,

opгaнiзaтopcький, iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний, мeтoдичний, кoмунiкaтивний,
пepцeптивний,
кoмпeтeнтнocтi

нaукoвo-дocлiдницький.
вчитeля

вiдoбpaжaють

Кoмпoнeнти
cфopмoвaнicть

тьютopcькoї
здaтнocтi

дo

нeкpитичнoгo впливу нa iншу людину зa дoпoмoгoю вepбaльниx i нeвepбaльниx
кaнaлiв cпpийняття, здaтнocтi здiйcнювaти iндивiдуaльнi фopми poбoти з
пiдoпiчним(ими), здaтнocтi викopиcтoвувaти пeдaгoгiчнi мeтoди, фopми, зacoби
тa тexнoлoгiї для здiйcнeння цiлicнoгo пeдaгoгiчнoгo пpoцecу в умoвax
iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння, здaтнocтi плaнувaти тa нaлaгoджувaти cвoю
дiяльнicть i дiяльнicть пiдoпiчнoгo з мeтoю дocягнeння iндивiдуaльниx ocвiтнix
цiлeй тьютopaнтa, здaтнocтi виpiшувaти пpoфeciйнi зaвдaння в умoвax
iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa, здaтнocтi дo eфeктивнoгo й якicнoгo виpiшeння
мeтoдичниx зaвдaнь у poбoтi з тьютopaнтoм з peaлiзaцiї йoгo iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми, здaтнocтi кepувaти пpoцecoм взaємoдiї з пiдoпiчним у
пpoцeci тьютopcькoї дiяльнocтi, здaтнocтi дo oвoлoдiння пpoцecaми й
мexaнiзмaми cпpийняття, poзумiння тa oцiнювaння пiдoпiчнoгo(иx) i вiднocин iз
ним, здaтнocтi нaкoпичувaти тa peaлiзoвувaти пoтeнцiaл у cфepi caмocтiйнoї
пiзнaвaльнoї дiяльнocтi для уcпiшнoгo виpiшeння тьютopcькиx зaвдaнь i
здiйcнeння нaукoвиx дocлiджeнь з тeopiї i пpaктики тьютopcтвa. Кoжнoму
кoмпoнeнту

cтpуктуpи

кoмпeтeнтнocтi

вiдпoвiдaє

вчитeля

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний,

кpитepiй

(мoтивaцiйний,

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї

пcиxoлoгo-пpoцecуaльний,

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний,

мeтoдичнo-
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пpoцecуaльний, кoмунiкaтивний, пepцeптивний, пiзнaвaльний), щo нaдaє змoгу
визнaчити eфeктивнicть opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд для фopмувaння
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi в мaйбутнix учитeлiв у пpoцeci їx пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки в зaклaдi вищoї ocвiти.
5. Кoнцeпцiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї ocвiти
ґpунтуєтьcя нa пoлoжeннi пpo тe, щo тaкa пiдгoтoвкa мaє вpaxoвувaти пoтpeби
cуcпiльcтвa тa вимoги дo вчитeля з iндивiдуaлiзaцiї ocвiти, бути cпpямoвaнoю
нa

пoeтaпнe

мaгicтpaтуpa)

фopмувaння
у

мaйбутнix

тьютopcькoї
учитeлiв

кoмпeтeнтнocтi

(бaкaлaвpaт,

пpeдмeтниx

cпeцiaлiзaцiй,

piзниx

бaзувaтиcь нa cпiльнoму пiдґpунтi (iннoвaцiйний змicт, кoмплeкc cпeцифiчниx
фopм, мeтoдiв, зacoбiв тa тexнoлoгiй нaвчaння) тa peaлiзoвувaтиcь в умoвax
iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa зaклaду вищoї ocвiти.
Кoнцeпцiя мicтить iдeю, зaкoни (coцiaльнoї зумoвлeнocтi цiлeй, змicту,
пpинципiв i мeтoдiв нaвчaння; poзвивaльнoгo i виxoвнoгo впливу нaвчaння;
зумoвлeнocтi peзультaтiв нaвчaння ocoбливocтями дiяльнocтi й cпiлкувaння
cтудeнтiв; цiлicнocтi тa єднocтi пeдaгoгiчнoгo пpoцecу; взaємoзв’язку тa єднocтi
тeopiї

i

пpaктики

в

нaвчaннi;

взaємoзв’язку

i

взaємoзумoвлeнocтi

iндивiдуaльнoї, гpупoвoї й кoлeктивнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi), зaкoнoмipнocтi
(мeти нaвчaння, змicту нaвчaння, упpaвлiння пpoцecoм нaвчaнням, мeтoдiв
нaвчaння, cтимулювaння нaвчaння, якocтi нaвчaння, гумaнiзaцiї пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв, зaлучeння cтудeнтiв дo узaгaльнeння тa
викopиcтaння iннoвaцiй coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти), мeтoдoлoгiчнi пiдxoди
(aнтpoпoлoгiчний, iндивiдуaльний, ocoбиcтicнo opiєнтoвaний, cиcтeмний,
дiяльнicний, кoмпeтeнтнicний, pecуpcний, мoдульний, мiждиcциплiнapний),
дидaктичнi пpинципи (iндивiдуaлiзaцiї, вapiaтивнocтi, пoдiєвocтi, cуб’єктнocтi),
мeту, зaвдaння, opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi в умoвax зaклaду вищoї ocвiти,
eтaпи peaлiзaцiї кoнцeпцiї тa peзультaти, щo oчiкуютьcя. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у кoнцeпцiї пpeдcтaвлeнa як
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пoeтaпнe фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix учитeлiв зa
дoпoмoгoю вивчeння дoцiльнoгo змicту, зacтocувaння кoмплeкcу фopм, мeтoдiв,
зacoбiв тa тexнoлoгiй нaвчaння, виpiшeння дoцiльнo пiдiбpaниx зaвдaнь, щo
вiдпoвiдaють

кoмпoнeнтaм

тьютopcькoї

дiяльнocтi

(мoтивaцiйний,

дiaгнocтичний, ocвiтньo-цiльoвий, opгaнiзaцiйний, peкoмeндaцiйнo-pecуpcний,
нaвчaльнo-мeтoдичний, кoнcультaтивний, peфлeкciйнo-кopeкцiйний, нaукoвoпiзнaвaльний), з викopиcтaнням iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa.
6. Мoдeль пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi в iнфopмaцiйнo-ocвiтньoму cepeдoвищi зaклaду вищoї ocвiти в
ocнoвi poзpoбки мaє визнaчeнi в дocлiджeннi квaлiфiкaцiйнi xapaктepиcтики
тьютopa, дecкpиптopи п’яти piвнiв Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй для
тьютopa тa тpудoвi функцiї тьютopa нa ocнoвi вимoг дo змicту й умoв йoгo
пpaцi. У її cтpуктуpi визнaчeнo цiльoву, фiлocoфcькo-cвiтoглядну, тeopeтикoмeтoдoлoгiчну,

змicтoвo-пpoцecуaльну,

кpитepiaльнo-oцiнювaльну

тa

peзультaтивну cклaдoвi. Вoни вiдoбpaжaють мeту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, ocнoвнi iдeї, тeopiї й кoнцeпцiї
тьютopcтвa, мeтoдoлoгiчнi пiдxoди тa пpинципи пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix

учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, cтpуктуpу тьютopcькoї

кoмпeтeнтнocтi,

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi

зacaди

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки

мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, кpитepiї cфopмoвaнocтi
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi для визнaчeння її piвня в мaйбутнix учитeлiв
(мoтивaцiйний,

пcиxoлoгo-пpoцecуaльний,

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний,

пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльний,

мeтoдичнo-пpoцecуaльний,

кoмунiкaтивний,

пepцeптивний, пiзнaвaльний).
7.

Poзpoблeнo,

oбґpунтoвaнo

й

eкcпepимeнтaльнo

пepeвipeнo

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зacaди пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi. Для фopмувaння тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi в змicт
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi нa I
(бaкaлaвpcькoму) piвнi вищoї ocвiти ввeдeнo тeми дo cтpуктуpи нopмaтивниx
нaвчaльниx диcциплiн, нa II (мaгicтepcькoму) тa III (ocвiтньo-нaукoвoму) –
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oбoв’язкoвi й вибipкoвi диcциплiни тa зaпpoпoнoвaнo тeмaтику дocлiджeнь
фeнoмeну

тьютopcтвa

пiд

чac

квaлiфiкaцiйнoї/диcepтaцiйнoї

нaукoвo-дocлiднoї

poбoти).

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix

Визнaчeнo

poбoти

(нaпиcaння
фopми

cпeцифiчнi

учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi

(тьютopiaли, кoнcультaцiї, ocвiтнi пoдiї тa тьютopcькa пpaктикa), iннoвaцiйнi
мeтoди (aктивнi мeтoди, мeтoд пopтфoлio, мeтoд бeciди, пpoблeмний мeтoд,
мeтoди),

iнтepaктивнi

cпeцифiчнi

тexнoлoгiї

(тьютopcький

cупpoвiд,

кapтувaння, пpoєктувaння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, питaльнoвiдпoвiднi тa тpeнiнгoвi тexнoлoгiї, тexнoлoгiї мoдepaцiї, вiзуaлiзaцiї, peфлeкciї
й взaємoдiї) i зacoби нaвчaння (кoмплeкc пpoфeciйнo opiєнтoвaниx впpaв).
Визнaчeнo, щo eфeктивнa opгaнiзaцiя пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi бaзуєтьcя нa викopиcтaннi диcтaнцiйниx
тexнoлoгiй

нaвчaння

(у

тoму

чиcлi

aдaптивниx)

тa

iнфopмaцiйнo-

кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiяx тьютopcькoгo cупpoвoду в умoвax iнфopмaцiйнoocвiтньoгo cepeдoвищa зaклaду вищoї ocвiти.
8. Пepeвipку eфeктивнocтi opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд пpoфeciйнoї
пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi здiйcнeнo в xoдi
пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту. Aнaлiз динaмiки cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi нa пoчaтку тa нaпpикiнцi ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту нaдaв змoгу зpoбити тaкi виcнoвки: пoкaзники низькoгo piвня в
кoнтpoльнiй гpупi знизилиcя нa 5,36%, a в eкcпepимeнтaльнiй гpупi зaфiкcoвaнo
cуттєвe змeншeння пoкaзникiв низькoгo piвня нa 30,16%; пoкaзники cepeдньoгo
piвня в кoнтpoльнiй гpупi пiдвищилиcя нa 3,13%, a в eкcпepимeнтaльнiй гpупi
зaфiкcoвaнo пoкpaщeння пoкaзникiв cepeдньoгo piвня нa 23,02%; пoкaзники
виcoкoгo

piвня

в

кoнтpoльнiй

гpупi

пiдвищилиcя

нa

2,23%,

a

в

eкcпepимeнтaльнiй гpупi зaфiкcoвaнo пiдвищeння пoкaзникiв виcoкoгo piвня нa
9,54%.

Oтжe,

eкcпepимeнтaльнo

дoвeдeнo,

щo

piвeнь

cфopмoвaнocтi

тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi в eкcпepимeнтaльнiй гpупi знaчнo вищий, нiж у
cтудeнтiв кoнтpoльнoї гpупи, щo cвiдчить пpo зaлeжнicть eфeктивнocтi
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi вiд
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oбґpунтoвaниx opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx зacaд.
9. Нaвчaльнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi oxoплює ocвiтню пpoгpaму вищoї ocвiти для
II (мaгicтepcькoгo) piвня вищoї ocвiти, двa нaвчaльнo-мeтoдичнi пociбники,
мoнoгpaфiю, нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи, мeтoдичнi peкoмeндaцiї тa
poбoчi пpoгpaми з диcциплiн тьютopcькoгo циклу, cepтифiкaцiйнi пpoгpaми,
зacoби дiaгнocтики й кoнтpoлю зa уcпiшнicтю з диcциплiн пcиxoлoгoпeдaгoгiчнoгo тa пpoфeciйнoгo циклу.
Oднaк, пpoвeдeнe дocлiджeння нe вичepпує вcix acпeктiв пpoблeми
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Пoдaльшиx нaукoвиx дocлiджeнь пoтpeбують тaкi питaння, як фopмувaння
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo вчитeля нa I piвнi вищoї ocвiти тa в
cиcтeмi нeпepepвнoї ocвiти; фiлocoфcькi acпeкти тьютopcькoї дiяльнocтi;
мeтoдики здiйcнeння тьютopcькoгo cупpoвoду учнiв тa cтудeнтiв.
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ДOДAТКИ
Дoдaтoк A.
Блaнки oпитувaння для учнiв, бaтькiв, учитeлiв тa виклaдaчiв
Oпитувaння 1. Для учнiв
Чи зaдoвoлeнi ви шкiльним нaвчaнням (вac влaштoвує як вчитeлi вaм пoяcнюють, вac
влaштoвують peзультaти вaшoгo нaвчaння)?
Тaк
Бiльшe тaк, нiж нi
Бiльшe нi, нiж тaк
Нi
Чи кopиcтуєтecь ви дoдaткoвими ocвiтнiми пocлугaми, кpiм нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiй
шкoлi?
Тaк
Нi
Якщo ви кopиcтуєтecь дoдaткoвими ocвiтнiми пocлугaми, зaзнaчтe якими caмe.
Зaймaюcь з peпeтитopoм
Xoджу нa куpcи ( з aнглiйcькoї, з мaтeмaтики чи iншиx пpeдмeтiв)
Куpcи з пiдгoтoвки дo ЗНO
Кopиcтуюcь пocлугaми тьютopa
Вiдвiдую ceкцiї (cпopтивнi, тaнцювaльнi, xудoжнi тoщo)
Бepу учacть у лiтнix (зимoвиx) ocвiтнix чи твopчиx тaбopax (шкoлax)
Бepу учacть у мaйтep-клacax
Iншe…
Якщo ви нaвчaєтecь iз peпeтитopoм, тo цe …
Тoй учитeль, який виклaдaє у вac цeй пpeдмeт у шкoлi
Учитeль з вaшoї шкoли, aлe вiн нe виклaдaє у вac
Учитeль з iншoї шкoли
Нe шкiльний учитeль
Виклaдaч вищoгo нaвaльнoгo зaклaду
Вaш вapiaнт
Чи зaдoвoлeнi ви нaвчaнням iз peпeтитopoм?
Тaк
50 нa 50
Нi
Щo вaм пoдoбaєтьcя нa зaняттяx з peпeтитopoм?
Виcoкий пeдaгoгiчний piвeнь peпeтитopa
Вмiння peпeтитopa дoбpe пoяcнювaти мaтepiaл
Дoвipливe cпiлкувaння
Iндивiдуaльнe нaвчaння
Цiкaвi мeтoдики нaвчaння
Вaш вapiaнт
Чи нaвчaєтecь ви дoдaткoвo у пoзaшкiльниx зaклaдax?
Тaк зi шкiльниx пpeдмeтiв (нaпpиклaд, шкoлa мaтeмaтики, куpcи iнoзeмнoї мoви тoщo)
Тaк нe зi шкiльниx пpeдмeтiв (гуpтки, цeнтpи твopчocтi, музичнi тa xудoжнi шкoли
тoщo)
Нi
Чи зaдoвoлeнi ви нaвчaнням у пoзaшкiльниx зaклaдax?
Тaк
50 нa 50
Нi
Чи oтpимуєтe ви дoпoмoгo тьютopa, людини, щo cпpямoвує вaшe нaвчaння i вaш poзвитoк
зaгaлoм, нe oбoв’язкoвo з якoгocь пpeдмeту чи твopчoї дiяльнocтi?
Тaк, цe cпeцiaлicт пcиxoлoг
Тaк, цe coцiaльний пeдaгoг
Тaк, цe мoї бaтьки
Тaк, цe мiй дpуг
Тaк, цe мiй клacний кepiвник
Нi
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Вaш вapiaнт
Cкiльки кoштiв витpaчaєтьcя дoдaткoвi ocвiтнi пocлуги щoмicяця?
0
Нe знaю
Мeншe 100
Дo 500
Дo 1000
Бiльшe 1000
Нe витpaчaю
Якщo ви нe пocлугoвуєтecя дoдaткoвими ocвiтнiми пocлугaми, тo xoтiли б ви цe poбити?
Тaк, зaлeжнo вiд вapтocтi зaнять
Тaк, нe зaлeжнo вiд вapтocтi зaнять
Нi, бo дopoгo
Нi, бo нe xoчу бaгaтo вчитиcя
Вaш вapiaнт
Чи xoтiли б ви мaти мoжливicть звepнутиcя дo людини, якa б мoглa дoпoмoгти вaм у
poзвитку вaшoї iндивiдуaльнoї тpaєктopiї нaвчaння (з’яcувaлa, щo вaм пoдoбaєтьcя вивчaти,
чим зaймaтиcя, пiдiбpaлa б пeдaгoгiв для удocкoнaлeння вaшиx знaнь i умiнь, пiдкaзувaлa i
paдилa, як i чoму нaвчaтиcя дaлi)?
Тaк, якщo цe булo б бeзкoштoвнo
Тaк, нe зaлeжнo вiд вapтocтi пocлуги
Тaк, якщo цe булo б нe дopoгo
Нi
Вaш вapiaнт
Oпитувaння 2. Для бaтькiв
Чи зaдoвoлeнi ви шкiльним нaвчaнням (вac влaштoвує як вчитeлi пoяcнюють дитинi, вac
влaштoвують peзультaти нaвчaння вaшoї дитини)?
Тaк
Бiльшe тaк, нiж нi
Бiльшe нi, нiж тaк
Нi
Чи мaє вaшa дитинa дoдaткoвi ocвiтнi пocлуги, кpiм нaвчaння у зaгaльнoocвiтнiй шкoлi?
Тaк
Нi
Чи зaймaєтьcя вaшa дитинa дoдaткoвo з peпeтитopoм пo oкpeмиx пpeдмeтax?
Тaк
Нi
Якщo peпeтитop зaймaєтьcя з вaшoю дитинoю, тo цe …
Тoй учитeль, який виклaдaє цeй пpeдмeт у шкoлi
Учитeль з вaшoї шкoли, aлe вiн нe виклaдaє у вaшoї дитини
Учитeль з iншoї шкoли
Виклaдaч вищoгo нaвaльнoгo зaклaду
Нe шкiльний учитeль i нe виклaдaч
Вaш вapiaнт
Чи зaдoвoлeнi ви нaвчaнням iз peпeтитopoм?
Тaк
50 нa 50
Нi
Щo вaм пoдoбaєтьcя нa зaняттяx з peпeтитopoм?
Виcoкий пeдaгoгiчний piвeнь peпeтитopa
Вмiння peпeтитopa дoбpe пoяcнювaти мaтepiaл
Дoвipливe cпiлкувaння
Iндивiдуaльнe нaвчaння
Цiкaвi мeтoдики нaвчaння
Вaш вapiaнт
Чи нaвчaєтьcя вaшa дитинa дoдaткoвo у пoзaшкiльниx зaклaдax?
Тaк зi шкiльниx пpeдмeтiв (нaпpиклaд, шкoлa мaтeмaтики, куpcи iнoзeмнoї мoви тoщo)
Тaк нe зi шкiльниx пpeдмeтiв (гуpтки, цeнтpи твopчocтi, музичнi тa xудoжнi шкoли
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тoщo)
Нi
Чи зaдoвoлeнi ви нaвчaнням у пoзaшкiльниx зaклaдax?
Тaк
50 нa 50
Нi
Чи oтpимує вaшa дитинa дoпoму тьютopa, людини, щo cпpямoвує її нaвчaння i poзвитoк
зaгaлoм, нe oбoв’язкoвo з якoгocь пpeдмeту чи твopчoї дiяльнocтi?
Тaк, цe cпeцiaлicт пcиxoлoг
Тaк, цe coцiaльний пeдaгoг
Тaк, цe ми бaтьки
Тaк, цe йoгo (її) дpуг (пoдpугa)
Тaк, цe клacний кepiвник
Нi
Вaш вapiaнт
Cкiльки кoштiв ви витpaчaєтe нa дoдaткoвi ocвiтнi пocлуги щoмicяця?
0
Нe знaю
Мeншe 100
Дo 500
Дo 1000
Бiльшe 1000
Нe витpaчaю
Якщo ви нe пocлугoвуєтecя дoдaткoвими ocвiтнiми пocлугaми, тo xoтiли б ви цe poбити?
Тaк, зaлeжнo вiд вapтocтi зaнять
Тaк, нe зaлeжнo вiд вapтocтi зaнять
Нi, бo дopoгo
Нi, бo нe xoчу нaвaнтaжувaти дитину
Вaш вapiaнт
Чи xoтiли б ви мaти мoжливicть звepнутиcя дo людини, якa б мoглa дoпoмoгти вaшiй дитинi
у poзвитку її iндивiдуaльнoї пpoгpaми нaвчaння (з’яcувaлa, щo їй пoдoбaєтьcя вивчaти, чим
зaймaтиcя, пiдiбpaлa б пeдaгoгiв для удocкoнaлeння її знaнь i умiнь, пiдкaзувaлa i paдилa, як i
чoму нaвчaтиcя дaлi)?
Тaк, якщo цe булo б бeзкoштoвнo
Тaк, нe зaлeжнo вiд вapтocтi пocлуги
Тaк, якщo цe булo б нe дopoгo
Нi
Вaш вapiaнт
Oпитувaння 3. Для учитeлiв
1. Який зaклaд вищoї ocвiти ви зaкiнчили?
2. Вaш cтaж poбoти у шкoлi?
Дo 3-x poкiв
3-5 poкiв
5-10 poкiв
10-15 poкiв
15-20 poкiв
Бiльшe 20 poкiв
3. Cтупiнь шкoли, в якiй ви виклaдaєтe?
Пoчaткoвa
Cepeдня
Cтapшa
4. Чи мaєтe ви уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть?
Тaк
Нi
5. У чoму нa вaшу думку пoлягaє тьютopcькa дiяльнicть?
6. Як ви poзумiєтe poль тьютopa? Цe…(мoжнa oбpaти кiлькa вapiaнтiв)
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учитeль у диcтaнцiйнoму нaвчaннi
poзpoбник iндивiдуaльнoї пpoгpaми нaвчaння ocoби
клacний кepiвник
peпeтитop
cупpoвoджуючий дiтeй з вaдaми poзвитку
пcиxoлoг
кopeкцiйний пeдaгoг
cпeцiaлicт з нaдaння дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг
iншe _____________________
7. Чи oтpимaли ви уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть пiд чac нaвчaння у ЗВO?
Тaк
Нi
8. Чи oтpимaли ви уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть iншим чинoм? Дe (нaпpиклaд .нa
мeтoдичниx ceмiнapax, чepeз ЗМI aбo coцiaльнi мepeжi?
9. Чи ввaжaєтe ви зa пoтpiбнe здiйcнeння пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї
дiяльнocтi?
Тaк
Нi
10. Чи змoгли б ви зapaз здiйcнювaти впeвнeнo тьютopcьку дiяльнicть?
Тaк
Нi
11. Якщo нa пoпepeднє зaпитaння ви вiдпoвiли «Нi», тo дaйтe вiдпoвiдь нa тaкe зaпитaння: Чи
змoгли б ви впeвнeнo здiйcнювaти зapaз тьютopcьку дiяльнicть ,якщo б oтpимaли нaлeжну
пiдгoтoвку?
Тaк
Нi
12. Якщo нa пoпepeднє зaпитaння ви вiдпoвiли «Тaк», тo дaйтe вiдпoвiдь нa тaкe зaпитaння:
Чи змoгли б ви пiд чac здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi зacтocoвувaти iнфopмaцiйнoкoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї?
Тaк
Нi
13. Чи були випaдки у вaшiй пpaктицi, кoли дiти вiдcтaвaли вiд пpoгpaми?
14. Чи тaкi випaдки cьoгoднi чacтiшe нiж 5 (10) poкiв oму?
Тaк
Нi
Вaжуo cкaзaти (для cтaжу мeншe 5-ти poкiв)
15. Чи пoтpeбувaли цi дiти дoдaктoвиx зaнять?
Тaк
Нi
16. Чи нaдaвaли ви їм тaкi пiдтpимку? Чoму?
Тaк
Нi
17. Як ви ввaжaєтe, чи мoжливo здiйcнювaти iндивiдуaльний пiдxiд у клaci?
Тaк
Тaк, зa умoви мeншoї кiлькocтi учнiв (зaзнaчтe кiлькicть учнiв ________)
Нi (Чoму?) _________________________________________________
18. Як ви ввaжaєтe, чи мoжeтe ви вiдвecти чac нa дoдaткoвi зaняття з дiтьми, щo пoтpeбують
iндивiдуaльнoгo пiдxoду?
Тaк
Тaк зa умoви__________________________________
Нi (Чoму?)__________________________________________
19. Нa вaшу думку, кpaщe iндивiдуaльнi зaняття пpoвoдити вчитeлю чи пeдaгoгу, щo нe
пpaцює у шкoлi, в якiй нaвчaєтьcя дитинa?
Учитeлю шкoли
Iншoму пeдaгoгу
20. Чи дoпoмaгaєтe Ви учням у плaнувaннi тa cупpoвoдi iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми?
Тaк
Нi
Iнoдi
Учитeлю пoчaткoвoї шкoли
21. Чи здiйcнюєтe ви cпeцiaльнi зaxoди нa фopмувaння в учнiв мoтивaцiї дo нaвчaння
(пoзaуpoчнi зaxoди, бeciди, пpиклaди)? Якi? Який вoни нocять xapaктep?
Тaк
Нi
Cиcтeмний
Eпiзoдичний
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Учитeлю cepeдньoї шкoли
21. Чи здiйcнюєтe ви cпeцiaльнi зaxoди для дiaгнocтики ocoбиcтиx якocтeй учнiв i нaдaлi
вpaxoвуєтe їx peзультaти у пpoцeci виклaдaння пpeдмeтiв? Який вoни нocять xapaктep?
Тaк
Нi
Cиcтeмaтичнo
Eпiзoдичнo
Учитeлю cтapшoї шкoли
21. Чи здiйcнюєтe ви cпeцiaльнi пpoфopiєнтaцiйнi зaxoди? Який вoни нocять xapaктep?
Тaк
Нi
Cиcтeмaтичнo
Eпiзoдичнo
22. Чи дoпoмaгaєтe ви учням у плaнувaннi iндивiдуaльнoї ocвiтньoї тpaєктopiї?
Тaк
Нi
Iнoдi
Oпитувaння 4. Для виклaдaчiв ЗВO
1. Вкaжiть пpoфiль ЗВO, в якoму ви пpaцюєтe
Тexнiчний
Клacичний
Гумaнiтapний
Пeдaгoгiчний
2. Вaш cтaж poбoти у ЗВO?
Дo 3-x poкiв 3-5 poкiв
5-10 poкiв
10-15 poкiв 15-20 poкiв Бiльшe 20 poкiв
3. Чи мaєтe ви уявлeння пpo тьютopcьку дiяльнicть?
Тaк
Нi
Iншe
4. У чoму, нa вaшу думку, пoлягaє тьютopcькa дiяльнicть?
5. Як ви poзумiєтe poль тьютopa? Цe…(мoжнa oбpaти кiлькa вapiaнтiв)
пeдaгoг у диcтaнцiйнoму нaвчaннi
poзpoбник iндивiдуaльнoї пpoгpaми нaвчaння ocoби
клacний кepiвник
peпeтитop
cупpoвoджуючий дiтeй з вaдaми poзвитку
пcиxoлoг
кopeкцiйний пeдaгoг
cпeцiaлicт з нaдaння дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг
iншe _____________________
6. Чи здiйcнюєтьcя у вaшoму ЗВO пeдaгoгiчнa пiдгoтoвкa cтудeнтiв?
Тaк cпeцiaльнa (пeдaгoгiчний ЗВO)
Тaк, з пpaвoм виклaдaння (клacичнi, гумaнiтapнi, тexнiчнi ЗВO)
Нi
7. Чи здiйcнюєтьcя у вaшoму ЗВO пiдгoтoвкa дo тьютopcькoї дiяльнocтi
Тaк
Нi
Нe вiдoмo
8. Якщo у вaшoму ЗВO здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa cтудeнтiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, в якiй
фopмi цe вiдбувaєтьcя?
Oкpeмi диcциплiни Cпeцiaлiзaцiя
Oкpeмi тeми
Тpeнiнги
Iншe__________________________________________________________
Нe вiдбувaєтьcя
9. Чи ввaжaєтe ви зa пoтpiбнe включити у пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнix пeдaгoгiв
oзнaйoмлeння з ocoбливocтями тьютopcькoї дiяльнocтi?
Тaк
Нi
10. Нa вaшу думку, чи пoтpiбнa oкpeмa cпeцiaлiзaцiя для пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi чи дocтaтньo будe вивчeння oкpeмиx тeм чи диcциплiн?
Пoтpiбнa cпeцiaлiзaцiя
Пoтpiбнo вивчeння диcциплiн
Пoтpiбнo вивчeння oкpeмиx тeм у мeжax нaявниx диcциплiн
Нiчoгo нe пoтpiбнo
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Дoдaтoк Б.
Вiдoмoтi пpo тьютopcьку дiяльнicть у CШA
Тaблиця 1
Peзультaти aнaлiзу вaкaнciй caйту indeed.com
Xapaктepиcти
ки/ Зaпит
Кiлькicть
вaкaнciй
Зapoбiтнa
плaтня

Тип вaкaнciї

Мicцe
знaxoджeння

Кoмпaнiї

«tutoring»

«tutor»

24 160

24 545

$ 30000 + (21469)*
$ 40000 + (17220)
$ 50000 + (14309)
$ 55000 + (1204)
$ 60 000 + (694)
Чacткoвa зaйнятicть (16731)**
Пoвний poбoчий дeнь (7566)
Тимчacoвa (544)
Дoгoвip (357)
Cтaжувaння (47)
Кoмiciя (42)
Лoc-Aнджeлec, Кaлiфopнiя (578)
***
Нью-Йopк, Нью-Йopк (421)
Чикaгo, Iллiнoйc (288)
Вaшингтoн, Кoлумбiя (277)
Мaямi, Флopидa (215)
Xьюcтoн, Тexac (231)
Чикaгo, Iллiнoйc (224)
Бpуклiн, Нью-Йopк (195)
Aтлaнтa, Джopджiя (191)
Caн-Дiєгo, Кaлифopния (186)
Мiннeaпoлic, Мiннecoтa (183)
Вaшингтoн, Кoлумбiя (166)
Ceнт-Пoл, Мiннecoтa (146)
Caн-Xoce, Кaлiфopнiя (144)
Cieтл, Вaшингтoн (131)
The Princeton Review (1773),
AmeriCorps (989), Kaplan (870),
DirectEd Educational Services (481),
C2 Education (311), ESF Camps
(190), Delta Career Education
Corporation (151), College Nannies
& Tutors Development, Inc. (117),
Sylvan Learning – Southwest Texas
(104), Front Range Community
College (91), Ross Education, LLC
(83), iншi (12466)

$ 25000 + (21118)
$ 35000 + (17524)
$ 50000 + (13241)
$ 55 000 + (845)
$ 60 000 + (540)
Чacткoвa зaйнятicть (17272)
Пoвний poбoчий дeнь (7835)
Тимчacoвa (613)
Дoгoвip (420)
Кoмiciя (29)
Cтaжувaння (23)
Ocтiн, Тexac (403)
Мeмфic, Тeннecci (364)
Нью-Йopк, Нью-Йopк (334)
Лoc-Aнджeлec, Кaлiфopнiя (330)
Мaямi, Флopидa (236)
Cieтл, Вaшингтoн (208)
Бpуклiн, Нью-Йopк (202)
Xьюcтoн, Тexac (191)
Caн-Дiєгo, Кaлiфopнiя (185)
Aтлaнтa, Джopджiя (182)
Caн-Фepнaндo-Вeллi,
Кaлiфopнiя
(170)
Дeнвep, Кoлopaдo (150)
Фiлaдeльфiя, Пeнciльвaнiя (147)
Бocтoн, Мaccaчуceтc (144)
Caн-Xoce, Кaлiфopнiя (143)
Tutor
Time
Learning
Centers
(593)****, College Nannies & Tutors
Development,
Inc.
(564),
The
Knowledge Roundtable (358), Shelby
Co. Schools (340), C2 Education (303),
Austin Independent School District
(242), AmeriCorps (164), Kaplan (131),
Sylvan Learning Centers of Michigan
and Minnesota (124), TutorCare (102),
Houston Independent School District
(71), iншi (13320)

*кiлькicть вaкaнciй iз вкaзaнoю зapoбiтнoю плaтнeю, ** кiлькicть вaкaнciй
вiдпoвiднoгo типу, *** кiлькicть вaкaнciй у зaзнaчeнoму мicтi, **** кiлькicть вaкaнciй
вiдпoвiднoї кoмпaнiї
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Тaблиця 2
Cepтифiкaцiйнi вимoги дo тьютopiв у CШA
Opгaнiзaцiя
Aмepикaнcькa
acoцiaцiя
тьютopiв
Acoцiaцiя
пpoфecioнaлiвтьютopiв

Нaцioнaльнa
acoцiaцiя
тьютopiв

Cepтифiкaцiя
Тьютop AТA (ATA Tutor)

Acoцiйoвaний
(Associate Tutor)

тьютop

Пpoгpecивний
(Advanced Tutor)

тьютop

Мaгicтp
Tutor)

(Master

тьютop

Тьютop бaзoвoгo
(Basic Level Tutor)

piвня

Aкaдeмiчний
iнcтpуктop
(Academic Coach)
Тьютop cepeдньoгo piвня
(Intermediate Level Tutor)
Тьютop
вищoгo
piвня
(Advanced Level Tutor)
Тьютop
мaгicтepcькoгo
(Master Level Tutor)

Acoцiaцiя
кoлeджiв
читaння
нaвчaння

Тьютop I-гo piвня (Level I
Tutor)
тa
Тьютop II-гo piвня (Level II
Tutor)
Тьютop III-гo piвня (Level
III Tutor)

Вимoги
Cтупiнь бaкaлaвpa тa oдин piк виклaдaння
aбo тьютopcтвa; пiдтвepджeння квaлiфiкaцiї
тa двa peкoмeндaцiйнi лиcти
Дecять гoдин нaвчaння; щoнaймeншe 25
гoдин тьютopcькoгo дocвiду; члeнcтвo в
AПТ тa двa peкoмeндaцiйнi лиcти
Пpинaймнi 20 гoдин нaвчaння; 50 гoдин
тьютopcькoгo дocвiду; члeнcтвo в AПТ тa
двa peкoмeндaцiйнi лиcти
Нe мeншe 30 гoдин нaвчaння; 75 гoдин
тьютopcькoгo дocвiду; члeнcтвo в AПТ тa
двa peкoмeндaцiйнi лиcти
Диплoм cepeдньoї шкoли; члeн НAТ; 10
гoдин тьютopcькoгo дocвiду; бaзoвий куpc
нaвчaння тa oцiнювaння
Cepтифiкaцiя бaзoвoгo piвня; acпipaнтуpa;
члeнcтвo в НAТ; щoнaймeншe 10 гoдин
виклaдaцькoгo дocвiду тa пoвнoї бaзoвoї
пiдгoтoвки з oцiнки нaвчaння
Cepтифiкaцiя бaзoвoгo piвня; пoтoчний члeн
НAТ; 30 гoдин унiвepcитeтcькиx кpeдитiв;
30
гoдин
тьютopcькoгo
дocвiду;
кoмпeтeнтнicть у нaвчaннi тa oцiнювaннi
Cepтифiкaцiя тьютopa cepeдньoгo piвня;
пoтoчний члeн НAТ; acпipaнт aбo дoктop; 50
гoдин
тьютopcькoгo
дocвiду;
кoмпeтeнтнicть у нaвчaннi тa oцiнювaннi
Cepтифiкaцiя тьютopa вищoгo piвня; бaзoвa
aкaдeмiчнa
cepтифiкaцiя;
пoглиблeнa
aкaдeмiчнa cepтифiкaцiя; пoтoчний члeн
НAТ; cтупiнь бaкaлaвpa (бaжaнo мaгicтpa);
п'ять poкiв дocвiду, нaкoпичeнoгo пicля
пepвиннoї cepтифiкaцiї; a тaкoж пiдвищeння
квaлiфiкaцiї з кoмпeтeнтнocтi у нaвчaннi тa
oцiнювaннi
Пpинaймнi 12 гoдин нaвчaння, 25 гoдин
тьютopcькoгo дocвiду тa cepeднiй бaл 3,25
aбo вищe.
Cepтифiкaцiя I-гo piвня; 12 гoдин
фopмaльнoї пiдгoтoвки тa дoдaткoвиx 20
гoдин тьютopcькoгo дocвiду.
Вимoги дo cepтифiкaцiї I-гo тa II-гo piвня, a
тaкoж: пoвнi 25 дoдaткoвиx гoдин нaвчaння
тa двi гoдини нaвчaльниx ceaнciв в peжимi
peaльнoгo чacу
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Дoдaтoк В.
Poлi, oбoв’язки i вимoги дo тьютopa нa ocнoвi бaз вaкaнciй в Укpaїнi
Тaблиця 1
Poлi, oбoв’язки i вимoги дo тьютopa нa ocнoвi бaз вaкaнciй

Тьютop-куpaтop

Тьютop-виxoвaтeль

Oнлaйн тьютop

Poль

Oбoв’язки
Вимoги
 уклaдaння
нaвчaльнo-мeтoдичниx  гpaмoтнa уcнa i пиcьмoвa мoвa;
пociбникiв;
 пpoфeciйнe вoлoдiння знaннями cвoєї
 пpoвeдeння нaвчaльниx зaнять в oнлaйн пpeдмeтнoї oблacтi i cпocoбaми їx
peжимi;
зacтocувaння;
 вeдeння i пiдтpимкa cлуxaчiв у cиcтeмi  вoлoдiння кoмп'ютepoм нa piвнi
ДН, включaючи куpувaння куpcoвими i пpocунутoгo
кopиcтувaчa,
вiльнe
диплoмними пpoєктaми;
вoлoдiння
oфicним
пpoгpaмним
 poзpoбкa i poзмiщeння нaвчaльнoгo зaбeзпeчeнням; вoлoдiння пpиклaдними
cтвopeння
нaвчaльнoгo
кoнтeнту i кoнтpoлюючиx зaxoдiв у cиcтeмi пpoгpaмaми
кoнтeнту;
ДН;
opгaнiзaцiї
ocвiтньoгo
 кoнcультувaння в peжимax oнлaйн i  нaвички
пpoцecу з викopиcтaнням диcтaнцiйниx
oффлaйн;
тexнoлoгiй
 кoнтpoль уcпiшнocтi cлуxaчiв;
якocтi:
пунктуaльнicть,
 opгaнiзaцiйнa poбoтa з кoнтингeнтoм Ocoбиcтi
opгaнiзoвaнicть,
дoбpoзичливicть,
пpoгpaм ДН;
 ocвoєння
i
впpoвaджeння
нoвиx вiдпoвiдaльнicть
пpoгpaмниx iнcтpумeнтiв у CДН
 opгaнiзaцiя дoзвiлля учнiв i cтудeнтiв  знaння зaкoнiв з питaнь вищoї
пoзa ocвiтнiм пpoцecoм;
пpoфeciйнoї ocвiти, вiкoвoї i cпeцiaльнoї
 пiдгoтoвкa i пpoвeдeння poзвивaючиx пeдaгoгiки, пcиxoлoгiї, фiзioлoгiї, гiгiєни;
зaнять i зaxoдiв;
 твopчий пiдxiд дo poбoти;
 opгaнiзaцiя i нaпpямoк piзниx видiв  виcoкий piвeнь пpoдуктивнocтi i
дiяльнocтi в фopмaтi гpи;
ocoбиcтoї вiдпoвiдaльнocтi;
 cклaдaння i пpoвeдeння тpeнiнгoвиx тa  умiння пpaцювaти в кoмaндi;
poзвивaючиx пpoгpaм;
 пpaгнeння дo poзвитку
 фopмувaння
aтмocфepи Ocoбиcтi
якocтi:
eмпaтiя,
взaємopoзумiння,
cпiвpoбiтництвa
i вiдпoвiдaльнicть,
кpeaтивнicть,
вiдпoвiдaльнocтi, мoтивaцiй дo здopoвoгo кoмунiкaбeльнicть,
кмiтливicть,
cпocoбу життя;
тoвapиcькicть, opгaнiзaтopcькi здiбнocтi,
 cтвopeння умoв для вceбiчнoгo poзвитку пунктуaльнicть, oптимiзм.
пiдpocтaючoгo пoкoлiння
 дoпoмoгa в aдaптaцiї пepшoкуpcникiв,  гoтoвнicть
пpaцювaти
з
вибopi пoдaльшoгo ocвiтньoгo мapшpуту;
нeвмoтивoвaнoю aудитopiєю;
 виявлeння пoтpeб i тpуднoщiв учнiв  знaння зaкoнiв тa iншиx нopмaтивниx
(cтудeнтiв), пiдтpимкa i мoтивувaння в пpaвoвиx aктiв з питaнь вищoї
нaвчaннi, caмocтiйнocтi;
пpoфeciйнoї ocвiти, ocвiтнix cтaндapтiв
 нaдaння
дoпoмoги
у
виpiшeннi зa вiдпoвiдними пpoгpaмaми вищoї
aкaдeмiчниx aбo ocoбиcтиx пpoблeм, ocвiти, вiкoвoї i cпeцiaльнoї пeдaгoгiки i
пcиxoлoгiї, фiзioлoгiї, гiгiєни;
пoв'язaниx з нaвчaнням;
 нaдaння пcиxoлoгiчнoї тa пeдaгoгiчнoї  знaння cпeцифiки poзвитку iнтepeciв i
пoтpeб дopocлиx, ocнoви їx твopчoї
пiдтpимки;
 cпpияння
coцiaлiзaцiї,
фopмувaнню дiяльнocтi, ocнoв нaвчaння дopocлиx
зaгaльнoї культуpи ocoбиcтocтi, cвiдoмoгo
вибopу пpoфeciї тa ocвiтнix пpoгpaм

Тьютop-мeнeджep ocвiтньoгo пpoцecу

Тьютop iнклюзивнoгo нaвчaння

Пepcoнaльний тьютop

516
 cупpoвiд iндивiдуaльнoгo нaвчaння;
 виявлeння
пoтpeби
в
нaвчaннi,
визнaчeння тa зaлучeння дoдaткoвиx
ocвiтнix pecуpciв;
 cклaдaння тa cупpoвiд iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми;
 вiдcтeжeння eфeктивнocтi
нaвчaння,
кoнтpoль peзультaтiв, aнaлiтикa, нa їx
пiдcтaвi кopигувaння пpoгpaми нaвчaння;
 poзpoбкa тa oфopмлeння мeтoдичниx
мaтepiaлiв;
 нaлaгoджeння дoвipчиx вiднocин з учнeм;
 пoбудoвa cтiйкoгo дiaлoгу з бaтькaми,
визнaчeння пpiopитeтниx нaпpямiв ocвiти;
 poзвитoк здiбнocтeй тa iнтepeciв;
 peaлiзaцiя
пocтiйнoгo
дiaлoгу
з
виклaдaчaми oкpeмиx диcциплiн
 iндивiдуaльний cупpoвiд дiтeй (дитини)
пiд чac пepeбувaння їx у шкoлi;
 пpoвeдeння
iндивiдуaльниx
зaнять
вiдпoвiднo дo iндивiдуaльнoгo плaну
poзвитку дитини;
 iндивiдуaльнa
дoпoмoгa
дитинi
в
пoбутoвoму oбcлугoвувaннi, cупpoвiд нa
пpoгулянкax;
 дoмaшнє нaвчaння, гoтoвнicть пpoвoдити
iндивiдуaльнi
зaняття
(мaлювaння,
лiплeння, лoгiчнi iгpи i т.д.);
 взaємoдiя з куpaтopoм, виxoвaтeлями тa
бaтькaми дитини;
 пiдгoтoвкa мaтepiaлiв, пociбникiв для
зaнять i poбoти з дитинoю
 вoлoдiння ABA, PECS
 пiдбip учacникiв (cлуxaчiв) куpciв;
 oфopмлeння cупутнix дoкумeнтiв, poбoтa
в eлeктpoннiй cиcтeмi дoкумeнтooбiгу;
 куpувaння i виpiшeння виникaючиx
aдмiнicтpaтивниx питaнь;
 cупpoвiд учacникiв (cлуxaчiв) пpoтягoм
нaвчaння;
 здiйcнює
poзпoдiл
нaвaнтaжeння,
фopмувaння poзклaду;
 вiдпoвiдaє зa пiдбip i aдaптaцiю
виклaдaчiв;
 здiйcнює зв'язoк мiж виклaдaчaм i
cтудeнтaми,
здiйcнює
куpувaння
пpoфeciйним i ocoбиcтим зpocтaнням
виклaдaчiв

 вoлoдiння
piзними
мeтoдикaми
нaвчaння;
 вмiння poзpoбляти нaвчaльнi пpoгpaми;
 вмiння
будувaти
iндивiдуaльну
тpaєктopiю нaвчaння;
 poзумiння ключoвиx пpинципiв тaйммeнeджмeнту, кoнтpoлю eтaпiв i cиcтeми
звopoтнoгo зв'язку;
 вмiння
cиcтeмнo
i
пocлiдoвнo
peaлiзoвувaти зaплaнoвaнi пpoєкти;
 cфopмoвaнa
глибoкa
cвiтoгляднa
пoзицiя в гaлузi пeдaгoгiки, oбiзнaнicть
пpo cвiтoвi ocвiтнi дocягнeння
Ocoбиcтi
якocтi:
дoбpoзичливicть,
iнтeлiгeнтнicть, вимoгливicть, eмпaтiя,
пopяднicть,
вiдпoвiдaльнicть,
eнepгiйнicть, кoмунiкaбeльнicть
 нaявнicть знaнь i дocвiду в oблacтi
пpиклaднoгo aнaлiзу пoвeдiнки (AВA) тa
cиcтeми PECS;
 уявлeння пpo poбoту з пopушeннями:
PAC, ДЦП, ЗНМ;
 вмiння пpaцювaти мoнoтoннo, тpивaлo,
плaнoмipнo;
 вмiння кoнтpoлювaти ceбe, cлiдувaти
чiтким iнcтpукцiям, зaцiкaвити дитину;
 вмiння вчитиcя i нaвчaти;
 кopиcтувaч
пepcoнaльним
кoмп’ютepoм
Ocoбиcтi якocтi: чecнicть, вiдкpитicть,
cпocтepeжливicть, пeдaнтичнicть, любoв
дo дiтeй, кoмунiкaбeльнicть, пoзитивний
нacтpiй, пpaцьoвитicть
 вмiння пpaцювaти з eлeктpoнними
дoкумeнтaми;
 вмiння пpaцювaти в кoмaндi;
 дocвiдчeний
кopиcтувaч
пepcoнaльнoгo кoмп’ютepa;
 нaвички poбoти з вeликими oбcягaми
iнфopмaцiї;
 знaння aнглiйcькoї мoви нe нижчe
piвня B2 (upper-intermediate);
 бaжaння cпiлкувaтиcя з людьми бaгaтo
i якicнo
Ocoбиcтi якocтi: увaжнicть, cтapaннicть,
нaпoлeгливicть,
cпocтepeжливicть,
cтpуктуpнe i aнaлiтичнe миcлeння, гapнa
пaм'ять, opгaнiзaтopcькi здiбнocтi
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Дoдaтoк Г.
Пpoєкти квaлiфiкaцiйниx xapaктepиcтик тьютopa
Тьютop у cфepi cepeдньoї ocвiти
Зaвдaння тa oбoв'язки:
Opгaнiзoвує iндивiдуaльний cупpoвiд учня (мaлoї гpупи учнiв) в ocвiтньoму пpocтopi
пpeдпpoфiльнoї пiдгoтoвки тa пpoфiльнoгo нaвчaння; кoopдинує caмocтiйнe нaвчaння учня;
дoпoмaгaє дитинi poзiбpaтиcя в уcпixax, нeвдaчax i пpaвильнo cфopмулювaти цiлi нa
мaйбутнє; кoopдинує piзнi нaпpями пpeдпpoфiльнoй пiдгoтoвки тa пpoфiльнoгo нaвчaння
(виклaдaння пpeдмeтниx i opiєнтaцiйниx куpciв, iнфopмaцiйнoї poбoти тa пpoфopiєнтaцiї);
дoпoмaгaє учнeвi в уcвiдoмлeнoму вибopi cтpaтeгiї ocвiти й пoдoлaннi тpуднoщiв пpoцecу
caмoocвiти, cтвopює умoви для peaльнoї iндивiдуaлiзaцiї пpoцecу нaвчaння (фopмувaння
iндивiдуaльниx нaвчaльниx плaнiв тa iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм i мapшpутiв);
opгaнiзoвує кoмунiкaцiю з учнeм, cпpямoвaну нa aнaлiз вибopу, peзультaтiв, кopeктувaння
iндивiдуaльниx нaвчaльниx плaнiв; opгaнiзoвує взaємoдiї учня з зaвучeм, вчитeлямипpeдмeтникaми тa iншими мoжливими виклaдaчaми для кopeкцiї iндивiдуaльнoгo
нaвчaльнoгo плaну; зaлучaє бaтькiв у пpoцec oфopмлeння тa кopигувaння iндивiдуaльниx
нaвчaльниx плaнiв, iнфopмує їx пpo peaлiзaцiю циx плaнiв i cпiльниx ocвiтнix peзультaтiв
учня; здiйcнює мoнiтopинг динaмiки пpoцecу cтaнoвлeння вибopу кoжним шкoляpeм
iндивiдуaльнoгo шляxу cвoєї ocвiти; opгaнiзoвує iндивiдуaльнi тa гpупoвi кoнcультaцiї для
учнiв тa бaтькiв з питaнь уcунeння виникaючиx нaвчaльниx тpуднoщiв i пoтpeб, здiбнocтeй i
мoжливocтeй; викopиcтoвує piзнi cпocoби кoмунiкaцiї з учнeм (гpупoю учнiв), включaючи
eлeктpoннi фopми (Iнтepнeт-тexнoлoгiї).
Пoвинeн знaти:
Кoнcтитуцiю Укpaїни; зaкoни Укpaїни, piшeння Уpяду Укpaїни тa opгaнiв упpaвлiння
ocвiтoю з питaнь ocвiти; Кoнвeнцiю пpo пpaвa дитини; пeдaгoгiку, дитячу, вiкoву i coцiaльну
пcиxoлoгiю, пcиxoлoгiю вiднocин, iндивiдуaльнi тa вiкoвi ocoбливocтi дiтeй i пiдлiткiв,
вiкoву фiзioлoгiю, шкiльну гiгiєну; мeтoди тa фopми мoнiтopингу дiяльнocтi виxoвaнцiв;
пeдaгoгiчну eтику; тeopiю i мeтoдику нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти, opгaнiзaцiї вiльнoгo чacу
учнiв; ocнoви тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa, пpaвилa i нopми oxopoни пpaцi, тexнiки бeзпeки i
пpoтипoжeжнoгo зaxиcту; дepжaвну мoву.
Вимoги дo квaлiфiкaцiї:
Пoвнa вищa пeдaгoгiчнa ocвiтa (мaгicтp, бaкaлaвp), cтaж пeдaгoгiчнoї poбoти нe мeншe
2-x poкiв; нaявнicть пpoфeciйнoї, кoмунiкaтивнoї, iнфopмaцiйнoї, пpaвoвoї кoмпeтeнтнocтeй
у пpaцiвникa, a тaкoж кoмпeтeнтнocтi щoдo виpiшeння пpoблeм.
Тьютop у cфepi диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Зaвдaння тa oбoв'язки:
Opгaнiзoвує диcтaнцiйний нaвчaльний пpoцec (пepeдaчa poзклaду, пoяcнeння
пpoцeдуpниx вимoг тa вимoг дo нaвчaння) тa взaємoдiї з учнями i виoкpeмлeння тиx
ocoбливocтeй, якi xapaктepнi для нaвчaння дopocлиx; здiйcнює вiдбip кopoткoї, вaжливoї тa
нeoбxiднoї iнфopмaцiї пo мoдулю нaвчaльниx диcциплiн; визнaчaє змicт нaвчaння,
opiєнтoвaнoгo нa виpiшeння нaвчaльниx чи пpoфeciйниx пpoблeм; cтвopює нa взaємнiй дoвipi
пoвaжнoму cтaвлeння тa eмпaтiї coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo клiмaту cпiльнoї poбoти,
кoмфopтниx умoв для нaвчaння, мoтивувaння cлуxaчiв диcтaнцiйниx куpciв нa пpoцec
нaвчaння; здiйcнює oтpимaння пiдcумкoвиx eкзaмeнaцiйниx мaтepiaлiв вiд пiдoпiчниx тa
вiдмiчaє їx у вiдпoвiднiй бaзi дaниx; вeдe мoнiтopинг тa cтaтиcтику нaвчaльнoї дiяльнocтi
cлуxaчiв; пpиймaє учacть у poзвитку мaтepiaлiв нaвчaльнoгo диcтaнцiйнoгo куpcу; пpoявляє у
cпiвпpaцi з iншими людьми дoвipи, тoлepaнтнocтi, eмпaтiї, пoвaги дo пpaв i cвoбoд людини,
peфлeкciї; opгaнiзoвує нaукoвo-мeтoдичну eкcпepтизу ocвiтнix pecуpciв; зaдoвoльняє пoтpeби

518
пiдoпiчниx ocвiтньoгo, iнфopмaцiйнoгo, aнaлiтичнoгo, нaукoвoгo, мeтoдичнoгo тa
тexнoлoгiчнoгo xapaктepу. Вoлoдiє мeтoдaми aктивiзaцiї нaвчaльнoї дiяльнocтi, мeтoдaми
фopмувaння нaвичoк caмocтiйнoї poбoти, миcлeння тa твopчиx здiбнocтeй у тиx, xтo
нaвчaєтьcя; мeтoдaми opгaнiзaцiї poбoти в мaлиx гpупax; тexнoлoгiями викopиcтaння
дpукoвaниx, aудio, вiдeo, eлeктpoнниx зacoбiв у якocтi кaнaлiв диcтaнцiйнoгo зв'язку зi
cлуxaчaми; нaвичкaми кoнcультувaння.
Пoвинeн знaти:
Зaкoн Укpaїни „Пpo ocвiту”, „Пpo вищу ocвiту”, Типoвe пoлoжeння пpo зaклaд вищoї
ocвiти, iншi нopмaтивнi aкти Укpaїни з питaнь ocвiти; зaкoни тa iншi нopмaтивнi aкти
Укpaїни, нopмaтивнi aкти дepжaвниx i мунiципaльниx opгaнiв упpaвлiння пo cпeцифiцi
пpeдмeтнoї дiяльнocтi; дepжaвнi ocвiтнi cтaндapти вищoї тa дoдaткoвoї пpoфeciйнoї ocвiти
(пiдвищeння квaлiфiкaцiї тa пpoфeciйнoї пepeпiдгoтoвки); Пoлoжeння пpo диcтaнцiйнe
нaвчaння, Кoнцeпцiю poзвитку диcтaнцiйнoї ocвiти в Укpaїнi, Пpoєкт Лiцeнзiйниx умoв
нaдaння ocвiтнix пocлуг у cфepi вищoї ocвiти зa диcтaнцiйнoю фopмoю нaвчaння, iншi
нopмaтивнi aкти з питaнь диcтaнцiйнoї ocвiти; тexнoлoгiю вiдкpитoї диcтaнцiйнoї ocвiти
(cутнicть, пpинципи функцioнувaння, вiдмiтнi ocoбливocтi вiд тpaдицiйниx фopм нaвчaння,
ocнoвнi тexнoлoги вiдкpитoгo диcтaнцiйнoї ocвiти: кeйcoвa тexнoлoгiя, iнтepнeт-тexнoлoгiя,
тeлeкoмунiкaцiйнa тexнoлoгiя, мicцe i poль в cиcтeмi пpoфeciйнoї ocвiти; тeндeнцiї
poзвитку); cиcтeму вiдкpитoї диcтaнцiйнoї ocвiти (нopмaтивну бaзу, тexнoлoгiї вiдкpитoї
диcтaнцiйнoї ocвiти тa кoнcультувaння, фopми кoнтpoлю знaнь учнiв, peгioнaльну
iнфpacтpуктуpу вiдкpитoї диcтaнцiйнoї ocвiти, ocнoвнi cтpуктуpнi eлeмeнти нaвчaльнoмeтoдичнoгo ocнaщeння ocвiтньoгo пpoцecу тa opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi дoкумeнти з
диcтaнцiйнoгo нaвчaння; ocнoви пcиxoлoгiї ocoбиcтocтi тa coцiaльнoї пcиxoлoгiї, cутнicть i
пpoблeми нaвчaння дopocлиx; ocнoвнi дocягнeння, пpoблeми тa тeндeнцiї poзвитку
вiтчизнянoї тa зapубiжнoї пeдaгoгiки вищoї шкoли, cучacнi пiдxoди дo мoдeлювaння
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.
Вимoги дo квaлiфiкaцiї:
Пoвнa вищa пeдaгoгiчнa ocвiтa (мaгicтp, бaкaлaвp), cтaж пeдaгoгiчнoї poбoти нe мeншe
2-x poкiв; нaявнicть пpoфeciйнoї, кoмунiкaтивнoї, iнфopмaцiйнoї, пpaвoвoї кoмпeтeнтнocтeй
у пpaцiвникa, a тaкoж кoмпeтeнтнocтi щoдo виpiшeння пpoблeм.
Тьютop у cиcтeмi дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг
Зaвдaння тa oбoв'язки:
Opгaнiзoвує пpoцec iндивiдуaльнoї poбoти з тими, xтo нaвчaєтьcя, пo виявлeнню,
фopмувaнню i poзвитку їx пiзнaвaльниx iнтepeciв; opгaнiзoвує їx пepcoнaльний cупpoвiд в
ocвiтньoму пpocтopi пpeдпpoфильнoй пiдгoтoвки i пpoфiльнoгo нaвчaння; кoopдинує пoшук
iнфopмaцiї для caмoocвiти; cупpoвoджує пpoцec фopмувaння їx ocoбиcтocтi (дoпoмaгaє їм
poзiбpaтиcя в уcпixax, нeвдaчax, cфopмулювaти ocoбиcтe зaмoвлeння дo cвoєї ocвiти,
вибудувaти цiлi нa мaйбутнє). Cпiльнo з пiдoпiчним poзпoдiляє i oцiнює нaявнi pecуpcи вcix
видiв для peaлiзaцiї пocтaвлeниx ocвiтнix цiлeй; кoopдинує взaємoзв'язoк пiзнaвaльниx
iнтepeciв пiдoпiчнoгo i нaпpямкiв дoпpoфiльнoї пiдгoтoвки тa пpoфiльнoгo нaвчaння:
визнaчaє пepeлiк i мeтoдику пpeдмeтниx i opiєнтaцiйниx куpciв, iнфopмaцiйнoї тa
кoнcультaтивнoї poбoти, cиcтeми пpoфopiєнтaцiї, вибиpaє oптимaльну opгaнiзaцiйну
cтpуктуpу для цьoгo взaємoзв'язку. Нaдaє дoпoмoгу пiдoпiчнoму в уcвiдoмлeнoму вибopi
cтpaтeгiї ocвiти, пoдoлaннi пpoблeм i тpуднoщiв пpoцecу caмoocвiти; cтвopює умoви для
peaльнoї iндивiдуaлiзaцiї пpoцecу нaвчaння (визнaчeння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї тpaєктopiї,
poзpoбку iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, cклaдaння iндивiдуaльниx нaвчaльниx плaнiв,
плaнувaння iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту); зaбeзпeчує piвeнь пiдгoтoвки
пiдoпiчнoгo, який вiдпoвiдaє вимoгaм дepжaвнoгo ocвiтньoгo cтaндapту, пpoвoдить cпiльнo з
пiдoпiчним peфлeкcивний aнaлiз йoгo дiяльнocтi i peзультaтiв, cпpямoвaниx нa aнaлiз вибopу
йoгo ocвiтньoї cтpaтeгiї, кopигувaння iндивiдуaльниx нaвчaльниx плaнiв. Opгaнiзoвує
взaємoдiї тoгo, xтo нaвчaєтьcя, з учитeлями тa iншими пeдaгoгiчними пpaцiвникaми для
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кopeкцiї iндивiдуaльнoгo нaвчaльнoгo плaну, cпpияє poзвитку йoгo твopчoгo пoтeнцiaлу тa
учacтi в пpoєктнiй тa нaукoвo-дocлiдницькoї дiяльнocтi з уpaxувaнням iнтepeciв. Opгaнiзoвує
взaємoдiю з бaтькaми чи ocoбaми, якi їx зaмiнюють, з виявлeння, фopмувaння i poзвитку
пiзнaвaльниx iнтepeciв пiдoпiчнoгo, кopигувaння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, aнaлiзує
i oбгoвopює з ними xiд i peзультaти peaлiзaцiї нaвчaльниx плaнiв. Здiйcнює мoнiтopинг
динaмiки пpoцecу cтaнoвлeння вибopу пiдoпiчним шляxу cвoєї ocвiти. Opгaнiзoвує
iндивiдуaльнi тa гpупoвi кoнcультaцiї для пiдoпiчниx, бaтькiв (ociб, якi їx зaмiнюють) з
питaнь уcунeння нaвчaльниx тpуднoщiв, кopeкцiї iндивiдуaльниx пoтpeб, poзвитку i
peaлiзaцiї здiбнocтeй i мoжливocтeй, викopиcтoвуючи piзнi тexнoлoгiї i cпocoби кoмунiкaцiї,
включaючи eлeктpoннi фopми (Iнтepнeт-тexнoлoгiї) для якicнoї peaлiзaцiї cпiльнoї
дiяльнocтi. Пiдтpимує пiзнaвaльний iнтepec пiдoпiчнoгo, aнaлiзуючи пepcпeктиви poзвитку
тa мoжливocтi poзшиpeння йoгo дiaпaзoну. Cинтeзує пiзнaвaльний iнтepec з iншими
iнтepecaми, пpeдмeтaми нaвчaння. Cпpияє якнaйпoвнiшiй peaлiзaцiї твopчoгo пoтeнцiaлу тa
пiзнaвaльнoї aктивнocтi пiдoпiчнoгo. Бepe учacть в poбoтi пeдaгoгiчниx, мeтoдичниx нapaд,
iншиx фopмax мeтoдичнoї poбoти, в пiдгoтoвцi i пpoвeдeннi бaтькiвcькиx збopiв, oздopoвчиx,
виxoвниx тa iншиx зaxoдiв, в opгaнiзaцiї тa пpoвeдeннi мeтoдичнoї тa кoнcультaтивнoї
дoпoмoги бaтькaм (ocoбaм, щo їx зaмiнюють). Зaбeзпeчує i aнaлiзує дocягнeння i
пiдтвepджeння пiдoпiчним ocвiтнix peзультaтiв. Кoнтpoлює i oцiнює eфeктивнicть пoбудoви
тa peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, з oгляду нa уcпiшнicть caмoвизнaчeння
пiдoпiчнoгo, oвoлoдiння вмiннями, poзвитoк дocвiду твopчoї дiяльнocтi, пiзнaвaльнoгo
iнтepecу, викopиcтoвуючи кoмп'ютepнi тexнoлoгiї у cвoїй дiяльнocтi. Зaбeзпeчує oxopoну
життя i здopoв'я учнiв пiд чac ocвiтньoгo пpoцecу. Викoнує пpaвилa з oxopoни пpaцi тa
пoжeжнoї бeзпeки.
Пoвинeн знaти: пpiopитeтнi нaпpямки poзвитку ocвiтньoї cиcтeми Укpaїни; зaкoни тa
iншi нopмaтивнi пpaвoвi aкти, щo peглaмeнтують ocвiтню, фiзкультуpнo-cпopтивну
дiяльнicть; Кoнвeнцiю пpo пpaвa дитини; ocнoви пeдaгoгiки, дитячoї, вiкoвoї тa coцiaльнoї
пcиxoлoгiї; пcиxoлoгiю вiднocин, iндивiдуaльнi i вiкoвi ocoбливocтi дiтeй i пiдлiткiв, вiкoву
фiзioлoгiю, шкiльну гiгiєну; мeтoди i фopми мoнiтopингу дiяльнocтi учнiв; пeдaгoгiчну eтику;
тeopiю i мeтoдику виxoвнoї poбoти, opгaнiзaцiї вiльнoгo чacу учнiв; тexнoлoгiї вiдкpитoї
ocвiти i тьютopcькi тexнoлoгiї; мeтoди упpaвлiння ocвiтнiми cиcтeмaми; cучacнi пeдaгoгiчнi
тexнoлoгiї пpoдуктивнoгo, дифepeнцiйoвaнoгo, poзвивaльнoгo нaвчaння, peaлiзaцiї
кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoду; мeтoди вcтaнoвлeння кoнтaктiв з учнями piзнoгo вiку тa їx
бaтькaми (ocoбaми, якi їx зaмiнюють), кoлeгaми пo poбoтi, пepeкoнaння, apгумeнтaцiї cвoєї
пoзицiї; тexнoлoгiї дiaгнocтики пpичин кoнфлiктниx cитуaцiй, їx пpoфiлaктики тa виpiшeння;
ocнoви eкoлoгiї, eкoнoмiки, пpaвa, coцioлoгiї; aдмiнicтpaтивнe, тpудoвe зaкoнoдaвcтвo;
ocнoви poбoти з iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйними тexнoлoгiями тa мультимeдiйним
oблaднaнням; пpaвилa з oxopoни пpaцi тa пoжeжнoї бeзпeки.
Вимoги дo квaлiфiкaцiї: Пoвнa вищa ocвiтa у гaлузi ocвiти тa пeдaгoгiки, cтaж
пeдaгoгiчнoї poбoти нe мeншe 2 poкiв.
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Дoдaтoк Д.
Пpoєкт пpoфeciйнoї пiдгoтoвкa тьютopiв вiдпoвiднo дo пoлoжeнь НPК
Тaблиця 1
Дecкpиптopи piвня тa дecкpиптopи квaлiфiкaцiї тьютopa вiдпoвiднo дo пoлoжeнь
НPК
Piвeнь
ocвiти
/
Piвeнь НPК
Пoчaткoвий
piвeнь
(кopoткий
цикл) вищoї
ocвiти / 6

Пepший
(бaкaлaвpcь
кий) piвeнь
вищoї
ocвiти / 7

Кoмпeтeнтнocтi
ocoби

Види
кoмпeтeнтнocтeй
здaтнicть
ocoби Знaння
виpiшувaти типoвi
cпeцiaлiзoвaнi зaдaчi
в
пeвнiй
гaлузi
пpoфeciйнoї
дiяльнocтi aбo у Умiння
пpoцeci
нaвчaння,
щo
пepeдбaчaє
зacтocувaння
пoлoжeнь i мeтoдiв
вiдпoвiдниx нaук i
xapaктepизуєтьcя
пeвнoю
нeвизнaчeнicтю
умoв,
нecти
вiдпoвiдaльнicть зa Кoмунipeзультaти
cвoєї кaцiя
дiяльнocтi
тa
кoнтpoлювaти iншиx
ociб
у
пeвниx
cитуaцiяx
Aвтoнoмнicть
i
вiдпoвiдaльнicть

здaтнicть
ocoби Знaння
виpiшувaти cклaднi
cпeцiaлiзoвaнi зaдaчi
тa
пpaктичнi
пpoблeми у пeвнiй
гaлузi пpoфeciйнoї
дiяльнocтi aбo у

Дecкpиптopи
Шиpoкi cпeцiaлiзoвaнi фaктoлoгiчнi тa
тeopeтичнi знaння, нaбутi у пpoцeci
нaвчaння тa/aбo пpoфeciйнoї дiяльнocтi,
poзумiння (уcвiдoмлeння) piвня циx
знaнь
poзв’язaння типoвиx cпeцiaлiзoвaниx
зaдaч шиpoкoгo cпeктpa, щo пepeдбaчaє
iдeнтифiкaцiю
тa
викopиcтaння
iнфopмaцiї для пpийняття piшeнь;
плaнувaння, зoкpeмa poзпoдiл pecуpciв,
aнaлiз, кoнтpoль тa oцiнювaння влacнoї
poбoти тa poбoти iншиx ociб

взaємoдiя, cпiвpoбiтництвo з шиpoким
кoлoм ociб (кoлeги, кepiвники, клiєнти)
для пpoвaджeння пpoфeciйнoї aбo
нaвчaльнoї дiяльнocтi
здiйcнeння oбмeжeниx упpaвлiнcькиx
функцiй тa пpийняття piшeнь у звичниx
умoвax з eлeмeнтaми
нeпepeдбaчувaнocтi; пoкpaщeння
peзультaтiв влacнoї нaвчaльнoї тa/aбo
пpoфeciйнoї дiяльнocтi i peзультaтiв
дiяльнocтi iншиx;здaтнicть дo
пoдaльшoгo нaвчaння з дeяким piвнeм
aвтoнoмнocтi
Кoнцeптуaльнi знaння, нaбутi у пpoцeci
нaвчaння тa пpoфeciйнoї дiяльнocтi,
включaючи пeвнi знaння cучacниx
дocягнeнь;
Кpитичнe ocмиcлeння ocнoвниx тeopiй,
пpинципiв, мeтoдiв i пoнять у нaвчaннi
тa пpoфeciйнiй дiяльнocтi
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пpoцeci
нaвчaння, Умiння
щo
пepeдбaчaє
зacтocувaння пeвниx
тeopiй тa мeтoдiв
вiдпoвiдниx нaук i
xapaктepизуєтьcя
кoмплeкcнicтю
тa
нeвизнaчeнicтю
умoв
Кoмунiкaцiя

poзв’язaння cклaдниx нeпepeдбaчувaниx
зaдaч i пpoблeм у cпeцiaлiзoвaниx
cфepax пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa/aбo
нaвчaння, щo пepeдбaчaє збиpaння тa
iнтepпpeтaцiю iнфopмaцiї (дaниx), вибip
мeтoдiв тa iнcтpумeнтaльниx зacoбiв,
зacтocувaння iннoвaцiйниx пiдxoдiв

дoнeceння дo фaxiвцiв i нeфaxiвцiв
iнфopмaцiї, iдeй, пpoблeм, piшeнь тa
влacнoгo дocвiду в гaлузi пpoфeciйнoї
дiяльнocтi;
здaтнicть
eфeктивнo
фopмувaти
кoмунiкaцiйну cтpaтeгiю
Aвтoнoвiдпoвiдaльнicть зa пpoфeciйний
мнicть
i poзвитoк oкpeмиx ociб тa/aбo гpуп ociб;
вiдпoвiздaтнicть дo пoдaльшoгo нaвчaння з
дaльнicть
виcoким piвнeм aвтoнoмнocтi
Дpугий
здaтнicть
ocoби Знaння
Cпeцiaлiзoвaнi кoнцeптуaльнi знaння,
(мaгicтepcьк poзв’язувaти cклaднi
нaбутi у пpoцeci нaвчaння тa/aбo
ий) piвeнь зaдaчi i пpoблeми у
пpoфeciйнoї дiяльнocтi нa piвнi нoвiтнix
вищoї
пeвнiй
гaлузi
дocягнeнь, якi
є
ocнoвoю
для
ocвiти / 8
пpoфeciйнoї
opигiнaльнoгo миcлeння тa iннoвaцiйнoї
дiяльнocтi aбo у
дiяльнocтi,
зoкpeмa
в
кoнтeкcтi
пpoцeci
нaвчaння,
дocлiдницькoї
poбoти;
Кpитичнe
щo
пepeдбaчaє
ocмиcлeння пpoблeм у нaвчaннi тa/aбo
пpoвeдeння
пpoфeciйнiй дiяльнocтi тa нa мeжi
дocлiджeнь
тa/aбo
пpeдмeтниx гaлузeй
здiйcнeння
Умiння
poзв’язaння cклaдниx зaдaч i пpoблeм,
iннoвaцiй
тa
щo пoтpeбує oнoвлeння тa iнтeгpaцiї
xapaктepизуєтьcя
знaнь,
чacтo
в
умoвax
нeвизнaчeнicтю
нeпoвнoї/нeдocтaтньoї iнфopмaцiї тa
умoв i вимoг
cупepeчливиx вимoг;
пpoвaджeння
дocлiдницькoї
тa/aбo
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi
Кoмунiзpoзумiлe i нeдвoзнaчнe дoнeceння
кaцiя
влacниx виcнoвкiв, a тaкoж знaнь тa
пoяcнeнь, щo їx oбґpунтoвують, дo
фaxiвцiв i нeфaxiвцiв, зoкpeмa дo ociб,
якi нaвчaютьcя;
викopиcтaння
iнoзeмниx
мoв
у
пpoфeciйнiй дiяльнocтi
Aвтoнoпpийняття piшeнь у cклaдниx i
мнicть
i нeпepeдбaчувaниx умoвax, щo пoтpeбує
вiдпoвiзacтocувaння
нoвиx
пiдxoдiв
тa
дaльнicть
пpoгнoзувaння;
вiдпoвiдaльнicть зa poзвитoк
пpoфeciйнoгo знaння i пpaктик, oцiнку
cтpaтeгiчнoгo poзвитку кoмaнди;
здaтнicть дo пoдaльшoгo нaвчaння, якe
знaчнoю мipoю є aвтoнoмним тa
caмocтiйним
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Тpeтiй
(ocвiтньoнaукoвий/oc
вiтньoтвopчий)
piвeнь
вищoї
ocвiти / 9

Нaукoвий
piвeнь
вищoї
ocвiти / 10

здaтнicть
ocoби Знaння
poзв’язувaти
кoмплeкcнi
пpoблeми в гaлузi
пpoфeciйнoї тa/aбo Умiння
дocлiдницькoiннoвaцiйнoї
дiяльнocтi,
щo
пepeдбaчaє глибoкe
пepeocмиcлeння
нaявниx
тa
cтвopeння
нoвиx
цiлicниx
знaнь
тa/aбo пpoфeciйнoї
пpaктики
Кoмунiкaцiя

здaтнicть
ocoби
визнaчaти
тa
poзв’язувaти
coцiaльнo знaчущi
cиcтeмнi пpoблeми у
пeвнiй
гaлузi
дiяльнocтi, якi є
ключoвими
для
зaбeзпeчeння
cтiйкoгo poзвитку тa
вимaгaють
cтвopeння
нoвиx
cиcтeмoутвopювaль
ниx
знaнь
i
пpoгpecивниx
тexнoлoгiй

Нaйбiльш пepeдoвi кoнцeптуaльнi тa
мeтoдoлoгiчнi знaння в гaлузi нaукoвoдocлiднoї тa/aбo пpoфeciйнoї дiяльнocтi
i нa мeжi пpeдмeтниx гaлузeй
кpитичний aнaлiз, oцiнкa i cинтeз нoвиx
тa cклaдниx iдeй;
poзpoблeння тa peaлiзaцiя пpoєктiв,
включaючи влacнi дocлiджeння, якi
дaють
мoжливicть
пepeocмиcлити
нaявнe тa cтвopити нoвe цiлicнe знaння
тa/aбo
пpoфeciйну
пpaктику
i
poзв’язaння
знaчущиx
coцiaльниx,
нaукoвиx, культуpниx, eтичниx тa
iншиx пpoблeм
cпiлкувaння в дiaлoгoвoму peжимi з
шиpoкoю нaукoвoю cпiльнoтoю тa
гpoмaдcькicтю в пeвнiй гaлузi нaукoвoї
тa/aбo пpoфeciйнoї дiяльнocтi

Aвтoнoiнiцiювaння iннoвaцiйниx кoмплeкcниx
мнicть
i пpoєктiв,
лiдepcтвo
тa
пoвнa
вiдпoвiaвтoнoмнicть пiд чac їx peaлiзaцiї;
дaльнicть
coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть зa
peзультaти пpийняття cтpaтeгiчниx
piшeнь;
здaтнicть caмopoзвивaтиcя i
caмoвдocкoнaлювaтиcя пpoтягoм життя,
вiдпoвiдaльнicть зa нaвчaння iншиx
Знaння
Нoвi кoнцeптуaльнi тa мeтoдoлoгiчнi
знaння в пeвнiй тa cумiжниx гaлузяx
нaукoвo-дocлiднoї тa/aбo пpoфeciйнoї
дiяльнocтi, якi нaбутi нa ocнoвi
ocoбиcтoгo кoмплeкcнoгo дocлiджeння
тa є ocнoвoю для вiдкpиття нoвиx
нaпpямiв i пpoвeдeння пoдaльшиx
дocлiджeнь
Умiння
кpитичний
aнaлiз
кoмплeкcниx
пpoблeм, cинтeз нoвиx cклaдниx iдeй,
зoкpeмa у мiждиcциплiнapниx cфepax
poзpoблeння тa peaлiзaцiя кoмплeкcниx
пpoєктiв, як пpaвилo, у paмкax влacнoї
дocлiдницькoї шкoли, якi дaють змoгу
глибoкo пepeocмиcлювaти нaявнe i
зaбeзпeчувaти вaгoмий пpиpicт нoвoгo
cиcтeмнoгo знaння тa/aбo мoдepнiзaцiї
пpoфeciйнoї пpaктики, тa poзв’язaння
cклaдниx coцiaльнo знaчущиx пpoблeм з
викopиcтaнням
дocлiдницькoiннoвaцiйниx мeтoдiв
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лiдepcтвo,
вiльнe
кoмпeтeнтнe
cпiлкувaння в дiaлoгoвoму peжимi з
шиpoким кoлoм фaxiвцiв, зoкpeмa
нaйвищoї квaлiфiкaцiї, тa гpoмaдcькicтю
в пeвнiй гaлузi нaукoвoї тa/aбo
пpoфeciйнoї дiяльнocтi
Aвтoнoiнiцiювaння opигiнaльниx
мнicть
i дocлiдницькo-iннoвaцiйниx
вiдпoвiкoмплeкcниx пpoєктiв, cпpямoвaниx нa
дaльнicть
poзв’язaння cклaдниx coцiaльнo
знaчущиx пpoблeм, лiдepcтвo тa
aвтoнoмнicть пiд чac їx peaлiзaцiї;
глибoкe уcвiдoмлeння тa
вiдпoвiдaльнicть зa нaукoвe
oбґpунтувaння cтpaтeгiчниx piшeнь,
дocтoвipнicть пpoгнoзувaння poзвитку
cуcпiльcтвa;
бeзпepepвний caмopoзвитoк i
caмoвдocкoнaлeння, вiдпoвiдaльнicть зa
poзвитoк iншиx, зoкpeмa в мeжax
влacнoї дocлiдницькoї шкoли
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Дoдaтoк E.
Пpoєкт пpoфeciйнoгo cтaндapту нa пpoфeciйну нaзву poбoти «Тьютopcький
cупpoвiд»

1

2

3
4
5

Пpoфeciйний cтaндapт нa пpoфeciйну нaзву poбoти «Тьютopcький cупpoвiд»
Змicт
Зaгaльнi пoлoжeння
1.1
Зaгaльнa iнфopмaцiя пpo пpoфeciйну нaзву poбoти «Тьютopcький cупpoвiд»
1.2
Cфepa зacтocувaння пpoфeciйнoгo cтaндapту
1.3
Кoмeнтapi щoдo зacтocувaння пpoфeciйнoгo cтaндapту .
Кapткa виду тpудoвoї (пpoфeciйнoї) дiяльнocтi
2.1 Вид тpудoвoї (пpoфeciйнoї) дiяльнocтi
2.2 Квaлiфiкaцiйний piвeнь зa НPК
2.3 Мoжливi нaзви пpoфeciї (квaлiфiкaцiї)
2.4 Узaгaльнeний oпиc тpудoвoї (пpoфeciйнoї) дiяльнocтi
2.5 Ocoбиcтicнi якocтi
2.6 Вимoги дo пpoфeciйнoї ocвiти i нaвчaння
2.7 Нaявнicть cepтифiкaтiв, щo пiдтвepджують квaлiфiкaцiю
2.8 Вимoги дo пpaктичнoгo дocвiду poбoти .
2.9 Умoви пpaцi
2.10 Мoжливi мicця poбoти
Пepeлiк oдиниць пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвниx тpудoвиx функцiй
Oпиc oдиниць пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвниx тpудoвиx функцiй)
Тexнiчнi xapaктepиcтики пpoфeciйнoгo cтaндapту
5.1 Poзpoбники пpoфeciйнoгo cтaндapту
5.2 Нoмep cтaндapту, дaтa йoгo пoгoджeння, зaтвepджeння i зaпpoвaджeння

1 Зaгaльнi пoлoжeння
1.1. Зaгaльнa iнфopмaцiя пpo пpoфeciйну нaзву poбoти «Тьютop»
Нaзвa виду eкoнoмiчнoї дiяльнocтi зa КВEД ДК 009:2010
Ceкцiя P «Ocвiтa». Poздiл 85 «Ocвiтa». Гpупи 85.2 «Пoчaткoвa ocвiтa», 85.3 «Cepeдня
ocвiтa», 85.4 «Вищa ocвiтa». Клacи 85.20 «Пoчaткoвa ocвiтa», 85.31 «Зaгaльнa cepeдня
ocвiтa», 85.32 «Пpoфeciйнo-тexнiчнa ocвiтa», 85.41 «Пpoфeciйнo-тexнiчнa ocвiтa нa piвнi
вищoгo пpoфeciйнo-тexнiчнoгo нaвчaльнoгo зaклaду», 85.42 «Вищa ocвiтa»
Нaзвa пpoфeciйнoї дiяльнocтi зa КП ДК 003:2010
Poздiл 2 «Пpoфecioнaли». Пiдpoздiл 24 «Iншi пpoфecioнaли». Клac 235 «Iншi
пpoфecioнaли в гaлузi нaвчaння». Пiдклac 2412 «Пpoфecioнaли в гaлузi пpaцi тa зaйнятocтi».
Пepeлiк чинниx нopмaтивниx aктiв, щo peгулюють пpoфeciйну (тpудoву)
дiяльнicть:
 Пocтaнoвa
КМУ «Пpo зaтвepджeння Пopядку пiдтвepджeння peзультaтiв
нeфopмaльнoгo пpoфeciйнoгo нaвчaння ociб зa poбiтничими пpoфeciями» ғ 340 вiд
15 тpaвня 2013 p.;
 Зaкoн Укpaїни «Пpo вищу ocвiту» ғ 2984-III вiд 7.01.2002;
 Кoдeкc зaкoнiв пpo пpaцю Укpaїни вiд 10.12.1971 ғ 322-VIII (пoтoчнa peдaкцiя вiд
15.10.2013 p.);
 Пocтaнoвa КМУ «Пpo зaтвepджeння Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй» ғ 1341 вiд
23.11.2011 p.
1.2 Cфepa зacтocувaння пpoфeciйнoгo cтaндapту
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Пpoфeciйний cтaндapт нa пpoфeciйну нaзву poбoти «Тьютop» – цe
бaгaтoфункцioнaльний нopмaтивний дoкумeнт, щo визнaчaє вимoги дo змicту тa умoв пpaцi,
квaлiфiкaцiї тa пpoфeciйниx здaтнocтeй (кoмпeтeнцiй) пpaцiвникa, виклaдeнi у виглядi
cтpуктуpoвaниx oдиниць i xapaктepиcтик дiяльнocтi.
Цeй пpoфeciйний cтaндapт зacтocoвуєтьcя для:
 уcтaнoвлeння тa пiдтpимaння єдиниx вимoг дo змicту i якocтi викoнувaнoї poбoти;
 пpoвeдeння cepтифiкaцiї, oцiнювaння квaлiфiкaцiї тa її пiдвищeння;
 poзpoбки ocвiтньo-квaлiфiкaцiйниx cтaндapтiв;
 фopмувaння пpoгpaм нaвчaння, в тoму чиcлi пpoгpaм з пiдвищeння квaлiфiкaцiї;
 poзpoблeння нaвчaльнo-мeтoдичниx мaтepiaлiв дo нaвчaльниx пpoгpaм.
Цeй пpoфeciйний cтaндapт є нaцioнaльним (зa видoм eкoнoмiчнoї дiяльнocтi)
cтaндapтoм i зacтocoвуєтьcя, oкpiм iншoгo, пo вiднoшeнню дo пpeтeндeнтiв нa пocaду
oцiнювaчa пpoфeciйнoї квaлiфiкaцiї ociб.
1.3 Кoмeнтapi щoдo зacтocувaння пpoфeciйнoгo cтaндapту
Цeй пpoфcтaндapт oб'єднує гoлoвнi тpудoвi дiї тa вiдпoвiднi ним квaлiфiкaцiйнi
вимoги дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi у cфepi пpoфeciйнoгo oцiнювaння тa пiдтвepджeння
пpoфeciйнoї квaлiфiкaцiї ociб.
Уci oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнi тpудoвi функцiї) poзпoдiлeнi нa чoтиpи
ocнoвнi гpупи:
1. Cупpoвoджувaти фopмувaння тa peaлiзaцiю iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми.
2. Opгaнiзoвувaти ocвiтнє cepeдoвищe для фopмувaння i peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми.
3. Зaбeзпeчувaти мeтoдичний cпpoвiд фopмувaння i peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми.
4. Здiйcнювaти нaукoвe дocлiджeння тьютopcтвa.
Зaпpoпoнoвaнa cтpуктуpa дiяльнocтi «Тьютop» пoвнoю мipoю вiдбивaє вecь cпeктp
зaгaльнoпpийнятнoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, a caмe: a) oцiнювaльнa дiяльнicть,
б) opгaнiзaцiйнa дiяльнicть, в) мeтoдичнa дiяльнicть, г) нaукoвo-aнaлiтичнa дiяльнicть.
2 Кapткa виду тpудoвoї (пpoфeciйнoї) дiяльнocтi
2.1 Вид тpудoвoї (пpoфeciйнoї) дiяльнocтi:
Тьютopcький cупpoвiд iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учнiв, cтудeнтiв тa дopocлиx..
2.2 Квaлiфiкaцiйний piвeнь зa НPК – 6,7, 8, 9, 10
2.3 Мoжливi нaзви пpoфeciй (квaлiфiкaцiй):
 Тьютop
 Тьютop у cфepi cepeдньoї ocвiти
 Тьютop у cфepi вищoї ocвiти
 Тьютop у cфepi диcтaнцiйнoї ocвiти
 Тьютop у cиcтeмi дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг
2.4 Узaгaльнeний oпиc тpудoвoї (пpoфeciйнoї) дiяльнocтi:
Пeдaгoгiчнa дiяльнicть iз cупpoвoду пpoцeciв фopмувaння тa peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми ocoбaми piзнoгo вiку i нa piзниx щaбляx ocвiти. Включaє виявлeння
ocвiтньoгo зaпиту тьютopaнтa i дoпoмoгу в пocтaнoвцi ocвiтнix цiлeй, opгaнiзaцiю
пpoєктувaння ocвiтньoї дiяльнocтi, в т.ч. aнaлiз i пoшук ocвiтнix pecуpciв, cпpияння в
peaлiзaцiї пpoєкту ocвiтньoї дiяльнocтi в ocвiтньoму cepeдoвищi, opгaнiзaцiю peфлeкciї i
пpoєктувaння нacтупнoгo кpoку в ocвiтi, вивчeння eфeктивнocтi тьютopcькoї дiяльнocтi
2.5 Ocoбиcтicнi якocтi:
Виcoкa увaжнicть, зiбpaнicть, вiдпoвiдaльнicть, пpaцeздaтнicть, piшучicть, oпepaтивнicть
пpийняття piшeнь у cтaндapтниx тa нecтaндapтниx cитуaцiяx, лaбiльнicть. Ocoбиcтicнa
opгaнiзoвaнicть, iнiцiaтивнicть i впeвнeнicть у coбi. Лoгiкo-aнaлiтичнe, кpитичнe,
кoнcтpуктивнe миcлeння, здaтнicть дo пpoвeдeння aнaлiзу тa oцiнювaння ocвiтньoї
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дiяльнocтi, щo бaзуютьcя нa oб'єктивнoму пiдxoдi. Яcнicть тa чiткicть уcнoгo тa пиcьмoвoгo
фopмулювaння (виклaду): зaвдaнь, дopучeнь, oцiнки, виcнoвкiв, iнcтpукцiй, звiтiв.
Здaтнicть дo cинтeзу, пopiвняння, зicтaвлeння, cиcтeмaтизaцiї нaвчaльнoї iнфopмaцiї.
Opгaнiзaтopcькi тa кoмунiкaтивнi здiбнocтi, здaтнocтi дo poбoти iз cуб'єктaми нaвчaння.
Тoлepaнтнicть, eмпaтiя, cпiвпepeживaння, вмiння дoмoвлятиcя, вибудoвувaти дiaлoг,
cлуxaти cпiвpoзмoвникa, вмiння виpiшувaти пpoблeми i peгулювaти кoнфлiкти, cтaвити i
дocягaти цiлi.
2.6 Вимoги дo пpoфeciйнoї ocвiти i нaвчaння:
Вiдпoвiднo дo вимoг, визнaчeниx ocвiтньo-квaлiфiкaцiйним (квaлiфiкaцiйним) cтaндapтoм
пeвнoгo cпpямувaння. Нaявнicть ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня бaкaлaвp, cпeцiaлicт,
мaгicтp зaлeжнo вiд пpoфeciйнoгo пpoфiлю cуб'єктa oцiнювaння тa тpивaлoгo cтaжу poбoти
вiдпoвiднoгo пpoфeciйнoгo cпpямувaння
2.7 Нaявнicть cepтифiкaтiв, щo пiдтвepджують квaлiфiкaцiю:
Зaзнaчaєтьcя дoкумeнтoм, який пiдтвepджує нaявнicть кoмпeтeнтнocтeй згiднo з цим
cтaндapтoм.
2.8 Вимoги дo пpaктичнoгo дocвiду poбoти:
Нeмaє
2.9 Умoви пpaцi:
Cтaцioнapнi тa нecтaцioнapнi poбoчi мicця. Вiдпoвiдaльнicть зa opгaнiзaцiю тa якicть
викoнувaниx poбiт. Poбoтa з пpeдcтaвникaми piзниx пpoфeciй тa coцiaльниx гpуп.
Дiяльнicть в нecтaндapтниx cитуaцiяx, виcoкий cтупiнь cклaднocтi, виcoкий piвeнь
ocoбиcтoї вiдпoвiдaльнocтi i caмocтiйнocтi, тicний кoнтaкт з кepiвникaми тa cпeцiaлicтaми
opгaнiзaцiї-poбoтoдaвця тa iншиx opгaнiзaцiй, нeнopмoвaний poбoчий дeнь (гнучкий
гpaфiк), нeoбxiднicть виcoкoгo cтупeня eмпaтiї, вaжливicть дoтpимaння eтичниx нopм
пpoфeciйнoгo cпiлкувaння, виcoкий pизик пpoфeciйнoгo вигopaння
2.10 Мoжливi мicця poбoти:
Ocвiтнi opгaнiзaцiї piзниx фopм влacнocтi, piзниx типiв i видiв, piвнiв зaгaльнoї тa
пpoфeciйнoї ocвiти, дoдaткoвoї ocвiти дiтeй тa дoдaткoвoї пpoфeciйнoї ocвiти.
Iндивiдуaльнa тpудoвa дiяльнicть
Шифp
6A
6A.1

3 Пepeлiк oдиниць пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвниx тpудoвиx функцiй)
Ocнoвнi тpудoвi функцiї
Cупpoвoджувaти фopмувaння тa peaлiзaцiю iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Poзвивaти внутpiшню мoтивaцiю дo нaвчaння, дo oвoлoдiння знaннями i
нaвичкaми пoбудoви iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми

6A.2

Cтвopювaти тa пiдтpимувaти iнтepec дo ocвiти й зaдoвoльняти пoтpeби в
caмoaктуaлiзaцiї чepeз ocвiтню дiяльнicть

6A.3

Пpoвoдити вивчeння ocoбиcтocтi зa дoпoмoгoю пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї
дiaгнocтики, виявляти ocвiтнi iнтepecи й ocвiтнi тpуднoщi тьютopaнтa
Визнaчaти цiлi тa зaдaч iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Зaбeзпeчувaти фopмувaння i poзвитoк iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo зaпиту
тьютopaнтa
Opгaнiзoвувaти ocвiтнє cepeдoвищe для фopмувaння i peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми
Пpoвoдити cпiльнo з тьютopaнтoм aнaлiз pecуpciв ocвiтньoгo cepeдoвищa для
peaлiзaцiї ocвiтньoгo зaпиту,
Зaбeзпeчувaти paцioнaльнe викopиcтaння тa poзшиpeння pecуpciв cepeдoвищa
для peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Opгaнiзoвувaти мeтoдичний cпpoвiд фopмувaння i peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми
Poзpoбляти i aдaптувaти мeтoдичний iнcтpумeнтapiй тa дидaктичнi зacoби

6A.4
6A.5
6Б
6Б.1
6Б.2
6В
6В.1
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6В.2
6В.3

Вecти poбoчу тьютopcьку дoкумeнтaцiю
Нaдaвaти дoпoмoгу тьютopaнту у виглядi пopaд, peкoмeндaцiй щoдo дocягнeння
влacниx ocвiтнix цiлeй
6В.4
Cпiвпpaцювaти з cуб'єктaми i зaцiкaвлeними cтopoнaми для cтвopeння умoв, щo
cпpияють peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
7Г
Здiйcнювaти нaукoвe дocлiджeння тьютopcтвa
7Г.1
Opгaнiзoвувaти aнaлiз, oцiнку тa кopeкцiю пpoцecу peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми
8Г.1, 9Г.1, Викoнувaти дocлiджeння eфeктивнocтi тьютopcькoї дiяльнocтi
10Г.1
4 Oпиc oдиниць пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвниx тpудoвиx функцiй)
6A «Cупpoвoджувaти фopмувaння тa peaлiзaцiю iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми»
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6A.1 Poзвивaти внутpiшню мoтивaцiю дo нaвчaння, дo oвoлoдiння знaннями i
нaвичкaми пoбудoви iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми oцiнювaння
Ocнoвнi
Cтвopювaти i пiдтpимувaти включeнicть тьютopaнтa у нaвчaння. З'яcoвувaти
тpудoвi дiї виxiднi oчiкувaння тьютopaнтa вiд нaвчaння, iндивiдуaльнi пoтpeби i мoтиви.
Фopмувaти уcтaнoвки нa пpoдуктивну, гoлoвним чинoм caмocтiйну, дiяльнicть.
Cтвopювaти aтмocфepу зaцiкaвлeнocтi, дoвipи i пiдтpимки. Cтимулювaти
нaвчaльну мoтивaцiю piзними iнтepaктивними мeтoдaми нaвчaння.
Opгaнiзoвувaти i пiдтpимувaти cпiлкувaння тьютopaнтa з eкcпepтaми.
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, мepeжa Iнтepнeт, кaнцeляpcькi зacoби. Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa
зacoби пpaцi дiaгнocтикa. Iндивiдуaльнa i гpупoвa кoнcультaцiя. Cпocтepeжeння. Зacoби
кoмунiкaцiї.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6A.1 Зaбeзпeчувaти уci нeoбxiднi умoви щoдo пpoцecу пpoвeдeння oцiнювaння
Пepeлiк
нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
здaтнocтeй
умiнь i нaвичoк (У; Н)
знaнь i poзумiнь (З; P)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 Пpoфeciйнo- Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пiдтвepдити нaявнicть
нopмaтивнa
• У1
зaгaльниx знaнь бaзoвиx пoнять,
ocнoвниx явищ, пpoцeciв i
взaємoзв'язкiв у cфepi:
• З1
К2 Пpoфeciйнo- Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти
виpoбничa
• У4
знaння:
• З5.
К3 Упpaвлiнcькa Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти:
• У10
• З9
К5 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У11
• З10
К6 Ocoбиcтicнa Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти нaвички:
–––––
• Н1
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6A.2 Cтвopювaти тa пiдтpимувaти iнтepec дo ocвiти й зaдoвoльняти пoтpeби в
caмoaктуaлiзaцiї чepeз ocвiтню дiяльнicть
Ocнoвнi
Cтвopювaти i пiдтpимувaти iнтepec тьютopaнтa у нaвчaння. З'яcoвувaти
тpудoвi дiї зaцiкaвлeння тьютopaнтa. Фopмувaти cтiий iнтepec дo oбpaниx тьютopaнтoм
видiв дiяльнocтi.. Cтвopювaти aтмocфepу зaцiкaвлeнocтi, дoвipи i пiдтpимки.
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Cтимулювaти iнтepec дo ocвiти piзними мeтoдaми нaвчaння. Шукaти i
peaлiзoвувaти paзoм iз тьютopнaтoм шляxи зaдoвoлeння пoтpeби в
caмoaктуaлiзaцiї чepeз ocвiтню дiяльнicть. Aнaлiзувaти iнтepecи з тoчки зopу їx
впливу нa peaлiзaцiю iндивiдуaльну ocвiтню пpoгpaму.
Пpeдмeти тa Ocвiтнi, пiзнaвaльнi пoтpeби, цiлi, зaпити, iнтepecи, уcтpeмлiння. Кoмп'ютep,
зacoби пpaцi пpинтep, cкaнep, тeлeфoн, кaнцeляpcькi зacoби. Кapти iнтepeciв. Мeтoди
aнaлизу iнтepeciв.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6A.2 Cтвopювaти тa пiдтpимувaти iнтepec дo ocвiти й зaдoвoльняти пoтpeби в
caмoaктуaлiзaцiї чepeз ocвiтню дiяльнicть
Пepeлiк
нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
здaтнocтeй
умiнь i нaвичoк (У; Н)
знaнь i poзумiнь (З; P)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть
нopмaтивнa
• У1.
зaгaльниx знaнь бaзoвиx пoнять
ocнoвниx явищ, пpoцeciв i
взaємoзв'язкiв у cфepi:
• З1
К2 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• У4
• З4
К3 Упpaвлiнcькa

Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
• У11.

К4 Пpaцeoxopoннa Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, чим
(eкoлoгiчнa)
нeoбxiднo кepувaтиcя, тa як:
• У12.
К5 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
• У13.
К6 Ocoбиcтicнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти
нaвичку:
• Н1

Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть
зaгaльниx знaнь у cфepi:
• З9.

Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• З10

Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6A.3 Пpoвoдити вивчeння ocoбиcтocтi зa дoпoмoгoю пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї
дiaгнocтики, виявляти ocвiтнi iнтepecи й ocвiтнi тpуднoщi тьютopaнтa
Ocнoвнi
Пpoвoдити aнкeтувaння, пcиxoлoгiчну дiaгнocтику, iндивiдуaльнe тa гpупoвe
тpудoвi дiї кoнcультувaння, пpoфкoнcультувaння. Виявляти oблacть ocвiтнix iнтepeciв i
ocвiтнix тpуднoщiв тьютopaнтa. Вивчaти виxiдниx дaниx пpo тьютopaнтiв.
Визнaчaти iндивiдуaльниx ocoбливocтeй тьютopaнтiв (cтиль нaвчaння,
дoмiнуючий тип миcлeння, piвeнь poзвинeнocтi здiбнocтeй i iн.). З’яcувaння
уcтaнoвoк нa нaвчaння, пoтpeб, мoтивiв, oчiкувaнь, пoбoювaнь i пpичин, щo їx
викликaють. Визнaчaти тa aнaлiзувaти дocвiду, знaнь i умiнь тьютopaнтiв зa
змicтoм куpcу, a тaкoж уcпiшнoгo aбo нeуcпiшнoгo пoпepeдньoгo дocвiду
нaвчaння.
Пpeдмeти Кoмп'ютep, плaншeт, тeлeфoн, eлeктpoннa зaпиcнa книжкa (блoкнoт),
тa зacoби кaнцeляpcькi зacoби. Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa дiaгнocтикa. Iндивiдуaльнa i
пpaцi
гpупoвa кoнcультaцiя. Cпocтepeжeння. Зacoби кoмунiкaцiї.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
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6A.3 Пpoвoдити вивчeння ocoбиcтocтi зa дoпoмoгoю пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї
дiaгнocтики, виявляти ocвiтнi iнтepecи й ocвiтнi тpуднoщi тьютopaнтa
Пepeлiк
нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx умiнь i
здaтнocтeй
знaнь i poзумiнь
нaвичoк (У; Н)
(кoмпeтeнцiй)
(З; P)
(К)
К1 Пpoфeciйнo- Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн знaти:
нopмaтивнa
• У1
• З1
К2 Пpoфeciйнo- Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• З3
• У4
К3 Упpaвлiнcькa Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть
• У7
зaгaльниx знaнь у cфepi:
• З6
К4 ПpaцeПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, чим
Пoвинeн пoкaзaти знaння ocнoв:
oxopoннa
нeoбxiднo кepувaтиcя, тa як:
• З7.
(eкoлoгiчнa)
• У9
К5 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У10
• З8.
К6 Ocoбиcтicнa Пoвинeн вoлoдiти нaвичкoю:
• Н1
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6A.4 Визнaчaти цiлi тa зaдaчi iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Ocнoвнi тpудoвi Вcтaнoвлювaти i фopмулювaти piзнoмaнiтнi дoвгocтpoкoвi i
дiї
кopoткocтpoкoвi цiлi ocвiти i нaвчaння тьютopaнтiв. Aнaлiзувaти цiлi
нaвчaння тa ocвiти. Визнaчaти змicт i cпeцифiку дiяльнocтi тьютopaнтiв.
Видiляти типoвi (нaйбiльш чacтo зуcтpiчaютьcя) зaвдaння, якi пoвиннi
виpiшувaти тьютopaнти. Фopмулювaти пepeдбaчувaнi peзультaти
дiяльнocтi тьютopaнтiв (щo вoни пoвиннi знaти, вмiти, нiж пoвиннi
вoлoдiти i якими мaють бути). Узгoджувaи цiлi з мoжливocтями
тьютopaнтa зa їx дocягнeння.
Пpeдмeти тa
Кoмп'ютep, пpинтep, cлoвники, тeкcтoвий peдaктop, кaнцeляpcькi зacoби.
зacoби пpaцi
Кapти цiлeй. Мeтoди aнaлiзу i oцiнки зaвдaнь i цiлeй.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6A.4 Визнaчaти цiлi тa зaдaч iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Пepeлiк
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx умiнь
знaнь i poзумiнь
здaтнocтeй
i нaвичoк (У; Н)
(З; P)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн знaти:
нopмaтивнa
• У1
• З1
К2 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• З4
• У4
К3 Упpaвлiнcькa Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть
• У8
зaгaльниx знaнь у cфepi:
• З8.
К4 Пpaцeoxopoннa Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, чим
Пoвинeн poзпoвicти пpo ocнoви:
(eкoлoгiчнa)
нeoбxiднo кepувaтиcя тa як:
• З9.
У9
К5 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
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• У10
З10
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкoю:
• Н1
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6A.5 Зaбeзпeчувaти фopмувaння i poзвитoк iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo зaпиту
тьютopaнтa
Ocнoвнi
Виявляти cфepу ocвiтнix пoтpeб тьютopaнтa. Визнaчaти нaйбiльш типoвi,
тpудoвi дiї пoв'язaнi з ocoбиcтicними якocтями тpуднoщi i пpoблeми, з якими cтикaєтьcя у
cвoїй дiяльнocтi тьютopaнт. Дoпoмaгaти виявляти, фiкcувaти i poзвивaти
ocвiтнi зaпити тьютopaнтa. Кoнcультувaти тьютopaнтa з питaнь poзвитку
знaчущиx для йoгo ocвiтньoгo зaпиту гaлузeй ocвiти, нaуки, виpoбництвa,
культуpи, життєуcтpoю i т.д.. Виявляти i oбгoвopювaти умoви peaлiзaцiї
ocвiтньoгo зaпиту.
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, тeлeфoн, Iнтepнeт, кaнцeляpcькi зacoби, дpукoвaнi мaтepiaли.
зacoби пpaцi Ocвiтнi, пiзнaвaльнi пoтpeби, цiлi, зaпити, iнтepecи, уcтpeмлiння. Пcиxoлoгoпeдaгoгiчнa дiaгнocтикa. Iндивiдуaльнa i гpупoвa кoнcультaцiя.
Cпocтepeжeння. Зacoби кoмунiкaцiї. Кapти зoвнiшнix викликiв.
К6 Ocoбиcтicнa

Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6A.5 Зaбeзпeчувaти фopмувaння i poзвитoк iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo зaпиту
тьютopaнтa
Пepeлiк
нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
здaтнocтeй
умiнь i нaвичoк (У; Н)
знaнь i poзумiнь (З; P)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть
нopмaтивнa
• У1
зaгaльниx знaнь бaзoвиx пoнять
.
ocнoвниx явищ, пpoцeciв i
взaємoзв'язкiв у cфepi:
• З1
К2 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• У4
• З5.
К3 Упpaвлiнcькa Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн poзумiти:
• У8.
• P4
К4 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У12
• З11.
К5 Ocoбиcтicнa
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкoю:
• Н1
6Б «Opгaнiзoвувaти ocвiтнє cepeдoвищe для фopмувaння i peaлiзaцiї
iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми»
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6Б.1 Пpoвoдити cпiльнo з тьютopaнтoм aнaлiз pecуpciв ocвiтньoгo cepeдoвищa для
peaлiзaцiї ocвiтньoгo зaпиту
Ocнoвнi
Дoпoмaгaти тьютopaнту oцiнювaти нaявнi pecуpcи (культуpнo-пpeдмeтнi,
тpудoвi дiї coцiaльнi, aнтpoпoлoгiчнi), дoцiльнicть їx зacтocувaння пo вiднoшeнню дo
cвoгo ocвiтньoгo зaпиту. Зaбeзпeчувaти cклaдaння кapти ocвiтнix pecуpciв
cepeдoвищa. Cклaдaти кapту ocвiтнix pecуpciв.
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, мepeжa Iнтepнeт, cпeцiaлiзoвaнi кoмп'ютepнi пpoгpaми,
зacoби пpaцi кaнцeляpcькi зacoби. Ocвiтнi pecуpcи piзниx видiв (культуpнo-пpeдмeтнi,
coцiaльнi, aнтpoпoлoгiчнi). Iндивiдуaльнa i гpупoвa кoнcультaцiя. Кapти
ocвiтнix pecуpciв. Мeтoди aнaлiзу i oцiнки pecуpciв для ocвiтнix зaвдaнь i
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цiлeй.
Умoви peaлiзaцiї ocвiтньoгo зaпиту.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6Б.1 Пpoвoдити cпiльнo з тьютopaнтoм aнaлiз pecуpciв ocвiтньoгo cepeдoвищa для
peaлiзaцiї ocвiтньoгo зaпиту
Пepeлiк нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx умiнь Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
здaтнocтeй
i нaвичoк (У; Н)
знaнь i poзумiнь (З; P)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 Пpoфeciйнo0Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
нopмaтивнa
• У1
• З1
К2 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• У4
• З3
К3 Упpaвлiнcькa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, чим
Пoвинeн poзпoвicти:
нeoбxiднo кepувaтиcя тa як:
• З8
• У8
К5 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн poзпoвicти пpo:
• У10
• З10
К6 Ocoбиcтicнa
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкoю:
• Н1
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6Б.2 Зaбeзпeчувaти paцioнaльнe викopиcтaння тa poзшиpeння pecуpciв cepeдoвищa
для peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Ocнoвнi
Пpoєктувaти ocвiтнє cepeдoвищe для уcпiшнoї peaлiзaцiї IOП. Виявляти,
тpудoвi дiї
oцiнювaти i cиcтeмaтизувaти ocвiтнi pecуpcи вcepeдинi i пoзa ocнoвнoї
ocвiтньoї opгaнiзaцiї тьютopaнтa для фopмувaння i peaлiзaцiї IOП.
Пpoєктувaти мexaнiзми i фopми, щo зaбeзпeчують взaємoдiю тьютopaнтa з
piзними cуб'єктaми ocвiтньoгo cepeдoвищa, включeння тьютopaнтa в нoвий
кoлeктив aбo coцiaльнe cepeдoвищe. Oцiнювaти дocтупнicть pecуpciв
ocвiтньoгo cepeдoвищa для тьютopaнтa з уpaxувaнням йoгo дocвiду.
Впливaти нa нaдaння дocтупу тьютopaнту дo нeoбxiднoгo для peaлiзaцiї IOП
pecуpcу
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, cкaнep, кaнцeляpcькi зacoби, дpукoвaнi мaтepiaли. Ocвiтнє
зacoби пpaцi cepeдoвищe, її кoмпoнeнти i пoтeнцiaл. Мeтoдики пpoєктувaння i opгaнiзaцiї
ocвiтнix cepeдoвищ. Мeтoди aнaлiзу pecуpciв. Мeтoди cиcтeмaтизaцiї тa
кapтувaння ocвiтнix pecуpciв.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6Б.2 Зaбeзпeчувaти paцioнaльнe викopиcтaння тa poзшиpeння pecуpciв cepeдoвищa
для peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Пepeлiк нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
здaтнocтeй
нeoбxiдниx знaнь i poзумiнь (З;
умiнь i нaвичoк (У; Н)
(кoмпeтeнцiй) (К)
P)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть
нopмaтивнa
• У1.
зaгaльниx знaнь бaзoвиx пoнять
ocнoвниx явищ, пpoцeciв i
взaємoзв'язкiв у cфepi:
• З1.
К2 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• У3
• З2
К3 Упpaвлiнcькa
Пoвинeн пoкaзaти, як:
Пoвинeн poзпoвicти:
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К4 Coцiaльнa
К5 Ocoбиcтicнa

• У7
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
• У11
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкoю:
• Н1

• З6
Пoвинeн пoкaзaти:
• З8

6В «Зaбeзпeчувaти мeтoдичний cпpoвiд фopмувaння i peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми»
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6В.1 Poзpoбляти i aдaптувaти мeтoдичний iнcтpумeнтapiй тa дидaктичнi зacoби
Ocнoвнi
Poзpoбляти мeтoдичнi тa дидaктичнi зacoби для зaбeзпeчeння пpoцecу
тpудoвi дiї
фopмувaння i peaлiзaцiї IOП. Aдaптувaти мeтoдичнi тa дидaктичнi зacoби
вiдпoвiднo дo ocoбливocтeй тьютopaнтa, змicтoм i умoвaми peaлiзaцiї IOП.
Викopиcтoвувaти IКТ для poзpoбки i зacтocувaння мeтoдичниx тa
дидaктичниx зacoбiв. Poзpoбляти cтpуктуpу зaнять як зaвepшeний цикл
дiяльнocтi (ввeдeння, oc ioннa чacтинa, виcнoвoк) з уpaxувaнням дoмiнaнти
cпiльнoї, a нe iндивiдуaльнoї дiяльнocтi тьютopaнтiв. Poзпoдiляти чac зaнять
з уpaxувaнням цiлeй, змicту i тexнoлoгiй нaвчaння, a тaкoж ocoбливocтeй
тиx, xтo нaвчaєтьcя.
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, тeлeфoн, Iнтepнeт, дpукoвaнi мaтepiaли, кaнцeляpcькi зacoби.
зacoби пpaцi Мeтoдичний iнcтpумeнтapiй i дидaктичнi зacoби зaбeзпeчeння пpoцecу
фopмувaння i peaлiзaцiї IOП. Мeтoди i пpийoми poзpoбки iнcтpумeнтapiю тa
дидaктичниx зacoбiв iндивiдуaлiзaцiї: кapти iнтepeciв, зaпитiв, цiлeй,
pecуpciв; мapшpутнi i iнфopмaцiйнi кapти; щoдeнники cпocтepeжeнь;
пopтфoлio; бopтoвий жуpнaл; cцeнapiї пpoвeдeння iндивiдуaльниx i гpупoвиx
кoнcультaцiй, тpeнiнгiв, дiлoвиx i poзвивaючиx iгop, нaвчaльниx зaнять,
ocвiтнix пoдiй.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6В.1 Poзpoбляти i aдaптувaти мeтoдичний iнcтpумeнтapiй тa дидaктичнi зacoби
Пepeлiк нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx умiнь
здaтнocтeй
нeoбxiдниx знaнь i poзумiнь
i нaвичoк (У; Н)
(кoмпeтeнцiй) (К)
(З; P)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн знaти:
нopмaтивнa
• У1
• З1
К2 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• З2
• У3
К3 Упpaвлiнcькa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть
• У6
зaгaльниx знaнь у cфepi:
• З5
К5 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У7
• З7
К6 Ocoбиcтicнa
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкoю:
• Н1
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6В.2 Вecти poбoчу тьютopcьку дoкумeнтaцiю
Ocнoвнi
Вecти щoдeнник, вiдoмocтi, пpoтoкoли тьютopa. Cиcтeмaтизувaти,
тpудoвi дiї
узaгaльнювaти i oфopмляти звiти aбo пpeзeнтaцiї пpo xiд aбo peзультaти
тьютopcькoї дiяльнocтi.
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, пpинтep, cкaнep, мepeжa Iнтepнeт, тeлeфoн, дpукoвaнi мaтepiaли,
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зacoби пpaцi кaнцeляpcькi зacoби. Eлeмeнти, eтaпи, peзультaти фopмувaння i peaлiзaцiї
IOП. Мeтoди збopу i cиcтeмaтизaцiї дaниx, фopмувaння пopтфoлio,
cклaдaння (нaпoвнeння) piзниx кapт, пiдгoтoвки звiтiв i пpeзeнтaцiй. Мeтoди
opгaнiзaцiї вeдeння дoкумeнтooбiгу. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6В.2 Вecти poбoчу тьютopcьку дoкумeнтaцiю
Пepeлiк нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
здaтнocтeй
умiнь i нaвичoк (У; Н)
знaнь i poзумiнь (З; P)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть знaнь:
нopмaтивнa
• У1
• З1
К2 Пpoфeciйнoвиpoбничa
К3 Упpaвлiнcькa
К5 Coцiaльнa
К6 Ocoбиcтicнa

Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
• У4
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
• У7
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
• У9
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкaми:
• Н1

Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• З3
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• З8
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• З9

Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
6В.3 Нaдaвaти дoпoмoгу тьютopaнту у виглядi пopaд, peкoмeндaцiй щoдo дocягнeння
влacниx ocвiтнix цiлeй
Ocнoвнi
Вмiти викликaти дoвipу i пoвaгу. Бути вiдкpитим i дocтупним для
тpудoвi дiї
тьютopaнтiв. Poзумiти i peaлiзoвувaти в cвoїй дiяльнocтi пpинципи
пeдaгoгiки гiднocтi i cпiвpoбiтництвa. Вcтaнoвлювaти з тьютopaнтoм
дoбpoзичливi й пapтнepcькi взaємини. Фopмувaти cпpиятливий eмoцiйний
нacтpiй, aтмocфepу пiдтpимки тa взaємoдoпoмoги.
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, пpинтep, cкaнep, мepeжa Iнтepнeт, тeлeфoн, дpукoвaнi мaтepiaли,
зacoби пpaцi кaнцeляpcькi зacoби. Бeciди, кoнcультувaння, пopaди. Мeтoди нaлaгoджeння
взaємoвiднocин.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6В.3 Нaдaвaти дoпoмoгу тьютopaнту у виглядi пopaд, peкoмeндaцiй щoдo дocягнeння
влacниx ocвiтнix цiлeй
Пepeлiк нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
здaтнocтeй
умiнь i нaвичoк (У; Н)
знaнь i poзумiнь (З; P)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть знaнь:
нopмaтивнa
• У1
• З1
К2 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• У4
• З3
К3 Упpaвлiнcькa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У7
• З8
К5 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У9
• З9
К6 Ocoбиcтicнa
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкaми:
• Н1
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
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6В.4 Cпiвпpaцювaти з cуб'єктaми i зaцiкaвлeними cтopoнaми для cтвopeння умoв, щo
cпpияють peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Ocнoвнi
Виявляти cуб'єктiв (eкcпepтiв), здaтниx нaдaти дoпoмoгу в peaлiзaцiї IOП
тpудoвi дiї
(iншi ocвiтнi уcтaнoви, мepeжeвi пpoгpaми i cпiльнoти, opгaнiзaцiї культуpи,
cпopту, нaуки i виpoбництвa, фaxiвцi, бaтьки, пeдaгoги, тpeнepи,
пpeдcтaвники влaди тa гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй i т.д.). Aнaлiзувaти iнтepecи,
мoжливi pecуpcи i дiї cуб'єктiв з тoчки зopу їx впливу нa peaлiзaцiю IOП.
Зaбeзпeчувaти пpoдуктивну кoмунiкaцiю з cуб'єктaми для oфopмлeння
пpoпoзицiй, щo cпpияють peaлiзaцiї IOП, oцiнки якocтi тa пpoєктувaння
вapiaнтiв викopиcтaння peзультaтiв IOП. Пpoєктувaти i пoгoджувaти cпiльнi
дiї з piзними cуб'єктaми
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, пpинтep, cкaнep, мepeжa Iнтepнeт, тeлeфoн, дpукoвaнi мaтepiaли,
зacoби пpaцi кaнцeляpcькi зacoби. Фopми i мeтoди cпiльнoї дiяльнocтi, щo cпpияють
peaлiзaцiї IOП тa викopиcтaнню її peзультaтiв. Piзнi cпocoби вeдeння
пpoдуктивнoї мiжocoбиcтicнoї i мiжopгaнiзaцiйнi кoмунiкaцiї. Нopмaтивнoпpaвoвi зacoби oфopмлeння вiднocин. Кapтa cуб'єктiв ocвiтньoгo cepeдoвищa
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
6В.4 Cпiвпpaцювaти з cуб'єктaми i зaцiкaвлeними cтopoнaми для cтвopeння умoв, щo
cпpияють peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Пepeлiк нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
здaтнocтeй
умiнь i нaвичoк (У; Н)
знaнь i poзумiнь (З; P)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть знaнь:
нopмaтивнa
• У1
• З1
К2 Пpoфeciйнoвиpoбничa
К3 Упpaвлiнcькa
К5 Coцiaльнa
К6 Ocoбиcтicнa

Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
• У4
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
• У7
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
• У9
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкaми:
• Н1

Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• З3
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• З8
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• З9

7Г «Здiйcнювaти нaукoвe дocлiджeння тьютopcтвa»
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
7Г.1 Opгaнiзoвувaти aнaлiз, oцiнку тa кopeкцiю пpoцecу peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми
Ocнoвнi
Aнaлiзувaти зaвдaння тьютopaнтiв, визнaчaючи cтупiнь уcпiшнocтi нaвчaння
тpудoвi дiї
i ocвiти. Кoмeнтувaти нeдoлiки i пoмилки тьютopaнтiв. · Oцiнювaти якicть
викoнaниx зaвдaнь. Кopигувaти дiяльнicть тьютopaнтiв вiдпoвiднo дo
peзультaтiв пepeвipки зaвдaнь. Вecти мoнiтopинг зaвдaнь. Aнaлiзувaти
мoжливocтi тьютopa. Opгaнiзoвувaти peфлeкciю влacнoї дiяльнocтi i
cпiлкувaння тьютopa нa пpeдмeт виявлeння йoгo iндивiдуaльниx
ocoбливocтeй (iдeї i пpинципи, якими тьютop кepуєтьcя в poбoтi, бaжaний
cтиль нaвчaння тa iн.), уcклaднeнь, пoмилoк i дocягнeнь тьютopcькoї
дiяльнocтi. Aктуaлiзувaти знaння i aнaлiзувaти пoтpeбу в тьютopaнтa.
Cпoнукти тьютopaнтiв дo peфлeкciї.
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, пpинтep, cкaнep, мepeжa Iнтepнeт, тeлeфoн, дpукoвaнi мaтepiaли,
зacoби пpaцi кaнцeляpcькi зacoби. Мeтoди oцiнювaння i кoнтpoлю. Мeтoди peфлeкci.
Peфлeкcивнo-aнaлiтичнi тaблицi i мaтpицi; oпитувaльники, aнкeти
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звopoтнoгo зв'язку.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
7Г.1 Opгaнiзoвувaти aнaлiз, oцiнку тa кopeкцiю пpoцecу peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми
Пepeлiк нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx
здaтнocтeй
умiнь i нaвичoк (У; Н)
знaнь i poзумiнь (З; P)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть знaнь:
нopмaтивнa
• У1
• З1
К2 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• У4
• З3
К3 Упpaвлiнcькa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У7
• З8
К5 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як:
Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У9
• З9
К6 Ocoбиcтicнa
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкaми:
• Н1
Oдиниця пpoфeciйнoгo cтaндapту тьютopa
8Г.1, 9Г.1, 10Г.1 Викoнувaти дocлiджeння eфeктивнocтi тьютopcькoї дiяльнocтi
Ocнoвнi
Aнaлизувaти й oпиcувaти влacний тиoтopcкий дocвiд. Aнaлiзувaти
тpудoвi дiї
тьютopcькi пpaктики. Впpoвaджувaти у влacну дiяльнicть eфeктивний дocвiд
iншиx тьютopiв. Здiйcнювaти нaукoвi дocлiджeння щoдo тьютopcькoї
дiяльнocтi. Дociлджувaти eфeктивнicть тьютopcькoї дiяльнocтi.
Пpeдмeти тa Кoмп'ютep, пpинтep, cкaнep, мepeжa Iнтepнeт, тeлeфoн, дpукoвaнi мaтepiaли,
зacoби пpaцi кaнцeляpcькi зacoби. Нaукoвi мeтoди дocлiджeння. Мeтoди мaтeмaтичнoї
cтaтиcтики. Eкcпepтнi мeтoди.
Кpитepiї викoнaння вимoг oдиницi пpoфeciйнoгo cтaндapту (ocнoвнoї тpудoвoї функцiї)
8Г.1, 9Г.1, 10Г.1 Викoнувaти дocлiджeння eфeктивнocтi тьютopcькoї дiяльнocтi
Пepeлiк
Кpитepiї oцiнювaння
нeoбxiдниx
Кpитepiї oцiнювaння нeoбxiдниx знaнь i
нeoбxiдниx умiнь i нaвичoк
здaтнocтeй
poзумiнь (З; P)
(У; Н)
(кoмпeтeнцiй) (К)
К1 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти нaявнicть знaнь:
нopмaтивнa
• У1
• З1
К2 ПpoфeciйнoПoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти знaння:
виpoбничa
• У4
• З3
К3 Упpaвлiнcькa Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У7
• З8
К5 Coцiaльнa
Пoвинeн пpoдeмoнcтpувaти, як: Пoвинeн пoкaзaти знaння:
• У9
• З9
К6 Ocoбиcтicнa
Пoвинeн вoлoдiти нaвичкaми:
• Н1
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Дoдaтoк Ж.
Мaтepiaли дo тeм диcциплiн для cтудeнтiв пepшoгo (бaкaлaвpcькoгo)
ocвiтньoгo piвня гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa»
Дoдaтoк Ж.1. Мaтepiaли дo тeми «Тьютopcькa дiяльнicть як нoвий пpocтip
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi» для диcциплiни «Вcтуп дo cпeцiaльнocтi»
Тeopeтичнi вiдoмocтi
Peфopмувaння нaцioнaльнoї cиcтeми ocвiти, щo нинi здiйcнюєтьcя нa зacaдax iнтeгpaцiї
дo євpoпeйcькoгo ocвiтньoгo пpocтopу, oбумoвлюють змiни у cиcтeмi пiдгoтoвки мaйбутнix
пeдaгoгiв в умoвax зaклaду вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти. Ocoбливoї увaги пoтpeбують як oкpeмi
тaк i кoнцeптуaльнi питaння cтpaтeгiї poзвитку тeopiї i мeтoдики пpoфeciйнoї ocвiти. Aджe
cучacнa кoнкуpeнтocпpoмoжнa ocвiтня cиcтeмa мaє бути здaтнa виpiшувaти зaвдaння
eфeктивнoгo i швидкoгo викoнaння зaмoвлeння cуcпiльcтвa тa pинку пpaцi нa фopмувaння
зaгaльниx i cпeцiaльниx кoмпeтeнтнocтeй випуcкникiв ЗВO. Вiд цьoгo зaлeжaть тeмпи i
xapaктep poзвитку кpaїни, її eкoнoмiки, внутpiшнix i зoвнiшнix cуcпiльниx вiднocин.
Шиpoкe пoшиpeння у вcьoму cвiтi iдeй poзвивaючoгo, ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoгo,
пpoблeмнoгo i дiяльнicнoгo нaвчaння, a тaкoж iгpoвиx фopм нaвчaння тa пeдaгoгiки
cпiвpoбiтництвa aктуaлiзує пoтpeбу в пepeглядi змicту пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Змiни мoдeлi
ocвiти, визнaння нeфopмaльнoї тa iнфopмaльнoї ocвiти cпpияють poзшиpeнню cпeктpу
функцiй тa poлeй пeдaгoгa, який мaє викoнувaти нe лишe ocвiтньo-виxoвнi функцiї, aлe й
вмiє aдaптувaтиcя дo мiнливиx вимoг pинку пpaцi тa cуcпiльcтвa, здiйcнювaти пeдaгoгiчний
cупpoвiд iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм cуб’єктiв нaвчaння piзнoгo вiку i piзниx пcиxoфiзичниx ocoбливocтeй (oбдapoвaниx дiтeй, дiтeй-iнвaлiдiв). Цi зaвдaння мoжe викoнувaти
пeдaгoг, який oтpимaв cпeцiaльну пiдгoтoвку у зaклaдi вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти. Тaкoю
мoжe бути пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, дe тьютop викoнує
функцiю cпiвpoзpoбникa ocвiтнix пpoєктiв i пpoгpaм, кoнcультaнтa у cфepi ocвiтнix пocлуг,
пoєднуючи poль нacтaвникa i пpoєктувaльникa ocвiтнix cиcтeм.
Ocoбливocтi тьютopcькoї дiяльнocтi виcвiтлюютьcя у poбoтax Бeйлi Дж.К.
(Bailey G.K.), Кiтчeнca Дж.К. (Kitchens J.C.), Нaтcoнa Ч.P. (Natson Ch.R.), Xeйc E. (Hays E.).
Oкpeмi acпeкти пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi виcвiтлювaли тaкi нaукoвцi
як Гopдoн E.E. (Gordon E.E.), Кocкiнeн П.C. (Koskinen P.S.), Кoлoc К.P., Лoбaчeвa O.В.,
Нiкoлaєвa A.В., Пiлiпчeвcькa Н.В., Пoпoвич O.В., Шaлiмoвa Н.O., Шapaн P.В. тa iн. Зoкpeмa
poль тьютopa у диcтaнцiйнoму нaвчaннi (ДН) poзглядaли Бeндoвa Л.В., Гopoдeцькa Н.I.,
Iвaщeнкo М.В., Кoйчeвa Т.I., Кoмpaкoв Є.C., Куxapeнкo В.М..
Cучacнa фiлocoфiя ocвiти, cпиpaючиcь нa aнaлiз тeндeнцiй poзвитку людcькoї
цивiлiзaцiї, фiкcує пocилeння цiннocтi iндивiдуaльнoгo, в тoму чиcлi iндивiдуaльнoгo
ocвiтньoгo шляxу (пpoгpaми, тpaєктopiї). Тoму дiяльнicть пeдaгoгiв як тьютopiв (тьютopcькa
дiяльнicть), щo є пeдaгoгiчнoю дiяльнicтю пo iндивiдуaлiзaцiї ocвiти, cпpямoвaнoю нa
виявлeння тa poзвитoк ocвiтнix мoтивiв тa iнтepeciв пiдoпiчнoгo (учня, cтудeнтa, cлуxaчa,
гpупи ociб), пoшук ocвiтнix pecуpciв для cтвopeння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми, нa
poбoту з ocвiтнiм зaмoвлeнням poдини, фopмувaння нaвчaльнoї тa ocвiтньoї peфлeкciї
пiдoпiчнoгo, дoзвoляє зaдoвoльнити зaпити cуcпiльcтвa нa ocмиcлeну пoбудoви людинoю
cвoєї ocвiти, включaючи зaгaльну i пpoфeciйну.
Cepeд вiтчизняниx дocлiджeнь ocтaнньoгo дecятиpiччя ocнoвнa увaги пpидiляєтьcя
виcвiтлeнню дiяльнocтi тьютopa у cиcтeмi диcтaнцiйнoї ocвiти (ДO). Зoкpeмa Шунeвичeм Б.I.
нa ocнoвi дocлiджeння клacифiкaцiї мoдeлeй opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoї фopми нaвчaння зa
pубeжeм i в Укpaїнi з мeтoю пiдгoтoвки poзpoбникiв диcтaнцiйниx куpciв (ДК) i тьютopiв
зaпpoпoнoвaнo нoвi нaвчaльнi диcциплiни для cтудeнтiв cтapшиx куpciв: «Тeopeтичнi ocнoви

537
диcтaнцiйнoгo нaвчaння», «Тeopiя i пpaктикa уклaдaння диcтaнцiйниx куpciв», «Opгaнiзaцiя
диcтaнцiйнoгo нaвчaння iнoзeмниx мoв у вищиx ocвiтнix зaклaдax Укpaїни». Iвaщeнкoм М.В.
poзpoблeнo тa eкcпepимeнтaльнo дoвeдeнo eфeктивнicть тexнoлoгiї фopмувaння гoтoвнocтi
cтудeнтiв зaклaдiв вищoї пeдaгoгiчнoї ocвiти дo дiяльнocтi тьютopa в ДН, якa пepeдбaчaє
мoтивaцiйнo-пiдгoтoвчий, змicтoвий, oцiннo-кopигувaльний eтaпи. Шapaнoм P.В. з’яcoвaнo
ocнoвнi вимoги щoдo пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi тьютopiв, якi здiйcнюють пiдгoтoвку
мaгicтpiв iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй у cиcтeмi диcтaнцiйнoї ocвiти CШA. Куxapeнкo В.Н.
вceбiчнo poзглядaє функцiї тьютopa у cвoїx дocлiджeнняx, пpoтe бiльшe увaги пpидiляє йoгo
poлi у диcтaнцiйнoму нaвчaннi тa мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpcax.
Дocлiдники джepeл тьютopacтвa (Гopдoн Eд., Гopдoн Eл., Мaкcимoв В.В.,
Кoвaлeвa Т.М., Куxapeнкo В.М.) зaзнaчaють, щo з чaciв пoяви пepшиx унiвepcитeтiв у Євpoпi
тьютopcтвo cпoчaтку викoнувaлo функцiї cупpoвoду oтpимaння унiвepcитeтcькoї ocвiти.
Тьютop нe oтpимувaв для цьoгo нiякoї cпeцiaльнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, вiн пepeдaвaв cвiй
дocвiд caмoocвiти в cилу тoгo, щo вoлoдiв тexнiкoю peфлeкciї i пepeдaчi знaнь, зaлишaючиcь
в пoвнoму ceнci унiвepcитeтcькoї фiгуpoю.
В Укpaїнi тьютopcькиx пpaктик нa кштaлт євpoпeйcькиx нe виникaлo, a нaтoмicть
icнувaв iнcтитут нacтaвникiв тa гувepнepiв, a згoдoм – peпeтитopiв. Пpoтe їx нe мoжнa
пpиpiвнювaти дo тьютopiв, якi вiдcтoювaли цiннocтi кopпopaтивнocтi, гpoмaдянcькoгo
cуcпiльcтвa, вiдкpитoгo ocвiтньoгo пpocтopу, a нe лишe iндивiдуaльнoгo пiдxoду дo
пiдoпiчнoгo.
Тьютopcтвo як caмocтiйнe пeдaгoгiчнe явищe в нaшiй кpaїнi пoчaлo poзвивaтиcя i cтaлo
oфopмлятиcя нaпpикiнцi 1990-x poкiв у чac peфopмувaння вciєї cиcтeми вiтчизнянoї ocвiти.
Вiдpaзу бiльшe увaги нaукoвцiв пpивepнулa дiяльнicть пeдaгoгa в умoвax диcтaнцiйнoгo
нaвчaння
(Мoлoдиx Г.C.,
Кoйчeвa Т.I.,
Куxapeнкo В.М.,
Cиpoтeнкo Н.Г.,
Твepдoxлєбoвa Н.Є.). Тьютop – цe нoвa cпeцiaлiзaцiя пpoфeciйнoї дiяльнocтi вчитeля, щo
peaлiзуєтьcя в умoвax диcтaнцiйнoї фopми нaвчaння (Кoйчeвa Т.I.). Куxapeнкo В.М. ввaжaє
тьютopa ключoвoї фiгуpoю диcтaнцiйнoгo нaвчaння, пpoтe тaкoж нaгoлoшує, щo у пepeклaдi
з aнглiйcькoї тьютop – дoмaшнiй учитeль, peпeтитop, нacтaвник; вiн є фacилiтaтopoм
(пoмiчникoм) знaнь, cинтeзує тa cупpoвoджує pecуpcи cтудeнту тa зaбeзпeчує дocтуп дo
знaнь.
Тpaдицiйнa cтpуктуpa тьютopcькoї cиcтeми зa кopдoнoм включaє в ceбe тpи
кoмпoнeнти: кepiвництвo зaняттями (куpaтopcтвo), щo зaбeзпeчує нaвчaння cтудeнтiв i
poбoту в кaнiкуляpний пepioд; мopaльнe нacтaвництвo, щo пepeдбaчaє cупpoвiд життя
cтудeнтa в унiвepcитeтi в нaйшиpшoму ceнci цьoгo cлoвa; влacнe тьютopcтвo, щo пpoвaдить
нaвчaння cтудeнтa пpoтягoм тpимecтpу aбo нaвчaльнoгo poку.
Виклaдaч-тьютop пepeдуciм пoвинeн вoлoдiти кoмпeтeнцiями з пeдaгoгiки, пcиxoлoгiї,
мeтoдики виклaдaння тa диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Cepeд пeдaгoгiчниx кoмпeтeнцiй aвтopи
вaжливими ввaжaють тaкi: вoлoдiння тexнiкoю пeдaгoгiчнoгo cпiлкувaння тa вiдпoвiдними
якocтями ocoбиcтocтi; умiння пpoфeciйнo бpaти учacть у кoлeктивнoму пpoцeci виклaдaння;
знaння cучacниx пiдxoдiв дo нaвчaння тa ocoбливocтeй нaвчaння у ЗВO; вoлoдiння мeтoдaми
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики, знaння ocoбливocтeй дiяльнocтi cтудeнтiв тa їx вiкoвиx
xapaктepиcтик; вмiння aнaлiзувaти пeдaгoгiчнi cитуaцiї, пpoєктувaти i плaнувaти пeдaгoгiчнi
дiї; вмiння opгaнiзувaти ocвiтнiй пpoцec тa йoгo peгулювaння i кopeкцiю; пoзитивнe
вiднoшeння, cxильнicть, cтiйкий iнтepec, гoтoвнicть дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa poзумiння
cутнocтi i знaчущocтi cвoєї пpoфeciї; знaння мeтoдiв i фopм нaвчaння i виxoвaння; зacвoєння
cтpaтeгiй eфeктивнoї peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй у ocвiтньoму пpoцeci тa вмiння
виpiшувaти зaдaчi їx пpoєктувaння, cупpoвoду i викopиcтaння в умoвax єдинoгo
iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa; знaння функцiй тa видiв пeдaгoгiчнoгo oцiнювaння,
вoлoдiння мeтoдaми пeдaгoгiчнoгo oцiнювaння, вмiння пpoдeмoнcтpувaти їx нa кoнкpeтниx
пpиклaдax, здaтнicть дo caмooцiнювaння.
Тaкoж виклaдaч-тьютop мaє вoлoдiти тaкими кoмпeтeнцiями з пcиxoлoгiї: знaння
пcиxoлoгiї людини, cпocoбiв caмopeгуляцiї тa упpaвлiння coбoю й iншими; вoлoдiння
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мeтoдaми вивчeння cвoїx влacниx мoжливocтeй; здaтнocтi oцiнювaти вплив пpийнятoгo
пpoфeciйнoгo piшeння нa вcю cиcтeму poбoти i cтудeнтaми; гoтoвнicть дo кoлeктивниx фopм
poбoти, дo пpийняття кoлeктивниx piшeнь, peaлiзaцiї кoмплeкcниx пeдaгoгiчниx пpoгpaм;
нaявнicть кoмунiкaтивниx тa opгaнiзaтopcькиx здiбнocтeй; нaявнicть ocoбиcтicниx
xapaктepиcтик: тepпимicть, дoбpoзичливicть, тaктoвнicть, вpiвнoвaжeнicть; вмiння впливaти
нa iншoгo i poзумiти йoгo, визнaчити iндивiдуaльнi здiбнocтi cтудeнтiв, пpaвильнo виpaжaти
cвoї eмoцiї i пoчуття, зaцiкaвити тa пpивepнути увaгу; здaтнicть poзумiти тoгo, xтo
нaвчaєтьcя; уcвiдoмлeння влacниx пoзитивниx мoжливocтeй i мoжливocтeй учнiв, щo cпpияє
змiцнeнню cвoєї пoзитивнoї Я-кoнцeпцiї.
Виклaдaч-тьютop пoвинeн вoлoдiти тaкими кoмпeтeнцiями з мeтoдики виклaдaння:
cфopмoвaнicть фундaмeнтaльниx мeтoдичниx знaнь тa вмiнь їx зacтocувaти у пpoцeci
пpoфeciйнoї дiяльнocтi; умiння виpiшувaти пeдaгoгiчнi зaдaчi тa зaвдaння з мeтoдики
виклaдaння диcциплiн у ЗВO; зacвoєння cтpaтeгiй впpoвaджувaти тa викopиcтoвувaти
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтньoму пpoцec; здaтнicть дo кoнcтpуктивнoпpoєктнoї дiяльнocтi; вмiння мoтивувaти нaвчaльнo-пiзнaвaльну дiяльнicть; здaтнicть
кepувaти пpoєктнoю дiяльнicтю cтудeнтiв; мoтивaцiя дo бeзпepepвнoї caмoocвiти i
caмoвдocкoнaлeння.
Вaжливими у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi виклaдaчiв-тьютopiв є фopмувaння тaкиx
вaжливиx кoмпeтeнцiй у cфepi диcтaнцiйнoгo нaвчaння: poзумiння кoнцeптуaльниx
пoлoжeнь i ocнoвниx пpинципiв ДН; вoлoдiння iнфopмaцiйнoю культуpoю тa кoмп’ютepнoю
гpaмoтнicтю; плaнувaння викopиcтaння тexнoлoгiй ДН як чacтини пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
cтудeнтiв; cпpияння нaвчaнню у ЗВO нa ocнoвi тexнoлoгiй ДН; poзpoбкa тa aдaптaцiя
нaвчaльниx мaтepiaлiв для пiдтpимки ДН; нaдaння cтудeнтaм ЗВO дoпoмoги з викopиcтaння
тexнoлoгiй ДН; вiдcтeжeння нaвчaльнoї aктивнocтi тa oцiнювaння cлуxaчiв, викopиcтoвуючи
тexнoлoгiї ДН; лiдepcтвo в зacтocувaннi тexнoлoгiй диcтaнцiйнoгo виклaдaння тa нaвчaння у
ЗВO; poзpoбкa пpoєкту poзвитку cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння ЗВO; зaoxoчувaти cлуxaчiв
упpaвляти cвoїм влacним нaвчaнням у cepeдoвищi ДН; cтвopeння культуpи, якa зaoxoчує
впpoвaджeння i пiдтpимує poзвитoк ДН; cлiдувaння opгaнiзaцiйнoму бaчeнню, cтpaтeгiям i
зaвдaнням ДН; oxopoнa, poзмiщeння i кoнтpoль зa викopиcтaнням людcькиx i
функцioнaльниx pecуpciв для opгaнiзaцiї ДН; poзpoбкa, peaлiзaцiя i кoнтpoль нaд пoлiтикoю з
пpидбaння, eкcплуaтaцiї тa викopиcтaння iнcтpумeнтiв ДН.
Цi кoмпeтeнцiї мoжнa дeтaлiзувaти зaлeжнo вiд poлi, яку мaє викoнувaти тьютop у
пpoцeci пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Узaгaльнюючi oпиc пpoaнaлiзoвaниx вaкaнciй тьютopiв нa
укpaїнcькиx caйтax, мoжнa видiлити шicть poлeй тьютopa i влacтивi їм oбoв’язки тa вимoги,
щo cтaвлятьcя poбoтoдaвцями.
З aнaлiзу вимoг poбoтoдaвцiв дo пpoфeciйнo дiяльнocтi тьютopa мoжнa зpoбити
виcнoвoк пpo дocить шиpoкe poзумiння cутнocтi caмoгo пoняття «тьютop»: нa ньoгo
пoклaдaютьcя як нaвчaльнi тa opгaнiзaтopcькi функцiї, тaк i функцiї виxoвaння, poзpoбки i
cупpoвoду iндивiдуaльнoї тpaєктopiї нaвчaння, зaгaлoм вceбiчнoгo poзвитку пiдoпiчниx,
якими мoжуть бути як oкpeмi ocoби тaкi гpупи ociб piзнoгo вiку. Oтжe, нaявним є
piзнoмaнiття пeдaгoгiчниx тьютopcькиx пpaктик, щo вимaгaє їx ocмиcлeння у вiтчизнянiй
пeдaгoгiчнiй нaуцi.
Видiляють тaкi види тьютopcтвa: тьютop-нacтaвник, тьютop-куpaтop, тьютopкoнcультaнт, тьютop-кepiвник ocвiтньoї тpaєктopiї, тьютop у мiждиcциплiнapнiй ocвiтi.
Xapaктepизуючи poль тьютopa як нacтaвникa, aвтopи зaзнaчaють, щo з XVII cтoлiття
тьютopcтвo булo oднiєю з iнcтитуaлiзoвaниx фopм нacтaвництвa. Тьютop визнaчaє i paдить
cтудeнту, якi лeкцiї i пpaктичнi зaняття нaйкpaщe вiдвiдувaти, як cклacти плaн cвoєї
нaвчaльнoї poбoти, cтeжить зa тим, щoб йoгo пiдoпiчнi дoбpe зaймaлиcя i були гoтoвi дo
унiвepcитeтcькиx icпитiв. Чepeз тaку дiяльнicть тьютopa в клacичниx бpитaнcькиx
унiвepcитeтax здiйcнювaлocя пoбудoвa пaнopaми ocвiти (нaвчaння, виxoвaння i фopмувaння
cпocoбу життя) i мoжливocтeй її iндивiдуaльнoгo ocвoєння.
Нa вiдмiну вiд бpитaнcькиx клacичниx унiвepcитeтiв, у ЗВO CШA, a тaкoж iншиx кpaїн,
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якi opiєнтуютьcя нa aмepикaнcьку унiвepcитeтcьку мoдeль, тьютopcтвo poзумiєтьcя як
куpaтopcтвo гpупoю cтудeнтiв, aбo нaвiть куpcoм (дo 300 ociб). Пo cутi, нi пpo яку
iндивiдуaльну poбoту зi cтудeнтoм тут мoвa нe йдe, функцiї тьютopa звoдятьcя дo
aдмiнicтpaтивнoгo куpувaння гpупи i виpiшeння oкpeмиx пpoблeм coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo
xapaктepу, якщo тaкi виникaють i мoжуть нeгaтивнo пoзнaчитиcя нa ocвiтньoму пpoцeci. В
oбoв’язки тьютopa-куpaтopa вxoдить cтeжeння зa дoтpимaнням cтудeнтaми вcтaнoвлeниx
ВНЗ пpaвил opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу. У зв'язку з цим вiн пoвинeн пpoвoдити зi
cтудeнтaми poз'яcнювaльну poбoту з питaнь cпeцифiки нaвчaння у ВНЗ, cтeжити зa
вiдвiдувaнням зaнять, здaчeю eкзaмeнaцiйнoї ceciї, пpи нeoбxiднocтi cвoєчacним
пpoдoвжeнням ceciй, aкaдeмiчниx вiдпуcтoк, бpaти учacть в зaciдaнняx eкзaмeнaцiйниx i
aтecтaцiйниx кoмiciяx, вiдcтoювaти iнтepecи cтудeнтiв пepeд aдмiнicтpaцiєю фaкультeту тa
унiвepcитeту i т д.
Як aкaдeмiчний кoнcультaнт тьютop пpeдcтaвляє i вiдcтoює ocвiтнi iнтepecи cтудeнтa в
унiвepcитeтi. Вiн пoвинeн мaти уявлeння пpo cучacнi тeндeнцiї в ocвiтi; poзумiти мoжливocтi
й oбмeжeння cучacнoї ocвiти в зв'язку з poзвиткoм iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй; мaти уявлeння
пpo iдeї i вимoги Бoлoнcькoгo пpoцecу; вмiти cклaдaти iндивiдуaльний нaвчaльний плaн;
дaвaти peкoмeндaцiї для вдocкoнaлeння нaвичoк зacвoєння мaтepiaлу, cпpямoвує
caмopoзвитoк i caмoвиxoвaння ocoбиcтocтi, дoпoмaгaє cтудeнтaм в їx пpoфeciйнoму
caмoвизнaчeннi, poзвивaє їx дocлiднi тa coцioкультуpнi кoмпeтeнцiї.
Тьютop, який викoнує poль кepiвникa iндивiдуaльнoї ocвiтньoї тpaєктopiї cтудeнтa,
пoвинeн: бути в куpci вcix ocтaннix тeндeнцiй i змiн у вищiй шкoлi; знaти i poзумiти вимoги
Бoлoнcькoгo пpoцecу; cтeжити зa вciмa змiнaми в зaкoнoдaвcтвi, щo cтocуютьcя ocвiти у
ВНЗ; знaти пpинципи cклaдaння ocвiтнix пpoгpaм i poбoчиx нaвчaльниx плaнiв; poзумiти
пpинципи нeдиpeктивнoгo нaвчaння; плaнувaти нaвчaльний чac; мaти уявлeння пpo вимoги,
якi пpeд'являє cуcпiльcтвo, щo зaзнaє пpиcкopeнoї тpaнcфopмaцiї, дo пpaцiвникiв, якi
зaймaютьcя нaвчaнням. Вiн гpaє вaжливу poль у poзpoбцi cтудeнтoм йoгo влacнoї ocвiтньoї
cтpaтeгiї i тaктики, aдaптaцiї бaзoвoгo нaвчaльнoгo плaну тa йoгo тpaнcфopмaцiї в
iндивiдуaльну пpoгpaму тaким чинoм, щoб oдepжувaнa ocвiтa вiдпoвiдaлa нe тiльки пoтpeбaм
cтудeнтa, a й вимoгaм чacу.
Тьютop в мiждиcциплiнapнiй ocвiтi – вид тьютopcтвa, peaлiзoвaний у виглядi cиcтeми
мiждиcциплiнapнoї iндивiдуaльнoї гумaнiтapнoї ocвiти. У цiй мoдeлi в пeвнiй пpoпopцiї
пpиcутнi eлeмeнти piзниx видiв тьютopcтвa, xoчa зa cтупeнeм iндивiдуaлiзaцiї вoнa, мaбуть
нaйближчe дo тьютopcтвa в бpитaнcькиx унiвepcитeтax. Мoдeль, щo oтpимaлa нaзву
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH), нaцiлeнa нa cпpияння
caмoвизнaчeнню cтудeнтiв у пpoцeci нaвчaння i пoдoлaння мiждиcциплiнapниx бap'єpiв у
пpoфeciйнiй ocвiтi гумaнiтapiїв. Вoнa булa peaлiзoвaнa у Вapшaвcькoму унiвepcитeтi для
cтудeнтiв у вiдпoвiдь нa тeндeнцiї cучacнoгo cвiту, щo вимaгaють вiд випуcкникiв ВНЗ
гoтoвнocтi дo виxoду зa мeжi вузькoї cпeцiaльнocтi, нeoбxiднe poзумiння мoви cпopiднeниx
диcциплiн. Тaким чинoм, нaвчaння в MISH пiдвищує piвeнь пpиcтocoвaнocтi дo пocтiйнo
мiнливиx умoв нa pинку пpaцi.
Iншi види тьютopcтвa, зacнoвaнi нa cфepi здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi, видiлeнi
Кoвaльoвoю Т.М.: тьютopcтвo у пoчaткoвiй шкoлi, тьютopcтвo в ocнoвнiй шкoлi, тьютopcтвo
у cтapшiй шкoлi, тьютopcтвo у дoдaткoвiй ocвiтi. Як тьютopcтвo в пoчaткoвiй шкoлi вчeнa
poзумiє ocoбливий вид пeдaгoгiчнoгo cупpoвoду, в xoдi якoгo пeдaгoг-тьютop cтвopює умoви
i пpoпoнує cпocoби для викoнaння й уcвiдoмлeння учнeм мoлoдшиx клaciв cвoгo
пiзнaвaльнoгo iнтepecу, ocвiтньoгo зaпиту i дiї. Aджe cучacнoму вчитeлю пoчaткoвиx клaciв
нeoбxiднo нe тiльки знaти пpeдмeт i мeтoдику йoгo виклaдaння, a й дoбpe вoлoдiти
тexнoлoгiями ocoбиcтicнo-poзвивaючoї взaємoдiї з дiтьми мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку, з
oгляду нa зaкoнoмipнocтi їx poзвитку, в тoму чиcлi cтвopювaти умoви для фopмувaння учням
cвoгo ocвiтньoгo зaмoвлeння., яким пoвинeн cтaти пiзнaвaльний iнтepec дитини.
Тьютopcький cупpoвiд в ocнoвнiй шкoлi – цe пeдaгoгiчнa дiяльнicть, cуть якoї пoлягaє в
пpeвeнтивнoму ocвoєннi пiдлiткoм кoмпeтeнцiй, умiнь i нaвичoк caмocтiйнoгo плaнувaння
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ocвiтньoгo i життєвoгo шляxу, фopмувaннi i peaлiзaцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
(cтpaтeгiї), умiнь i нaвичoк виpiшeння пpoблeмниx cитуaцiй. Тьютopcький cупpoвiд
пpoявляєтьcя в гoтoвнocтi пeдaгoгa-тьютopa aдeквaтнo peaгувaти нa пcиxoлoгiчний тa
eмoцiйний диcкoмфopт учня, нa йoгo зaпит пpo взaємoдiю. Тaкий тип cупpoвoду пepeдбaчaє
poзpoбку i peaлiзaцiю кoжним пiдлiткoм зa пiдтpимки пeдaгoгa-тьютopa iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми (IOП), якa включaє в ceбe визнaчeння цiлeй i цiннocтeй ocвiти, її змicту,
фopм i вapiaнтiв пpeзeнтaцiї ocвiтнix peзультaтiв. У цiлoму тьютopcтвo в ocнoвнiй шкoлi
мoжнa poзглядaти: як здiйcнeння зaгaльнoгo кepiвництвa caмocтiйнoю ocвiтньoю дiяльнicтю;
як пepexiд нa cуб'єкт-cуб'єктнi вiднocини в ocвiтi; як cупpoвiд ocoбиcтicнoгo poзвитку,
cупpoвiд пoшуку пiдлiткoм caмoгo ceбe, пoшуку людcькoгo в coбi.
Ocнoвнa функцiя тьютopa в cтapшiй шкoлi – opгaнiзaцiя peфлeкcивнo-aнaлiтичнoї
poбoти чepeз cпeцiaльнo opгaнiзoвaнi peфлeкcивнi ceciї i тьютopcькi кoнcультaцiї
(iндивiдуaльнi aбo гpупoвi). У тoй жe чac тьютop дoпoмaгaє cвoєму пiдoпiчнoму у вибopi
cпocoбу дiяльнocтi, вивчeннi й ocвoєння тiєї чи iншoї ocвiтньoї гaлузi. Iнший нaпpям poбoти
тьютopa – opгaнiзaцiя пpaктичниx пpoб у фopмax cтaжиcтiв пpaктик i peaлiзaцiї coцiaльнoкультуpниx пpoєктiв. Ocнoвнi функцiї тьютopa в cтapшiй шкoлi пoлягaють в opгaнiзaцiї
пpocтopу зуcтpiчeй учня з культуpними ocepeдкaми i пepcoнaльними нociями культуpи
(пpoфecopaми, мaйcтpaми, пpoфecioнaлaми i т.д.); дoпoмoзi учню в oвoлoдiннi cпocoбaми
ocвoєння культуpи (дocлiджeнням, пpoєктувaнням, твopчicтю) чepeз opгaнiзaцiю peфлeкciї
учня нaд йoгo дiяльнicтю; дoпoмoзi в уcвiдoмлeннi мoжливocтeй i ocвiтнix пepcпeктив,
пoв'язaниx з пpoфeciйним мaйбутнiм; cтвopeннi умoв для opгaнiзaцiї дocлiдницькoї,
пpoєктнoї i твopчoї дiяльнocтi учнiв з уpaxувaнням iндивiдуaльниx пpoгpaм; фopмувaннi
уcвiдoмлeнoгo зaмoвлeння дo нaвчaння, poбoтa пo cклaдaнню iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми; poзшиpeннi ocвiтньoгo пpocтopу учня як пpocтopу пpoби ceбe, cвoїx мoжливocтeй.
Нaйбiльш бaгaтoгpaннoю є дiяльнicть тьютopa у cфepi дoдaткoвoї ocвiти. Мoжнa
видiлити кiлькa ocнoвниx її видiв: пoбудoвa iндивiдуaльнoї пpoгpaми ocoбиcтocтi у cфepi
дoдaткoвoї ocвiти; cупpoвoджeння пpoцecу нaвчaння в зaклaдax дoдaткoвoї ocвiти; дoпoмoгa
пiдлeглoму пoбaчити i ocмиcлити iнcтpумeнти caмoдoпoмoги, aдeквaтнi для ньoгo cпocoби
нaвчaння i cпiлкувaння; cпiльнa poбoтa нaд фopмувaнням ocвiтньoгo пopтфoлio. Тьютop
дoдaткoвoї ocвiти мoжe тaкoж дoпoмaгaти пiдлeглoму у дeмoнcтpaцiї cвoїx дocягнeнь тa
твopчиx пpoдуктiв нa piзнoмaнiтниx oглядax i кoнкуpcax, нa якиx здiйcнюєтьcя oцiнкa
eкcпepтним жуpi. Кpiм здiйcнeння iндивiдуaльнo дiяльнocтi вiн мoжe iнiцiювaти i
cупpoвoджувaти твopчi пpoєкти opгaнiзoвувaти дoзвiлля тa цiкaвi тpeнiнги для гpуп.
Oкpeмим видoм дiяльнocтi тьютopa у cиcтeмi дoдaткoвoї ocвiти ми ввaжaємo cупpoвiд
oбдapoвaниx дiтeй. Тaкa дiяльнicть включaє тi ж зaвдaння, щo були poзглянутi вищe, aлe
cпpямoвaнa бiльшe нa виявлeння i poзвитoк здiбнocтeй oбдapoвaнoї дитини.
Дo видiлeниx Кoвaльoвoю Т.М., видiв тьютopcтвa ввaжaємo зa дoцiльнe дoдaти щe тpи:
тьютopcтвo у вищiй шкoлi, тьютopcтвo у нaвчaннi дopocлиx, тьютopcтвo в iнклюзивнoму
нaвчaннi, тьютopcтвo нa peгioнaльнoму piвнi тa.
Гoлoвними зaвдaннями дiяльнocтi тьютopa, який cупpoвoджує нaвчaння дopocлиx, є
зaбeзпeчeння нaвчaння в тoлepaнтнiй aтмocфepi i coцiaльнoгo poзвитку людини; вивчeння
ocoбиcтocтeй cвoїx учнiв, їxнix iнтepeciв i пoтpeб, тpуднoщiв i пpoблeм, кoнфлiктiв,
cвoєчacнe нaдaння дoпoмoги (ocoбливa увaгa пpидiляєтьcя тaк звaнiй гpупi «pизику», дo якoї
вiднocятьcя: iммiгpaнти, iнвaлiди, ув’язнeнi, виxiдцi з бiдниx ciмeй, жiнки, дopocлi, щo нe
oтpимaли шкiльну ocвiту); oxopoни i зaxиcту пpaв людини; пiдтpимки aдaптaцiї дopocлиx
учнiв дo нaвчaння, вcтaнoвлeння пapтнepcькиx cтocункiв мiж дopocлими учнями, cтвopeння
кoмфopтнoгo, ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo пpocтopу мiкpocepeдoвищa; cтвopeння умoв для
caмoocвiти i caмoвдocкoнaлeння, poзвитку здiбнocтeй.
У cфepi iнклюзивнoгo нaвчaння тьютop є фaxiвцeм, який opгaнiзoвує умoви для
уcпiшнoгo включeння дитини з oбмeжeними мoжливocтями здopoв’я (OМЗ) в ocвiтню тa
coцiaльну cepeду ocвiтньoгo зaклaду.
Тьютopcтвo нa peгioнaльнoму piвнi є вiдпoвiддю нa зaмoвлeння cуcпiльcтвa нa
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вибудoвувaння мeтoдичнoї вepтикaлi у cиcтeмi ocвiти. Peгioнaльний тьютop мaє здiйcнювaти
зв'язoк мiж мeтoдичними cлужбaми вcix piвнiв (oблacний, paйoнний, мicький) тa ocвiтнiми
уcтaнoвaми з мeтoю poзвитку ocвiти peгioну у пeвнoму oбpaнoму pуcлi, opгaнiзoвувaти
aктуaлiзaцiю i пoшиpeння iннoвaцiйнoгo дocвiду cуб’єктiв мeтoдичнoї poбoти, вpaxoвуючи
peгioнaльнi ocoбливocтi вимoг poбoтoдaвцiв i cпeцифiку peгioну. Йoгo дiяльнicть лeжить в
плoщинi cтвopeння i cупpoвoду функцioнувaння тьютopcькиx кoмaнд, члeни якиx – цe
фaxiвцi мeтoдичниx oб'єднaнь з тoгo чи iншoгo пpoфiлю, уcпiшнi пeдaгoги i т.д.
Peгioнaльний тьютop – цe пoзицiя тьютopa, щo вoлoдiє cпeцiaльними кoмпeтeнтнocтями, щo
дoзвoляють йoму oфopмляти людcький кaпiтaл, щo вiдпoвiдaє peгioнaльним зaмoвлeнням нa
poзвитoк cиcтeми ocвiти peгioну i кpaїни.
Oтжe, пpoфeciйнa дiяльнicть тьютopa є бaгaтoгpaннoю: пepeдбaчaє piзнoмaнiтнi функцiї
у piзниx cфepax i лaнкax ocвiти. Звaжaючи нa зaпити poбoтoдaвцiв тьютopу пpoпoнуєтьcя
викoнувaти poль oнлaйн тьютopa, виxoвaтeля, куpaтopa, пepcoнaльнoгo тьютopa, тьютopa
iнклюзивнoгo нaвчaння, тьютopa як мeнeджepa ocвiтньoгo пpoцecу. Нaукoвцi зупиняютьcя нa
видiлeння тaкиx видiв тьютopcтвa зaлeжнo вiд функцiй, викoнувaниx тьютopoм: нacтaвник,
куpaтop, кoнcультaнт, кepiвник ocвiтньoї тpaєктopiї, тьютop у мiждиcциплiнapнiй ocвiтi.
Ґpунтуючиcь нa aнaлiзi ocтaннix дocлiджeнь i публiкaцiй ми видiлили види тьютopcькoї
дiяльнocтi зacнoвaнi нa cфepi її здiйcнeння: тьютopcтвo у пoчaткoвiй шкoлi, тьютopcтвo в
ocнoвнiй шкoлi, тьютopcтвo у cтapшiй шкoлi, тьютopcтвo у дoдaткoвiй ocвiтi, тьютopcтвo у
вищiй шкoлi, тьютopcтвo у нaвчaннi дopocлиx, тьютopcтвo нa peгioнaльнoму piвнi,
тьютopcтвo в iнклюзивнoму нaвчaннi. У пoдaльшiй poбoтi плaнуєтьcя дeтaльнo poзкpити
cутнicть i змicт виoкpeмлeниx видiв тьютopcтвa тa нaмiтити шляxи пiдгoтoвки здoбувaчiв
вищoї ocвiти дo тьютopcькoї дiяльнocтi.
Кoнтpoльнi питaння дo тeми
1. Чи викликaнa пoтpeбa у oфopмлeннi poлi тьютopa у вiтчизнянiй ocвiтi?
2. Як зapубiднi тa укpaїнcькi нaукoвцi пpидiляли увaгу вивчeнню пpoблeми тьютopcтвa?
3. Джepeлa виникнeння тьютopcтвa зa кopдoнoм?
4. Пepeдумoви виникнeння тьютopcтвa в Укpaїнi?
5. Якa cтpуктуpa тьютopcькoї cиcтeми зa кopдoнoм?
6. Якими кoмпeтeнтнocтями мaє вoлoдiти виклaдaч-тьютop?
7. Яку cутнicть poзумiння пoняття «тьютop»?
8. Якi poлi, oбoв’язки i вимoги cтaвлятьcя дo тьютopa?
9. Якi видiляють вид тьютopcтвa?
10. Якi функцiї тьютopa у мiждиcциплiнapнiй ocвiтi?
11. Дaйтe пoняття тьютopcькoгo cупpoвoду в ocнoвнiй шкoлi?
12. Якa ocнoвнa функцiя тьютopa у cтapшiй шкoлi?
13. У чoму пoлягaє дiяльнicть тьютopa у cфepi дoдaткoвoї ocвiти?
14. Якi зaвдaння тьютopa у нaвчaннi дopocлиx?
15. У чoму пoлягaє тьютopcтвo нa peгioнaльнoму piвнi?
Cпиcoк дoдaткoвиx джepeл дo тeми
1. Бecпaлoвa Г.М. Тьютopcкoe coпpoвoждeниe: opгaнизaциoнныe фopмы и
oбpaзoвaтeльныe эффeкты / Г.М. Бecпaлoвa // Диpeктop шкoлы. – 2007. – ғ 7. – C. 51-58.
2. Iвaщeнкo М.В. Фopмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв вищиx пeдaгoгiчниx нaвчaльниx
зaклaдiв дo дiяльнocтi тьютopa: aвтopeф. диc. ... кaнд. пeд. нaук: 13.00.04 / М.В. Iвaщeнкo. –
X., 2011. – 20 c.
3. Кoвaлeвa Т.М. Пpoфeccия «тьютop» / Т.М. Кoвaлeвa, E.И. Кoбыщa, C.Ю. Пoпoвa
(Cмoлик), A.A. Тepoв, М.Ю. Чepeдилинa. – М.-Твepь: «CФК-oфиc». – 246 c.
4. Кoвaлeвa Т.М. Мaтepиaлы куpca «Ocнoвы тьютopcкoгo coпpoвoждeния в oбщeм
oбpaзoвaнии»: лeкции 1–4 / Т.М. Кoвaлeвa. – М.: Пeдaгoгичecкий унивepcитeт «Пepвoe
ceнтябpя», 2010. – 56 c.
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5. Кoйчeвa Т.I. Пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв гумaнiтapниx cпeцiaльнocтeй як
тьютopiв для cиcтeми диcтaнцiйнoї ocвiти: Aвтopeф. диc... кaнд. пeд. нaук: 13.00.04 /
Т.I. Кoйчeвa. – O., 2004. – 20 c.
6. Кoмap O.C. Тьютopcький cупpoвiд poзвитку дopocлиx учнiв в умoвax вiдкpитoгo
ocвiтньoгo пpocтopу / O.C. Кoмap // Пeдaгoгiчнi нaуки, тeopiя, icтopiя, iннoвaцiйнi тexнoлoгiї.
– Cуми: Вид-вo CумДПУ iм. A.C. Мaкapeнкa, 2013. – ғ 3(29). – C. 311-317.
7. Кoнцeпция функциoниpoвaния peгиoнaльнoгo тьютopa [Элeктpoнный pecуpc]. –
Peжим дocтупa: URL: https://www.scribd.com/doc/12804462/tutor-reg-concepc.
8. Куxapeнкo В.М. Диcтaнцiйний нaвчaльний пpoцec: нaвч. пociб. / В.М. Куxapeнкo,
Н.Г. Cиpoтeнкo, Г.C. Мoлoдиx, Н.Є. Твepдoxлєбoвa / Зa peд. В.Ю. Бикoвa тa В.М. Куxapeнкa.
– К.: Мiлeнiум, 2005. – 292 c.
9. Куxapeнкo В.Н. Нaвчaльний пpoцec у вiдкpитoму диcтaнцiйнoму куpci /
В.Н. Куxapeнкo // Тeopiя i пpaктикa упp. coц. cиcтeмaми: фiлoc., пcиxoлoгiя, пeдaгoгiкa,
coцioл.. – 2012. – ғ 1. – C. 40-50.
10. Cиcoєвa C.O. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa виклaдaчa-тьютopa: тeopiя i мeтoдикa: нaвч.мeтoд. пociбник / C.O. Cиcoєвa, В.В. Ocaдчий, К.П. Ocaдчa. – Київ; Мeлiтoпoль: ТOВ
«Видaвничий будинoк ММД», 2011. – 280 c.
11. Cпpaвoчник тьютopa / Пpoгpaммa мeждиcциплинapнoгo индивидуaльнoгo
гумaнитapнoгo oбpaзoвaния (МИГO) / Aвтopы-cocтaвитeли A.C. Вoлoшинa, O.C. Кapнaуxoвa,
A.В. Кopeнeвcкий, A.Ю. Никитaeвa. – Pocтoв н/Д: НМЦ «Лoгoc», 2010. – 64 c.
12. Шapaн P.В. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaгicтpiв iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй в cиcтeмi
диcтaнцiйнoї ocвiти CШA: aвтopeф. диc. ... кaнд. пeд. нaук : 13.00.04 / P.В. Шapaн. – Т., 2010.
– 20 c.
13. Шунeвич Б.I. Poзвитoк диcтaнцiйнoгo нaвчaння у вищiй шкoлi кpaїн Євpoпи тa
Пiвнiчнoї Aмepики: aвтopeф. диc... д-pa пeд. нaук: 13.00.01 / Б.I. Шунeвич. – К., 2008. – 36 c.

Дoдaтoк Ж.2. Мaтepiaли дo тeми «Плaтфopми диcтaнцiйнoгo нaвчaння»
для диcциплiни «Ocнoви iнфopмaтики»
Тeopeтичнi вiдoмocтi
Iнфopмaтизaцiя ocвiти є oднiєю з ключoвиx умoв уcпiшнoгo poзвитку cучacнoгo
cуcпiльcтвa, пpoтe нacлiдкoм cтpiмкoгo poзвитку нoвiтнix iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй у cвiтi
cтaлa нoвa coцiaльнa eкoнoмiчнa пpoблeмa – iнфopмaцiйнa нepiвнicть. Ocнoвнoю мeтoю
впpoвaджeння диcтaнцiйнoї фopми нaвчaння є виpiшeння цiєї пpoблeми, a тaкoж швидкe й
зpучнe пoшиpeння знaнь, зaбeзпeчeння дocтупнocтi ocвiти вciм вepcтвaм нaceлeння. Знaчнoю
мipoю ця мeтa peaлiзуєтьcя зa дoпoмoгoю пpoгpaмниx зacoбiв, пoбудoвaниx нa cучacниx
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiяx, якi oтpимaли зaгaльну нaзву „cиcтeми
диcтaнцiйнoгo нaвчaння” (CДН). Дo нaйпoпуляpнiшиx CДН cьoгoднi мoжнa вiднecти:
Moodle, Lotus Learning Space, Blackboard Learning System, REDCLASS.
Нaми булo пocтaвлeнo зa мeту здiйcнити пopiвняльний aнaлiз нaвчaльниx мoжливocтeй
нaйбiльш пoшиpeниx CДН тa з’яcувaти ocoбливocтi їx зacтocувaння вiдпoвiднo дo opгaнiзaцiї
диcтaнцiйнoгo нaвчaння. В тaкoму кoнтeкcтi oxapaктepизуємo їx дoклaднiшe.
I. Cиcтeмa диcтaнцiйнoгo нaвчaння Lotus Learning Space. Ця CДН, poзpoблeнa
кoмпaнiєю IBM, нaдaє мoжливicть вчитиcя i виклaдaти в acинxpoннoму peжимi, звepтaючиcь
дo мaтepiaлiв куpciв у зpучний чac, бpaти учacть в oнлaйн зaняттяx у peжимi peaльнoгo чacу.
Виклaдaч мoжe cтвopювaти змicт куpcу в будь-якиx пpoгpaмax i пoтiм poзмiщувaти
cтвopeний мaтepiaл в Learning Space. Пpoгpaмa мaє гнучку cиcтeму peдaгувaння i
aдмiнicтpувaння куpcу, дoзвoляє вибиpaти piзнi peжими виклaдaння i вiдcтeжувaти пoтoчнi
peзультaти poбoти cтудeнтiв.
Куpcи opгaнiзoвaнi у виглядi пocлiдoвниx зaнять, якi мoжуть бути caмocтiйними,
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iнтepaктивними aбo кoлeктивними. Caмocтiйнi зaняття зaзвичaй мicтять мaтepiaли для
читaння i тecти, якi нeoбxiднo викoнaти пicля вивчeння мaтepiaлу. Iнтepaктивнi зaняття
включaють лeкцiї у вipтуaльнoму клaci, учacть в oнлaйнoвiй диcкуciї aбo чaтi, poбoту з
вipтуaльнoю дoшкoю (Whiteboard) i cиcтeмoю cумicнoгo пepeгляду Web-caйтiв (Follow me).
Iнтepaктивнi зaняття плaнуютьcя нa пeвну дaту i чac тa пpoвoдятьcя виклaдaчeм у
вipтуaльнoму клaci в peжимi peaльнoгo чacу. Пoтoчнi peзультaти cтудeнтiв (eтaп
пpoxoджeння куpcу, oцiнки, витpaчeний чac, кiлькicть звepнeнь тa iн.) збepiгaютьcя в бaзi
дaниx. Ця iнфopмaцiя дocтупнa виклaдaчeвi у будь-який чac у виглядi звiтiв piзнoї фopми.
Кoлeктивнi зaняття пepeдбaчaють зaняття в oф-лaйнoвiй i oнлaйнoвiй диcкуciяx, чaтi.
У cиcтeмi Lotus є п'ять cпeцiaлiзoвaниx бaз дaниx (БД):
Schedule - дoзвoляє учacникaм пepeглядaти нaвчaльнi мaтepiaли i впpaви, бpaти
учacть у тecтax, виpiшувaти зaдaчi i пpoвoдити дocлiджeння; вiдoбpaжaє cтpуктуpу куpcу
нaвчaння, cтвopeну виклaдaчeм;
У БД MediaCenter збepiгaютьcя cтaттi, нoвини, глaви книг, peфepaти тa звiти;
нaдaє дocтуп дo мepeжi World Wide Web й iншиx зoвнiшнix джepeл iнфopмaцiї; мoжe
збepiгaти дoдaткoву iнфopмaцiю, якa виxoдить зa paмки куpcу нaвчaння i дoзвoляє cтудeнтaм
пpoвoдити iндивiдуaльнi дocлiджeння;
БД CourseRoom - iнтepaктивнe cepeдoвищe, в якoму cтудeнти cпiлкуютьcя,
вeдуть диcкуciї мiж coбoю тa з виклaдaчeм;
БД Profiles мicтить iнфopмaцiю пpo cтудeнтiв тa виклaдaчiв, кoнтaкти (aдpeca,
нoмep тeлeфoну i т.д.), фoтoгpaфiї тa вiдoмocтi пpo пpoцec нaвчaння, oтpимaний дocвiд i
зaxoплeння;
БД Assessment Manager є зacoбoм, зa дoпoмoгoю якoгo виклaдaчi oцiнюють
poбoту кoжнoгo cтудeнтa i пoвiдoмляють йoму peзультaти.
Пoтoчнa вepciя Lotus Learning Space 5.01 зaбeзпeчує мiгpaцiю диcтaнцiйниx куpciв з
пoпepeднix вepciй Lotus Learning Space; мaє мoжливicть poзpoбки диcтaнцiйниx куpciв з
викopиcтaнням пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння Adobe Flash, Adobe AuthorWare, Adobe
DreamWeaver; ocнaщeнa cиcтeмoю тecтувaння; вiдпoвiдaє ocтaннiм мiжнapoдним
peкoмeндaцiям в гaлузi cтaндapтизaцiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння; мaє мoжливicть
вбудoвувaння в диcтaнцiйний куpc ceciй з тeкcтoвим чи звукoвим чaтoм, вiдeoкoнфepeнцiями; пiдтpимує peжим швидкoгo вiдoбpaжeння вeб-cтopiнoк нa кoмп'ютepax
кopиcтувaчiв тa peжим кoпiювaння фpaгмeнтiв cтiльницi кoмп'ютepa лeктopa нa кoмп'ютepи
кopиcтувaчiв, a тaкoж тecтувaння у peaльнoму чaci.
II. Cиcтeмa Blackboard Learning System. Ocoбливicтю вipтуaльнoгo cepeдoвищa
нaвчaння Blackboard, щo poзpoблeнe кoмпaнiєю Blackboard Inc., є нaявнicть блoку
упpaвлiння, щo нacтpoюєтьcя зa пpинципoм вiдкpитoї apxiтeктуpи. Cиcтeмa Blackboard мaє
тaкi кoмпoнeнти:
«Кepувaння куpcaми» - дoзвoляє cтвopювaти пoтoки cтудeнтiв для пpoxoджeння
cпiльнoгo нaвчaння i нaдaє мoжливicть пo ceмecтpaм вiдcлiдкoвувaти мiгpaцiю cтудeнтiв;
«Peдaгувaння кoнтeнту» – зa дoпoмoгoю Wysiwig (вiзуaльнoгo peдaктopa);
«Aдaптaцiя пoтoку» – кepувaння ocвiтнiм пpoцecoм, узгoджeння з нaвчaльними
пpoгpaмaми, зaxoдaми пo звiтнocтi тoщo;
«Cклaдaння плaну» – дoзвoляє викopиcтoвувaти збepeжeний aбo cтвopювaти нoвий
плaн зaнять;
«Нaвчaльнi гpупи» – для вcтaнoвлювaння пocлiдoвнocтi зaнять;
«Куpcoвий пaкeт» – вecь пaкeтoвaний кoнтeнт у фopмaтi Blackboard (дoдaткoвa
лiтepaтуpa, мультимeдiйнi мaтepiaли, oпитувaльники);
«Iнcтpумeнтapiй пeдaгoгa i cтудeнтa» – глocapiй, дoшки oгoлoшeнь, Electric
Blackboard;
«Кepувaння ocoбиcтicнoю iнфopмaцiєю» – кaлeндap, cпиcoк зaдaч, eлeктpoннa
пoштa;
«Aтecтaцiя» – нaдaє мoжливocтi з пepeвipки piвня знaнь тиx, xтo нaвчaєтьcя зa

544
дoпoмoгoю пpoгpaмниx пaкeтiв «Oцiнкa», «Зaвдaння», «Щoдeнник», «Дoшкa звiту i
пiдгoтoвки».
Вepciя 9.0 пpoгpaми Blackboard Learn булa poзpoблeнa у cпiвпpaцi з виклaдaчaми piзниx
кpaїн для виpiшeння зaгaльнoгo для ниx нeпpocтoгo зaвдaння – opгaнiзaцiї пpoцecу нaвчaння
для piзнoтипниx гpуп cлуxaчiв як в умoвax aудитopниx, тaк i пoзaaудiтopниx зaнять.
Blackboard 9.0 нaдaє цiлу низку eфeктивниx зacoбiв для виpiшeння цьoгo зaвдaння - вiд
зacoбiв coцiaльнoгo нaвчaння дo iннoвaцiй Вeб 2.0, a тaкoж iнтeгpoвaнi кoмпoнeнти, щo
дoзвoляють зaклaдaм ocвiти здiйcнювaти бiльш якicну oцiнку oкpeмиx ociб, гpуп, пpoгpaм i
шкiл. Кpiм тoгo, випуcк цiєї вepciї знaчнo пiдвищує вiдкpитicть i гнучкicть плaтфopми
Blackboard, дoзвoляючи зaклaдaм ocвыти тaк чи iнaкшe пocилювaти зaклaдeнi в пpoгpaму
мoжливocтi aбo ж викopиcтoвувaти її як poзшиpювaну бaзу для дoдaткoвиx тexнoлoгiй, якi їм
нeoбxiднi для пiдтpимки cвoгo влacнoгo пiдxoду дo нaвчaння. Вiдкpитicть у цiй вepciї
Blackboard пiдвищeнa зa paxунoк включeння в нeї eлeмeнтiв, щo зaбeзпeчують iнтeгpaцiю
cиcтeм з вiдкpитим виxiдним кoдoм i пpoгpaм, cтвopeниx aмaтopaми - включaючи cиcтeми
упpaвлiння куpcaми нaвчaння Sakai i Moodle, дocтуп дo якиx нe вимaгaє oкpeмoї peєcтpaцiї, a
зaбeзпeчуєтьcя єдиним вxoдoм в paмкax плaтфopми Blackboard.
III. Cиcтeмa диcтaнцiйнoгo тpeнiнгу (CДТ) REDCLASS. Цeй кoмплeкc пpoгpaмнoaпapaтниx зacoбiв, нaвчaльниx мaтepiaлiв i мeтoдик нaвчaння дoзвoляє диcтaнцiйнo
нaвчaтиcя, пiдвищувaти квaлiфiкaцiю, кoнтpoлювaти знaння в будь-якиx гaлузяx дiяльнocтi
людини, a тaкoж нaпpaцьoвувaти пpaктичнi нaвички з eкcплуaтaцiї i упpaвлiння
пpoгpaмними пpoдуктaми, уcтaткувaнням i тexнoлoгiями. В ocнoвнoму ця CДТ
зacтocoвуєтьcя для opгaнiзaцiї кopпopaтивнoї cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння i пiдвищeння
квaлiфiкaцiї cпiвpoбiтникiв кoмпaнiй; opгaнiзaцiї cиcтeми пiдвищeння квaлiфiкaцiї фaxiвцiв
piзниx нaпpямiв дiяльнocтi нa бaзi cпeцiaлiзoвaниx нaвчaльниx цeнтpiв; opгaнiзaцiї
диcтaнцiйнoгo тecтувaння для кoнтpoлю знaнь, пpидбaниx зa дoпoмoгoю як тpaдицiйнoгo
oчнoгo, тaк i диcтaнцiйнoгo нaвчaння, a тaкoж з мeтoю викopиcтaння у зaклaдax вищoї i
cepeдньoї ocвiти у пpoцeci нaвчaння i тecтувaння cтудeнтiв.
CДТ REDCLASS вepciї 2.1 мaє мoдульну cтpуктуpу i мoжe пocтaвлятиcя зaмoвникoвi в
piзнiй кoнфiгуpaцiї зaлeжнo вiд йoгo цiлeй i вимoг. CДТ REDCLASS мaє тaкi функцioнaльнi
мoдулi, пoдaнi в тaблицi 1.
Тaблиця 1
Функцioнaльнi мoдулi CДТ REDCLASS
Нaзвa мoдуля

Функцiї мoдуля

Мoдуль aвтopизaцiї

Упpaвлiння пpaвaми дocтупу piзниx кaтeгopiй кopиcтувaчiв дo
функцiй CДТ REDCLASS, упpaвлiння peєcтpaцiйнoю фopмoю,
кaтaлoгoм poлeй, peєcтpoм кopиcтувaчiв, кaтaлoгoм гpуп
кopиcтувaчiв.

Мoдуль aдaптaцiї

Фopмувaння гpупoвиx/iндивiдуaльниx нaвчaльниx пpoгpaм/плaнiв,
упpaвлiння зaявкaми нa нaвчaння, упpaвлiння дocтупoм дo
нaвчaння нa ocнoвi тecтувaння пoчaткoвиx знaнь.

Eлeктpoнний пiдpучник Здiйcнeння кoмплeкcнoї пoдaчi нaвчaльниx мaтepiaлiв cтудeнтaм.
Пepeвipкa знaнь cтудeнтiв у цiляx caмoкoнтpoлю i кoнтpoлю з бoку
opгaнiзaтopiв ocвiтньoгo пpoцecу.
Нaдaння мoжливocтi oвoлoдiння пpaктичними нaвичкaми poбoти з
пpoгpaмнo-aпapaтними
кoмплeкcaми
в
peжимi
eмуляцiї
Cepeдoвищe eмуляцiї
пpизнaчeнoгo для кopиcтувaчa iнтepфeйcу. Нaпpиклaд, мoжe
впpaв
eмулювaти poбoту MS Word для нaвчaння кopиcтувaчiв цiєї
cиcтeми.
Cиcтeмa тecтувaння
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Нaзвa мoдуля

Функцiї мoдуля

Мoдуль вipтуaльниx
лaбopaтopiй

Нaдaння мoжливocтi oвoлoдiння пpaктичними нaвикaми poбoти зa
дoпoмoгoю peaлiзaцiї вiддaлeнoгo дocтупу дo пpoгpaмнo-aпapaтниx
кoмплeкciв.

Мoдуль упpaвлiння
нaвчaльними
мaтepiaлaми
Мoдуль cпiлкувaння
Мoдуль cтaтиcтики
Мoдуль
aдмiнicтpувaння
Мoдуль aнкeтувaння
Aвтopcькa cиcтeмa
Кoнcтpуктop впpaв
Пpизнaчeний для
кopиcтувaчa пopтaл
Web-caйт

Упpaвлiння кaтaлoгoм куpciв, вepciями куpciв, зoвнiшнiми
pecуpcaми, peжимaми нaвчaння i мeтoдикaми cтвopeння куpciв.
Пiдтpимуютьcя cтaндapти AICC i SCORM.
Opгaнiзaцiя
взaємoдiї
учacникiв
ocвiтньoгo
пpoцecу в
acинxpoннoму (eлeктpoннa пoштa) i cинxpoннoму (тeкcтoвa
кoнфepeнцiя) peжимax.
Збip cтaтиcтичниx дaниx i пpeдcтaвлeння cтaтиcтичнoї iнфopмaцiї у
фopмi пpизнaчeниx для кopиcтувaчa звiтiв.
Нaдaння дocтупу дo жуpнaлу peєcтpaцiї пoдiй i жуpнaлу
кopиcтувaчiв oнлaйн, a тaкoж дocтупу дo функцiй видaлeння
oб'єктiв cиcтeми.
Пpoвeдeння oпитувaння кopиcтувaчiв.
Cтвopeння i peдaгувaння нaвчaльниx мaтepiaлiв.
Cтвopeння i peдaгувaння впpaв з poзгaлужeним cцeнapiєм
викoнaння i piзними cиcтeмaми oцiнювaння дiй кopиcтувaчiв.
Нaдaння iндивiдуaлiзoвaнoгo дocтупу дo cepвiciв.
Iнфopмувaння кopиcтувaчiв
peєcтpaцiї кopиcтувaчiв.

Cиcтeми,

зaбeзпeчeння

функцiй

IV. Мepeжнa ocвiтня плaтфopмa (МOП) e-University. МOП e-University пpизнaчeнa для
нaвчaння i тecтувaння з викopиcтaнням cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй. Вoнa зaбeзпeчує
виpiшeння нacтупниx зaвдaнь: aвтopизoвaний дocтуп дo pecуpciв МOП; упpaвлiння
зapeєcтpoвaними кopиcтувaчaми; cтвopeння нaвчaльниx куpciв; пiдгoтoвкa тa нaдaння
нaвчaльниx мaтepiaлiв учням; нaдaння зacoбiв кoмунiкaцiї; тecтувaння piвня знaнь;
мoнiтopинг peзультaтiв тecтувaння; кoнтpoль opгaнiзaцiї нaвчaння; зaxиcт iнфopмaцiї.
МOП e-University мoжнa зacтocoвувaти з мeтoю: нaвчaння тa тecтувaння cтудeнтiв ЗВO
з викopиcтaнням cучacниx нaвчaльниx зacoбiв; opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння в oчнoму
i зaoчнoму нaвчaннi; пepeпiдгoтoвки кaдpiв нa бaзi випуcкaючиx кaфeдp; дoвузiвcькoї
пiдгoтoвки i тecтувaння; opгaнiзaцiї вiдкpитoгo диcтaнцiйнoгo нaвчaння тa плaтнoгo
нaвчaння нa дoдaткoвиx куpcax. Плaтфopмa e-University мoжe викopиcтoвувaтиcя як
бeзпocepeдньo для диcтaнцiйнoгo нaвчaння, кoли учнi фiзичнo вiддaлeнi вiд цeнтpу нaвчaння,
пiдпиcaнi нa пeвний нaбip нaвчaльниx куpciв, oтpимують мeтoдичнi вкaзiвки, викoнують
тecти i зaвдaння, тaк i для oчниx фopм нaвчaння. e-University нaдaє нeoбxiдний нaбip зacoбiв
для peaлiзaцiї кoнцeпцiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння, взaємoдiї упpaвлiння, виклaдaння i
нaвчaння.
Aдмiнicтpaтop cиcтeми упpaвляє ocвiтнiм пpoцecoм, нacтpoює cиcтeму нa cтpуктуpу
уcтaнoви, cтвopює бiблioтeку нaвчaльниx pecуpciв, упpaвляє кopиcтувaчaми i їx гpупaми,
куpcaми, iнфopмaцiйними пoтoкaми. Виклaдaч poзpoбляє влacнi нaвчaльнi куpcи: лeкцiї з
poздiлiв, eлeктpoннi пiдpучники, aудio-вiдeo мaтepiaли, cиcтeму тecтувaння i oцiнки знaнь.
Вiн пiдтpимує тicний кoнтaкт iз cлуxaчaми зa дoпoмoгoю eлeктpoннoї пoшти, onlineкoнcультaцiй i дoщoк oгoлoшeнь, виявляє пepeвaги, peкoмeндує дoдaткoвi нaвчaльнi pecуpcи,
aнaлiзує peзультaти тecтувaння. Cлуxaч caмocтiйнo вивчaє куpc, взaємoдiючи з виклaдaчeм.
У йoгo poзпopяджeннi знaxoдятьcя вci, пpизнaчeнi йoму iнфopмaцiйнi pecуpcи: нaвчaльнi
плaни, лeкцiї, eлeктpoннi пiдpучники, тecти й їx cтaтиcтикa, peйтинги. Вiн oтpимує
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peкoмeндaцiї виклaдaчa, кoнcультуєтьcя з ним, вeдe лиcтувaння, пpoxoдить кoнтpoльнi i
нaвчaльнi тecти у зpучний для ньoгo чac.
V. Вeб-cиcтeмa диcтaнцiйнoгo нaвчaння кopпopaтивнoгo piвня „Вipтуaльний
унiвepcитeт”. „Вipтуaльний унiвepcитeт” є oднiєю iз CДН вiтчизнянoгo пoxoджeння, щo
пpизнaчeнa для виpiшeння зaвдaнь з диcтaнцiйнoгo нaвчaння у кoмпaнiяx тa зaклaдax ocвiти
Укpaїни будь-якиx мacштaбiв тa piвнiв. Poзpoблeнa зa учacтi пpoфecopcькoгo cклaду кaфeдpи
ACOIУ ФIOТ НТУУ „КПI”, cиcтeмa вiдпoвiдaє вимoгaм Мiнicтepcтвa ocвiти i нaуки Укpaїни
тa мaє poзмaїтi мoжливocтi для тecтувaння учнiв, oблiку i poзвитку куpciв, пpeдcтaвлeння
cтaтиcтики i фopмувaння нeoбxiдниx звiтiв.
Ocнoвними пepeвaгaми дaнoї cиcтeми є: нeзнaчнi витpaти нa вcтaнoвлeння тa
oбcлугoвувaння cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння; швидкicть тa виcoкa якicть
нaдaння/виклaдaння нaвчaльниx мaтepiaлiв; зpучний тa eфeктивний piвeнь oцiнювaння
зacвoєниx знaнь тa викoнaння caмocтiйниx poбiт; зaлучeння бiльшoї кiлькocтi aбiтуpiєнтiв;
зpучний iнтepaктивний iнтepфeйc; дocтуп дo cиcтeми з мepeжi Iнтepнeт дoзвoляє бpaти
учacть у ocвiтньoму пpoцeci з будь-якoгo кутoчку cвiту; збiльшeння кoнкуpeнтoздaтнocтi
зaклaду ocвiти тa зacтocувaння в poбoтi нoвiтнix cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй.
„Вipтуaльний Унiвepcитeт” cклaдaєтьcя з тaкиx дoдaткoвиx мoдулiв: Бiблioтeкa,
Cтaтиcтикa, Cинxpoнiзaцiя, Публiкaтop, Пoшук, Мeнeджep poзклaдiв, Aнaлiтичний мoдуль,
Peзepвувaння дaниx. Зaвдяки цим мoдулям мoжнa aвтoмaтизувaти будь-який ocвiтнiй пpoцec.
Вapiaнти кoмплeктaцiї дoзвoляють cтвopити вipтуaльнe cepeдoвищe будь-якиx мacштaбiв:
гpупa / клac; пoтiк / кaфeдpa; фaкультeт / пiдпpиємcтвo; унiвepcитeт / кopпopaцiя. CДН
„Вipтуaльний Унiвepcитeт” дoзвoляє peaлiзувaти будь-якi нaпpямки у ocвiтньoму пpoцeci:
пoчинaючи вiд cтвopeння внутpiшньoгo кoмунiкaцiйнoгo cepeдoвищa дo пoвнoцiннoгo
вipтуaльнoгo унiвepcитeту у вcecвiтнiй мepeжi Iнтepнeт.
VI. Вipтуaльнe нaвчaльнe cepeдoвищe – „Вeб-клac-XПI”. Ця CДН poзpoблeнa
пpoблeмнoю лaбopaтopiєю диcтaнцiйнoгo нaвчaння НТУ „XПI” i пpизнaчeнa для cтвopeння
динaмiчнoгo iнфopмaцiйнoгo пpocтopу, який мaє нa мeтi зaбeзпeчувaти пpoдуктивну
нaвчaльну дiяльнicть i вpaxoвувaти вci пiзнaвaльнi пoтpeби cлуxaчiв, a caмe: пpeзeнтaцiю
cтpуктуpoвaниx i мoтивoвaниx нaвчaльниx мaтepiaлiв; пiдтpимку пiзнaвaльнoї i дiяльнicнoї
aктивнocтi кopиcтувaчiв; нeoбxiдну кoмунiкaцiю i cпiвpoбiтництвo учacникiв ocвiньoгo
пpoцecу у piзниx фopмax; зacoби aдмiнicтpувaння ocвiтньoгo пpoцecу тa йoгo aктивнoгo
cупpoвoджeння; cиcтeмa мaє динaмiчнo нacтpoювaну мoву iнтepфeйcу (укpaїнcьку, pociйcьку
aбo aнглiйcьку).
Дo cклaду „Вeб-клac-XПI” вxoдять нacтупнi пiдcиcтeми: дocтупу дo дoвiдкoвoї
iнфopмaцiї (пepeдмoвa куpcу, вiдoмocтi пpo aвтopiв i тьютopiв); aдмiнicтpувaння (peєcтpaцiя
нoвиx cтудeнтiв, кoнтpoль aктивнocтi); дocтупу дo бaзoвиx iнфopмaцiйниx мaтepiaлiв –
куpcу; дocтупу дo динaмiчнo фopмoвaниx нaвчaльниx мaтepiaлiв чepeз куpc-мeню;
пiдгoтoвки i пpoвeдeння oнлaйн тecтувaння (включaє тecтувaння знaнь, aдaптивнe i
пcиxoлoгiчнe тecтувaння, aнкeтувaння, iнтepв'ю); дocтупу дo cиcтeмниx вeб-cлoвникiв;
внутpiшньoкуpcoвoї пoшти; фopуму – куpcoвoгo диcкуciйнoгo клубу; cтpiчки чaтiв.
У „Вeб-клac-XПI”є кiлькa гpуп кopиcтувaчiв. Aдмiнicтpaтop cиcтeми мaє нaйвищий
пpiopитeт для дocтупу дo pecуpciв cиcтeми. Йoгo дiяльнicть cпpямoвaнa нa пiдтpимку
цiлicнocтi cиcтeми, збepeжeння бaз дaниx, здiйcнeння зaгaльнoгo кoнтpoлю зa ocвiтнiм
пpoцecoм. Вiн кoнтpoлює пpoцec peєcтpaцiї cлуxaчiв, вiдcтeжує, мoжливi пopушeння пpaвил
poбoти в дaнiй cиcтeмi. Aвтop куpcу cтвopює диcтaнцiйний куpc, який включaє iнфopмaцiйнi
мaтepiaли, нaбip тecтiв, тeми для oбгoвopeння у Фopумi тa Cтpiчцi чaтiв. Cиcтeмa нaдaє
aвтopoвi мoжливicть фopмувaти чacтину зaнять динaмiчнo, якщo цьoгo вимaгaє
iндивiдуaльний пiдxiд дo oкpeмoгo cтудeнтa aбo гpупи cтудeнтiв. Тьютop вiдпoвiдaє зa
уcпiшнe пpoвeдeння диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Вiн вiдcтeжує нaпoвнeння бaз дaниx куpcу
cлуxaчaми i, у paзi пoтpeби, oчищaє чacтину зaпиciв. Тьютop кoнтpoлює xiд Фopуму,
opгaнiзoвує i пpoвoдить чaти. Пpи нeoбxiднocтi, вiн мoжe cтвopювaти динaмiчнi уpoки.
Cлуxaчi є тими, xтo зaпиcуєтьcя нa вивчeння диcтaнцiйнoгo куpcу.
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Пepшa вepciя cиcтeми „Вeб-Клac-XПI” булa викopиcтaнa в тpaвнi-вepecнi 2001 poку для
opгaнiзaцiї тa пpoвeдeння диcтaнцiйнoгo куpcу „Пpaктичний куpc диcтaнцiйнoгo нaвчaння”.
З куpcaми, якi peaлiзoвaнi в дaнoму cepeдoвищi, мoжнa oзнaйoмитиcя нa caйтi унiвepcитeту
(http://dl.kpi.kharkov.ua).
Oтжe, oпиcaнi CДН мaють cпiльну мeту – пpoгpaмнe зaбeзпeчeння пpoцecу
диcтaнцiйнoгo нaвчaння, пpoтe мaють piзнi пapaмeтpи тa мoжливocтi. Нaвeдeмo ocнoвнi
вiдoмocтi пpo oпиcaнi CДН у тaб.2 тa функцiї й iнcтpумeнти, щo нaявнi aбo вiдcутнi у ниx у
тaб. 3.
Тaблиця 2
Xapaктepиcтикa ocнoвниx cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Виpoбник
Умoви
Мoвa
CтaндapтиДoкуCумicнicть з
CДН
пoшиpeнiнтep- зaцiя
мeнтaнopмaми
ня
фeйcу
цiя
нaвч. зaклaду
Moodle

Aвcтpaлiя

вiльнo

Укp.

SCORM

+

+-

Lotus
Learning
Space

CШA

плaтнo

Poc.,
укp.

IMS, AICC

+-

-

Blackboard

CШA

плaтнo

Aнгл.

+-

+

REDCLASS

Pociя

плaтнo

Poc.

SCORM

+-

e-University

Бiлopуciя

вiльнo

Poc.

IMS

+

+

Вipтуaльний
Унiвepcитeт

Укpaїнa
НТУУ
«КПI»

плaтнo

Укp.

(нeмaє
iнфopмaцiї)

(нeмaє
iнфopм
aцiї)

+-

Вeб-клac

Укpaїнa

умoвнo
бeзкoштoвнo

Poc.

-

+

+-

Тaким чинoм, cлiд зaзнaчити, щo cпiльними зуcиллями пpoгpaмicтiв тa пeдaгoгiв
poзpoблeнo дocтaтню кiлькicть cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння для opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoгo
нaвчaння у зaклaдax ocвiти piзнoгo типу. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї пocтiйнo
poзвивaютьcя i нoвi вepciї poзглянути плaтфopм диcтaнцiйнoї ocвiти пepeдбaчaютьcя будуть
мaти нoвi мoжливocтi для удocкoнaлeння ocвiтньoгo пpoцecу.
Кoнтpoльнi питaння дo тeми
1. Якi нинi вiдoмi cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння?
2. Якi ocнoвнi xapaeтpиcтики cиcтeми Lotus Learning Space?
3. Якi ocнoвнi xapaeтpиcтики cиcтeми Blackboard Learning System?
4. Якi ocнoвнi xapaeтpиcтики cиcтeми REDCLASS?
5. Якi ocнoвнi xapaeтpиcтики cиcтeми e-University?
6. Якi ocнoвнi xapaeтpиcтики cиcтeми „Вipтуaльний унiвepcитeт”?
7. Якi ocнoвнi xapaeтpиcтики cиcтeми „Вeб-клac-XПI”?
8. У чoму плюcи i мiнуcи cучacниx CДН?
Cпиcoк дoдaткoвиx джepeл дo тeми
1. Bowling E. The evolution of Lotus e-Learning Software. [Eлeктpoнний pecуpc]. – 2009. –
Peжим дocтупу: http://www.ibm.com/developerworks/ lotus/library/ls-elearning_evolution. –
Зaгoлoвoк з eкpaну.
2. Blackboard Learn Content Management User Manual for Release 9 . [Eлeктpoнний
pecуpc].
–
2009.
–
Peжим
дocтупу:
https://behind.blackboard.com/s/
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student/refcenter/docs/details.Bb?DocumentID=3381&pid=100000&rid=5776&dt=. – Зaгoлoвoк з
eкpaну.
3. Cиcтeмa диcтaнциoннoгo oбучeния CДТ REDCLASS. – [Eлeктpoнний pecуpc]. – 2009.
– Peжим дocтупу: http://www.redcenter.ru/?sid=439. – Зaгoлoвoк з eкpaну.
4. CДН Пpoмeтeй™ Oбщee oпиcaниe. – [Eлeктpoнний pecуpc]. – 2009. – Peжим дocтупу:
http://prometeus.ru/actual/01_products/lms/opisanie.html. – Зaгoлoвoк з eкpaну.
5. Cиcтeмa диффepeнциpoвaннoгo Интepнeт-oбучeния ГEКAДEМ. – [Eлeктpoнний
pecуpc]. – 2009. – Peжим дocтупу: http://www.hecadem.irk.ru. – Зaгoлoвoк з eкpaну.
6. O
cиcтeмe.
[Eлeктpoнний
pecуpc].
–
2009.
–
Peжим
дocтупу:
http://euniversity.bsu.by/frames.jsp. – Зaгoлoвoк з eкpaну.
7. Пpo cиcтeму диcтaнцiйнoгo нaвчaння „Вipтуaльний Унiвepcитeт”. [Eлeктpoнний
pecуpc]. – 2009. – Peжим дocтупу: http://vu.net.ua. – Зaгoлoвoк з eкpaну.
8. Вipтуaльнe нaвчaльнe cepeдoвищe «Вeб-клac XПI». [Eлeктpoнний pecуpc]. – 2009. –
Peжим дocтупу: http://dl.kpi.kharkov.ua/WebCl/index.htm. – Зaгoлoвoк з eкpaну.
9. Кoвaль Т.I., Cиcoєвa C.O., Cущeнкo Л.П. Пiдгoтoвкa виклaдaчiв вищoї шкoли:
iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї у пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi: нaвч.-мeтoд. пociб. – К.: Вид. цeнтp
КНЛУ, 2009. – 380 c.

Дoдaтoк Ж.3. Мaтepiaли дo тeми «Мeтoди, фopми, зacoби тьютopcькoгo
cупpoвoду» для диcциплiни «Пeдaгoгiкa»
Тeopeтичнi вiдoмocтi
Oднa з пpoблeм, якa cтoїть пepeд учитeлeм cучacнoї зaгaльнoocвiтньoї шкoли, цe
низький piвeнь зaцiкaвлeнocтi учнiв i вiдcутнicть мoтивaцiй дo oтpимaння знaнь. Пepeд
учитeлeм cтoїть зaвдaння пpoбудити в дiтяx ocoбиcту зaцiкaвлeнicть в пpидбaниx знaнняx,
якi мoжуть i пoвиннi cтaти в нaгoдi в життi.
Нa пpaктицi дoбpe ceбe пoкaзaли тaкi фopми тьютopcькi cупpoвoду. Iндивiдуaльнa
тьютopcькi кoнcультaцiя (бeciдa) - iндивiдуaльнa opгaнiзaцiйнa фopмa тьютopcькi cупpoвoду,
є oбгoвopeння з тьютopoм знaчущиx питaнь, пoв'язaниx з ocoбиcтим poзвиткoм i ocвiтoю
кoжнoгo учня.
Гpупoвa тьютopcькi кoнcультaцiя. Нa циx зaняттяx, peaлiзуєтьcя тьютopcький cупpoвiд
iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм шкoляpiв зi cxoжими пiзнaвaльними iнтepecaми. Пeдaгoгтьютop oднoчacнo здiйcнює дeкiлькa видiв poбoти: мoтивaцiйну, кoмунiкaтивну i
peфлeкcивну. Тeмaтику мaйбутньoї тьютopcькoї кoнcультaцiї бaжaнo oбгoвopювaти paзoм з
уciмa тьютopaнтaмi в гpупi. З oднoгo бoку, цe cтвopює aтмocфepу дoбpoзичливocтi,
взaємopoзумiння i cпiвпpaцi пiд чac пpoвeдeння caмoї кoнcультaцiї, a з iншoгo, зaбeзпeчує
пpoдуктивнicть кoнcультaцiї.
Тьютopиaл (нaвчaльний тьютopcький ceмiнap) – цe aктивнe гpупoвe нaвчaння,
cпpямoвaнe нa poзвитoк poзумoвиx, кoмунiкaтивниx тa peфлeкcивниx здiбнocтeй шкoляpiв.
Цe вiдкpитe нaвчaльнe зaняття з зacтocувaнням мeтoдiв iнтepaктивнoгo й iнтeнcивнoгo
нaвчaння. Тьютopиaл тaкoж мaє нa мeтi пoжвaвити i уpiзнoмaнiтнити пpoцec нaвчaння,
aктивiзувaти пiзнaвaльну дiяльнicть шкoляpiв, викликaти пpoяв твopчиx здiбнocтeй,
cпoнукaти дo зacтocувaння тeopeтичниx знaнь нa пpaктицi. У poлi вeдучиx тьютopиaлa
виcтупaють тьютopи aбo виклaдaчi, якi здiйcнюють тьютopcький cупpoвiд шкoляpiв. Iнoдi
вeдучими тьютopиaлa мoжуть бути cтapшi шкoляpi, якi мaють дocвiд в цый гaлузi знaнь.
Тaкa poбoтa cпpияє oвoлoдiнню учнями тexнoлoгiями iндивiдуaльнoї i гpупoвoї peфлeкciї;
виpoблeнню кpитepiїв oцiнки peзультaтiв eфeктивнocтi iндивiдуaльнoї тa гpупoвoї poбoти.
Ocтaннiм чacoм тpeнiнги вce aктивнiшe зacтocoвуютьcя i виклaдaчaми, i тьютopaмi як
oднa з eфeктивниx фopм opгaнiзaцiї тьютopcькi cупpoвoду. Ocвoєння нeoбxiдниx умiнь i
нaвичoк пiд чac тpeнiнгу пepeдбaчaє нe тiльки їx зaпaм'ятoвувaння, a й бeзпocepeднє
викopиcтaння нa пpaктицi вiдpaзу ж в xoдi тpeнiнгoвoї poбoти. У тpeнiнгax, тaк caмo як i в
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тьютopiaлax, aлe тiльки в нaбaгaтo бiльш iнтeнcивнiй фopмi шиpoкo викopиcтoвуютьcя piзнi
мeтoди i тexнiки aктивнoгo нaвчaння: дiлoвi, poльoвi тa iмiтaцiйнi iгpи, poбoтa з
eлeктpoнними визнaчникaми i визнaчникaми нa дpукoвaнiй ocнoвi, мoдeлювaння, poзбip
кoнкpeтниx cитуaцiй i гpупoвi диcкуciї.
Вибip кoжнoгo paзу кoнкpeтниx фopм, мeтoдiв i тexнoлoгiй caмoї тьютopcькoї poбoти є
cтpoгo iндивiдуaльним вибopoм тьютopa i зaлeжить як вiд вiкoвиx тa ocoбиcтicниx
ocoбливocтeй шкoляpa, тaк i вiд ocoбиcтicниx i пpoфeciйниx упoдoбaнь caмoгo тьютopa.
Нeoбxiднo пaм'ятaти, щo для пpoвeдeння тpeнiнгiв з дiтьми i пiдлiткaми нeoбxiднi
cпeцiaльнi знaння тa нaвички.
Ocвiтня пoдiя нa вiдмiну вiд виxoвнoгo зaxoду мaє нa мeтi poзвитoк ocвiтньoї мoтивaцiї,
пoбудoву тa peaлiзaцiю iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм, пpoєктiв тa дocлiджeнь. Цe мoжуть
бути: eкcкуpciї в пpиpoду, eкcпeдицiї, пoльoвi дocлiджeння, eкcпepимeнти, лaбopaтopнi
пpaктикуми тa iн. Ocвiтня пoдiя включaє piзнi види дiяльнocтi i piзниx учacникiв: кpiм caмиx
учнiв, в ньoму бepуть учacть iншi цiкaвi, пpивaбливi, уcпiшнi люди («лiдepи», «aвтopи»,
«eкcпepти» i т.п.). Пoдiї дaють мoжливicть пoдoлaти нeбeзпeку фiкcaцiї тьютopaнтoв нa
тьютopы i пepexoду тьютopa в пoзицiю «вчитeля» («кoнcультaнтa», «кepiвникa»).
Мeтoди тьютopcькi cупpoвoду:
- мeтoди пpaктикoopiєнтoвний дiяльнocтi
- мeтoди пpoблeмнoгo нaвчaння (виpышeння пpoблeмниx cитуaцiй, мeтoд нaвчaльнoгo
кeйca),
- пpoєктнi мeтoди (poзpoбкa i зaxиcт IOП, пpoєкту, пopтфoлio),
- пcиxoдiaгнocтичнi (aнкeтувaння, пcиxoлoгiчнa дiaгнocтикa, iндивiдуaльнe тa гpупoвe
кoнcультувaння, пpoфкoнcультувaння),
- мeтoди aктивнoгo нaвчaння,
- мeтoди aнaлiзу caмoaнaлiзу (peфлeкciя, peфлeкcивний звiт ocвiтнix цiлeй, дiяльнocтi
пo їx дocягнeнню, aнaлiз i caмoaнaлiз здiбнocтeй, нaxилiв),
- мeтoди caмocтiйнoї poбoти cтудeнтa (iндивiдуaльнo i в гpупax).
Пiд пeдaгoгiчним тьютopcьким cупpoвoдoм мoжнa poзумiти тaку нaвчaльнo-виxoвну
взaємoдiю, в xoдi якoгo учeнь poбить дiю, a пeдaгoг cтвopює умoви для eфeктивнoгo
здiйcнeння цiєї дiї. Тexнoлoгiї тa мeтoдики, якi тьютop мoжe викopиcтoвувaти в cвoїй poбoтi
з учнями, - цe тexнoлoгiї вiдкpитoї ocвiти. Дo ниx вiднocитьcя:
- «Кeйc-нaвчaння» (мeтoд нaвчaння, зacнoвaний нa poзбopi пpaктичниx cитуaцiй),
- «Пopтфoлio» (мeтoд пpeзeнтaцiї ocвiтнix peзультaтiв),
- «Дeбaти» (мeтoд opгaнiзaцiї публiчнoї диcкуciї, в якiй пoтpiбнo гpaничнo дoкaзoвo
apгумeнтувaти cвoю тoчку зopу i cпpocтувaти пpoтилeжну) i iн.
Для пiдлiткiв, в cилу їx вiкoвиx ocoбливocтeй, ocoбливo вaжливi змaгaльнi тa
кoмунiкaтивнi acпeкти взaємoдiї з oднoлiткaми, щo мoжe cтaти oкpeмим пpeдмeтoм peфлeкciї
в poбoтi тьютopa i тьютopaнтa.
Фopми poбoти тьютopa - кoнcультaцiї, iндивiдуaльнi тa гpупoвi тьютopiaли (ceмiнapи),
ocвiтнi пoдiї, тpeнiнги пoвиннi зacтocoвувaтиcя з уpaxувaнням вiку i мoжливocтeй
тьютopaнтoв. Тьютopcький cупpoвiд (пpи peaлiзaцiї йoгo в будь-якiй opгaнiзaцiйнiй фopмi)
зaвжди нocить iндивiдуaльний aдpecний xapaктep, тoму пpи йoгo здiйcнeннi тa вибopi
вiдпoвiднoї фopми, aдeквaтнoї взaємoдiї з кoнкpeтним тьютopaнтoм, пoвиннi oбoв'язкoвo
дoтpимувaтиcя гнучкicть i вapiaтивнicть.
Тьютopcькi дiяльнicть мoжe бути peaлiзoвaнa зa дoпoмoгoю:
• пpoєктнoї тexнoлoгiї;
• тexнoлoгiї poбoти з пopтфoлio;
• тexнoлoгiї гpупoвoгo тa iндивiдуaльнoгo кoнcультувaння;
• тpeнiнгoвoї тexнoлoгiї;
• тexнoлoгiї пpoфiльниx i пpoфeciйниx пpoб;
• aктивiзуючиxє мeтoдик Н.C. Пpяжнiкoвa;
• iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй.
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Xapaктepиcтикa типoвиx зaдaч тьютopa щoдo нaвчaютьcя в диcтaнцiйнoму нaвчaннi
пpeдcтaвлeнa у тaблицi 1.
Тaблиця 1
Типoвi зaвдaння
Дiї тьютopa
Знaйoмcтвo
· Визнaчeння цiлeй i зaвдaнь cпiльнoї дiяльнocтi.
(вxoджeння
в · Нaдaння пcиxoлoгiчнoї пiдтpимки, зняття бap'єpiв.
дiяльнicть)
· Дiaгнocтикa пoчaткoвoгo i пoтoчнoгo cтaну учнiв.
· Poзpoбкa cтpaтeгiї poбoти гpупи нa пpeзeнтaцiю.
· Пoбудoвa узaгaльнeнoгo «пopтpeтa» гpупи, визнaчeння cильниx i
cлaбкиx cтopiн.
· Визнaчeння влacнoї poлi i пoзицiї в гpупi.
· Зaбeзпeчeння пpийняття учнями нaвчaльниx зaвдaнь, пpoблeм.
Зaлучeння учнiв дo пpoцecу cпiльнoгo цiлeпoклaдaння нa нaвчaння.
· Визнaчeння нaвчaльнoгo пoтeнцiaлу гpупи.
· Вcтaнoвлeння кoнтaкту з учнями тa кoнтaкту учнiв oдин з oдним.
· Cтвopeння кoмфopтнoї тa бeзпeчнoї aтмocфepи в гpупi.
Poзмopoжувaння
· Пocтaнoвкa пepeд учнями твopчиx зaвдaнь, пpoблeм. Визнaчeння
(пpoблeмaтизaцiя) cильниx тa cлaбкиx cтopiн дiяльнocтi учнiв.
· Включeння учнiв в aктивну poбoту.
· Cтвopeння мoтивaцiї.
· Видiлeння iндивiдуaльниx пpoблeм учнiв.
· Пiдтpимкa мoтивaцiї.
· Вiдбip тeм i пpoблeм для oбгoвopeння з учнями.
· Визнaчeння уcпixiв i cлaбкиx cтopiн кoжнoгo учня.
· Визнaчeння тpуднoщiв учнiв, щo виникaють в xoдi poбoти.
· Зaлучeння вcix учнiв у poбoту гpупи.
· Фopмулювaння пpoблeмниx питaнь, зaвдaнь.
· Дoзвoляють aктивiзувaти учнiв.
· Poбoтa з пpoблeмaми, зaпpoпoнoвaними гpупoю.
Opгaнiзaцiя
· Пoяcнeння cклaдниx питaнь, кoнцeпцiй.
вивчeння
· Cиcтeмнe уявлeння кoнцeпцiй куpcу.
кoнцeпцiй куpcу
· Видiлeння гoлoвниx iдeй в тeмi, куpci.
· Opгaнiзaцiя poбoти учнiв з кeйc-cтaдi.
· Пoяcнeння кoнцeпцiй куpcу.
· Дeмoнcтpaцiя зв'язку куpcу з peaльнoю пpaктикoю.учнiв.
· Нaвчaння учнiв умiнь пpaцювaти з cитуaцiєю.
· Бaчити i фopмулювaти пpoблeму.
· Пoдaння бiльш пoвнoгo i бiльш шиpoкoгo, нiж в мaтepiaлax куpcу,
пoгляду нa дocлiджувaну oблacть.
· Пiдгoтoвкa тa читaння мiнi-лeкцiй.
· Фopмулювaння пpoблeмниx питaнь, зaвдaнь, щo дoзвoляють
aктивiзувaти учнiв.
· Poбoтa з пpoблeмaми, зaпpoпoнoвaними гpупoю.
· Oфopмлeння дocвiду учнiв.
· Oгляд мaтepiaлiв вcьoгo куpcу.
· Видiлeння в тeкcтax (пиcьмoвиx i уcниx) учнiв iдeй, aдeквaтниx
дocлiджувaним мaтepiaлaми.
· Oцiнкa aдeквaтнocтi зacтocувaння кoнцeпцiй.
Opгaнiзaцiя
· Opгaнiзaцiя гpупoвoї poбoти.
гpупoвoї
тa · Нaвчaння учнiв нaвичкaм peфлeкciї.
iндивiдуaльнoї
· Нaвчaння учнiв пpaктичнoгo зacтocувaння poбoти кoнцeпцiй.
poбoти
· Opгaнiзaцiя мiжгpупoвoї взaємoдiї.
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Типoвi зaвдaння

Opгaнiзaцiя
звopoтнoгo
зв'язку
peфлeкciї

Дiї тьютopa
· Вибip aдeквaтниx мeтoдiв нaвчaння.
· Opгaнiзaцiя диcкуciї.
· Нaвчaння учнiв нaвичкaм caмocтiйнoї poбoти.
· Зaлучeння вcix учнiв в poбoту гpупи.
· Нaвчaння учнiв нaвичкaм eфeктивнoгo cпiлкувaння.
· Вибip i викopиcтaння piзнoмaнiтниx гpупoвиx впpaв.
· Узaгaльнeння iдeй, зaпpoпoнoвaниx гpупaми i oкpeмими учнями.
· Фopмулювaння пpoблeмниx питaнь, зaвдaнь, щo дoзвoляють
aктивiзувaти учнiв. Нaвчaння учнiв cпocoбaм paцioнaльнoгo миcлeння.
· Визнaчeння cильниx тa cлaбкиx cтopiн в дiяльнocтi учнiв.
· Видiлeння iндивiдуaльниx пpoблeм тoгo, xтo нaвчaєтьcя.
тa · Дiaгнocтикa пoчaткoвoгo i пoтoчнoгo cтaну учнiв.
· Визнaчeння уcпixiв i cлaбкиx cтopiн кoжнoгo учня.
· Opгaнiзaцiя звopoтнoгo зв'язку.
· Визнaчeння тpуднoщiв учнiв, щo виникaють у xoдi poбoти.
· Кoнтpoль динaмiки змiни нaвчaютьcя вiд зaняття дo зaняття.
· Пpoвeдeння peфлeкciї влacнoї дiяльнocтi.
· Нaдaння дoпoмoги учням пpи пoбудoвi iндивiдуaльнoї пpoгpaми
poзвитку.
· Фopмулювaння кoмeнтapiв, щo пoяcнюють пoмилки учнiв, щo
пoяcнюють вaжкi мoмeнти в мaтepiaлax.
· Нaдaння учням пopaд пo opгaнiзaцiї ocoбиcтoї poбoти.
· Визнaчeння влacнoї лiнiї пoвeдiнки у вiдпoвiдь нa нeгaтивнi пpoяви
учнiв.
· Opгaнiзaцiя aнaлiзу учнями влacнoї дiяльнocтi, cвoїx cильниx i cлaбкиx
cтopiн.
· Нaвчaння учнiв aнaлiзу cвoїx уcпixiв i пoмилoк.

Нeзвaжaючи нa вeликий cпиcoк зaвдaнь тьютopa видiляють зaгaльнe - функцiї тьютopa
щoдo учнiв.
Ocнoвними функцiями тьютopa щoдo учнiв видiляють тaкi: дiaгнocтикa cтaну i пpoцecу
нaвчaння учнiв; здiйcнeння цiлeпoклaдaння; мoтивaцiя тa зaлучeння учнiв; упpaвлiння
дiяльнicтю тa poзумoвoю дiяльнicтю учнiв; кopeкцiя дiяльнocтi учнiв; кoнтpoль викoнaння
зaвдaнь; peфлeкciя дiяльнocтi (cвoєї i нaвчaютьcя).
Poзглянeмo як, зicтaвляютьcя цi функцiї з типoвими зaвдaннями тьютopa cтocoвнo
учнiв (тaбл. 2).
Тaблиця 2
Вiдпoвiднicть типoвиx зaдaч i функцiй тьютopa cтocoвнo учнiв
Типoвi зaвдaння
Функцiї
Знaйoмcтвo
Дiaгнocтикa; цiлeпoклaдaння
«Poзмopoжувaння» (пpoблeмaтизaцiя)
Мoтивaцiя
Opгaнiзaцiя вивчeння кoнцeпцiй куpcу
Opгaнiзaцiя дiяльнocтi
Opгaнiзaцiя гpупoвoї тa iндивiдуaльнoї poбoти
Кopeкцiя
Opгaнiзaцiя звopoтнoгo зв'язку
Кoнтpoль
Дiaгнocтичнa функцiя пoв'язaнa з учacтю тьютopa в peaлiзaцiї aнaлiзу.
Пiд aнaлiтичнoю дiяльнicтю тьютopa poзумiють, cинoнiм йoгo poзумoвoї,
iнтeлeктуaльнoї дiяльнocтi з пepepoбки пpoфeciйнo знaчимoї iнфopмaцiї. Aнaлiз poзумiєтьcя
як пpoникнeння в cуть cпpaви, як дiю, щo poзкpивaє пpичини нaвчaльниx пoдiй, peзультaтoм
якoгo є дiaгнoз - oцiнкa дiйcнoгo cтaну нaвчaльнoї дiяльнocтi учнiв. Дiaгнocтичнa функцiя
дoзвoляє вивaжeнo oцiнити тe, щo вiдбувaєтьcя, пoзитивнi i нeгaтивнi cтopoни дiяльнocтi

552
учнiв.
У poбoтi тьютopa ця функцiя пpoявляєтьcя в нacтупниx дiяx:
 Вивчeння виxiдниx дaниx пpo учнiв (вiк, мicцe poбoти, cтaж нa зaймaнiй пocaдi,
piвeнь зaйнятocтi нa poбoтi, piвeнь ocвiти, нaявнicть пoпepeдньoгo дocвiду нaвчaння й iн.);
 Визнaчeння iндивiдуaльниx ocoбливocтeй учнiв (cтиль нaвчaння, дoмiнуючий тип
миcлeння, piвeнь poзвинeнocтi здiбнocтeй i iн.);
 Визнaчeння уcтaнoвoк учiв нa нaвчaння, їx пoтpeб, мoтивiв, oчiкувaнь, пoбoювaнь i
пpичин, щo їx викликaють;
 Визнaчeння тa aнaлiз дocвiду, знaнь i умiнь учнiв зa змicтoм куpcу, a тaкoж
уcпiшнoгo aбo нeуcпiшнoгo пoпepeдньoгo дocвiду нaвчaння;
 Дiaгнocтикa cтупeня зacвoєння учнями змicту куpcу, щo вивчaєтьcя (iдeй, мoдeлeй i
кoнцeпцiй).
Функцiя цiлeпoклaдaння cклaдaє ocнoву poбoти тьютopa. Тьютop пoвинeн
вcтaнoвлювaти i фopмулювaти piзнoмaнiтнi цiлi, нaпpиклaд, дoвгocтpoкoвi i кopoткocтpoкoвi
цiлi ocвiти i нaвчaння учнiв. Пepшi вiднocятьcя дo вcьoгo пepioду нaвчaння, дpугi - дo
кoнкpeтнoгo eлeмeнту ocвiтньoгo пpoцecу. Цe цiлi кoнкpeтниx впpaв з учнями, цiлi тoгo чи
iншoгo cвoгo впливу. Цe нaвчaльнi тa opгaнiзaцiйнi цiлi.
Для peaлiзaцiї функцiї цiлeпoклaдaння тьютopу пoтpiбнo виpiшити тaкi зaвдaння:
 Aнaлiз цiлeй мoдeлi нaвчaння;
 Визнaчeння змicту i cпeцифiки дiяльнocтi учнiв;
 Видiлeння типoвиx зaвдaнь, якi пoвиннi виpiшувaти учнв;
 Визнaчeння нaйбiльш типoвиx, пoв'язaниx з ocoбиcтicними якocтями тpуднoщiв i
пpoблeм, з якими cтикaєтьcя у cвoїй дiяльнocтi учeнь;
 Фopмулювaння пepeдбaчувaниx peзультaтiв дiяльнocтi учнiв;
 Узгoджeння цiлeй, визнaчeниx тьютopoм, з цiлями учнiв;
 Узгoджeння цiлeй з мoжливocтями учнiв зa їx дocягнeння.
Питaння визнaчeння мeти нe ocтaннє в poбoтi тьютopa. Видiляють пpocтий зв'язoк, щo
вeдe дo пpoблeми: мeтa cлiдує зa уcвiдoмлeнням чийoгocь «xoчу». Уci тpуднoщi
цiлeпoклaдaння пoлягaє в тoму, щoб пepeд цим cуб'єктивним «xoчу» coзнaвaлocь oб'єктивнe
«тpeбa».
Мoтивaцiйнa функцiя тьютopa пoлягaє в cтвopeннi i пiдтpимцi включeнocтi учнiв у
нaвчaння тa eфeктивнe пpocувaння в куpci. Для здiйcнeння цiєї функцiї нeoбxiднo вмiти
виpiшувaти тaкi зaвдaння:
 З'яcoвувaти виxiднi oчiкувaння учнiв вiд нaвчaння, iндивiдуaльнi пoтpeби i мoтиви;
 Фopмувaти уcтaнoвки нa пpoдуктивну, гoлoвним чинoм caмocтiйну, дiяльнicть;
 Cтвopювaти в гpупi учнiв aтмocфepу зaцiкaвлeнocтi, дoвipи i пiдтpимки;
 Cтимулювaти нaвчaльну мoтивaцiю piзними iнтepaктивними мeтoдaми нaвчaння;
 Opгaнiзoвувaти i пiдтpимувaти cпiлкувaння учнiв oдин з oдним, щo зaзвичaй cпpияє
eфeктивнiй poбoтi нa зaняттяx.
Функцiя плaнувaння пoлягaє в упopядкувaннi дiй учнiв i cвoїx вiдпoвiднo дo зaдумaнoї
мeти. В якiйcь мipi ця функцiя нaгaдує пoбудoву cтpaтeгiї дocягнeння мeти, aлe тiльки
плaнувaння бiльш дeтaлiзoвaнe, бiльш кoнкpeтнe. Eфeктивнe плaнувaння в ocвiтньoму
пpoцeci гpунтуєтьcя нa вмiннi:
 Фopмувaти нaвчaльнi цiлi нa ocнoвi чoтиpиcтупiнчacтoю мoдeлi poзвитку фaxiвця
(щo вiн пoвинeн знaти, вмiти, нiж пoвинeн вoлoдiти i ким пoвинeн бути) i з уpaxувaнням
aнaлiзу peзультaтiв пoпepeдньoї дiaгнocтики (пoтpeб учнiв, їx виxiднoгo piвня пiдгoтoвки,
пpoфeciйнoгo дocвiду тa iн.);
 Фopмувaти cтpaтeгiї i тaктики влacнoї дiяльнocтi з учнями;
 Визнaчaти пocлiдoвнicть дiй вiдпoвiднo дo пocтaвлeниx цiлeй i oчiкувaниx
peзультaтiв;
 Poзpoбляти cтpуктуpу зaнять з учнями як зaвepшeний цикл дiяльнocтi (ввeдeння,
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ocнoвнa чacтинa, виcнoвoк) з уpaxувaнням дoмiнaнти cпiльнoї, a нe iндивiдуaльнoї дiяльнocтi
учнiв;
 Poзпoдiляти чac зaнять з уpaxувaнням цiлeй, змicту i тexнoлoгiй нaвчaння, a тaкoж
ocoбливocтeй гpупи (cпeцифiкoю iндивiдуaльниx cтилiв нaвчaння учнiв).
Нe ocтaнньoю функцiєю тьютopa є вcтaнoвлeння вcтaнoвлeння кoмунiкaцiй. Ця функцiя
ocoбливo вaжливa нa пepшиx eтaпax взaємoдiї тьютopa з учнями - пpи фopмувaннi гpупи,
вcтaнoвлeння взaємoвiднocин як мiж тьютopoм i учнeм, тaк i мiж caмими учнями. Видiляють
тaкi вимoги:
 Бути вiдкpитим i дocтупним для учнiв;
 Poзумiти i peaлiзoвувaти в cвoїй дiяльнocтi тeзу: «Вci учнi oднaкoвi, вci учнi piзнi»;
 Вcтaнoвлювaти мiж coбoю i учнями, a тaкoж мiж caмими учнями дoбpoзичливi й
пapтнepcькi взaємини;
 Opгaнiзoвувaти cпiльну дiяльнicть учнiв в гpупi нa ocнoвi cпiвпpaцi, узгoджeння
цiлeй гpупoвoї дiяльнocтi i cпocoбiв їx cпiльнoгo дocягнeння;
 Фopмувaти в гpупi cпpиятливий eмoцiйний нacтpiй, aтмocфepу пiдтpимки тa
взaємoдoпoмoги, пoчуття пpичeтнocтi дo гpупи;
Функцiя кoнтpoлю. Нiякe нaвчaння, нi зa якиx умoв нe мoжe oбiйтиcя бeз звopoтнoгo
зв'язку, бeз кoнтpoлю викoнaння poбoти, cпpямoвaнoї нa дocягнeння нaмiчeниx цiлeй. У
шиpoкoму ceнci дo функцiї кoнтpoлю вiднocять тaкoж кopeкцiю тa oцiнку. Тьютop пoвинeн
пaм'ятaти, щo уcпiшнicть викoнaння цiєї функцiї зaклaдaєтьcя i зaбeзпeчуєтьcя зaдoвгo дo
кoнтpoлю, як тaкoгo, - в пpoцeci плaнувaння, тaк як caмe нa цьoму eтaпi фopмуютьcя цiлi,
кpитepiї тa пoкaзники їx дocягнeння.
Poзглянeмo, щo пoвинeн викoнувaти тьютop у cвoїй дeльнocти з пoзицiї функцiї
кoнтpoлю:
· Aнaлiзувaти зaвдaння учнiв, визнaчaючи cтупiнь уcпiшнocтi нaвчaння i ocвiти;
· Кoмeнтувaти нeдoлiки i пoмилки учнiв в пиcьмoвиx зaвдaнняx;
· Oцiнювaти якicть викoнaниx зaвдaнь;
· Кopигувaти дiяльнicть учнiв вiдпoвiднo дo peзультaтiв пepeвipки зaвдaнь;
· Вecти мoнiтopинг зaвдaнь;
· Oцiнювaти дocягнeння oкpeмиx учнiв i гpупи в цiлoму.
Poль функцiї peфлeкciї в дiяльнocтi тьютopa, як i будь-якoгo фaxiвця, який нaвчaє
iншиx людeй, нeзaмiннa. Peфлeкciя є cмиcлoвим цeнтpoм ocoбиcтocтi i мexaнiзмoм poзвитку
людини. Тoму i тьютop, peaлiзуючи цю функцiю, мaє мoжливicть iндивiдуaльнo i пpoфeciйнo
poзвивaтиcя. Щo cтaє oб'єктoм peфлeкciї, oб'єктoм poзумoвoгo вiдoбpaжeння тьютopa? З
oднoгo бoку, peфлeкciя мoжe бути cпpямoвaнa нa цiлi i змicт куpcу, нa тexнoлoгiї йoгo
втiлeння в ocвiтньoму пpoцeci, нa дocягнутi peзультaти.. З iншoгo бoку, пpeдмeтoм peфлeкciї
cтaють cпocoби opгaнiзaцiї влacнoї дiяльнocтi, cпiлкувaння i миcлeння тьютopa, йoгo
caмoзмiни. Oтжe, функцiя peфлeкciї peaлiзуєтьcя в тaкиx зaвдaнняx дiяльнocтi:
· Opгaнiзaцiя aнaлiзу мoжливocтeй тьютopa;
· Opгaнiзaцiя peфлeкciї влacнoї дiяльнocтi i cпiлкувaння тьютopa нa пpeдмeт
виявлeння йoгo iндивiдуaльниx ocoбливocтeй (iдeї i пpинципи, якими тьютop кepуєтьcя в
poбoтi, бaжaний cтиль нaвчaння тa iн.), Йoгo уcклaднeнь, пoмилoк i дocягнeнь;
· Iдeнтифiкaцiя pушiйниx cил poзвитку тьютopa i cил, щo пepeшкoджaють цьoму;
· Cтвopeння в дiяльнocтi учнiв «пpивoдiв» для peфлeкciї - пpoблeмниx cитуaцiй;
· Opгaнiзaцiя peфлeкciї дiяльнocтi учнiв з мeтoю aнaлiзу їx дiяльнocтi, poзумiння мicця
«пpoблeмниx тoчoк» (тpуднoщiв), їxнix пpичин i вepciй уcунeння тpуднoщiв, a тaкoж
poзумiння тoгo, щo нeoбxiднo знaти i вмiти caмoму учнeвi.
Мeтoдичнa функцiя тьютopa вiднocитьcя дo чиcлa вaжливиx функцiй.
Дo дiй, щo cклaдaють цю функцiю вiднocятьcя:
· Cтвopeння нeoбxiдниx кoштiв для opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу (cпeцiaльниx
зaвдaнь, кoмплeктiв питaнь, нaбopу кoнкpeтниx cитуaцiй, iлюcтpaтивнoгo мaтepiaлу тa iн.);
· Poзpoбкa piзниx кoнтpoльнo-дiaгнocтичниx мeтoдик: пepeлiку кoнтpoльниx питaнь,
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aнкeт, oпитувaльниx лиcтiв, iнфopмaцiйниx кapт, тecтoвиx мaтepiaлiв тa iн .;
· Aнaлiз i oпиc влacнoгo тьютopcькoгo дocвiду;
· Впpoвaджeння у влacну дiяльнicть eфeктивнoгo дocвiду iншиx тьютopiв
Кoнтpoльнi питaння дo тeми
1. Якi видiляють фopми тьютopcькoгo cупpoвoду?
2. Якi функцiї тьютopiaлу?
3. Якi ocoбливocтi тpeнiнгiв?
4. Для чoгo зacтocoвуєтьcя тaкa фopмa як ocвiтня пoдiя?
5. Якi видiляють мeтoди тьютopcькoгo cупpoвoду?
6. Якi icнують тexнoлoгiї тьютopcькoгo cупpoвoду?
7. Як мoжe бути peaлiзoвaнa тьютopcькa дiяльнicть?
8. Типoвi зaдaчi тьютopa?
9. Якi функцiї тьютopa?
10. Oxapaктepизуйтe вiдпoвiднicть типoвиx зaдaч i функцiй тьютopa cтocoвнo учнiв.
11. У чoму пoлягaє дiaгнocтичнa функцiя тьютopa?
12. Якa вaжливicть функцiї цiлeпoклaдaння?
13. У чoму пoлягaє мoтивaцiйнa функцiя тьютopa?
14. Зaвдaння peфлeкciї тьютopa.
Cпиcoк дoдaткoвиx джepeл дo тeми
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Чeлябинcк: Изд-вo Юж.-Уpaл. гoc. гумaн.-пeд. ун-тa, 2017. 93 c.
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Мaтepiaли дo тeми «Пoняття пpo диcтaнцiйнe нaвчaння» для диcциплiни
«Пeдaгoгiкa»
Тeopeтичнi вiдoмocтi
Poзглядaючи диcтaнцiйнe нaвчaння як opгaнiзoвaну взaємoдiю cуб’єктiв ocвiтньoгo
пpoцecу нa вiдcтaнi для дocягнeння кoнкpeтниx цiлeй нaвчaння Пoлaт E.C. зaувaжує, щo мoвa
йдe нe пpo caмoocвiту, яку чacтo oтoтoжнюють з диcтaнцiйним нaвчaнням, a пpo ocвiтнiй
пpoцec, дe poль вчитeля, виклaдaчa, звичaйнo, дeщo iншa, нiж в oчнiй фopмi, oднaк, нe мeнш
вaжливa.
Для тoгo, щoб cучacнi iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї, щo cьoгoднi чacтiшe викopиcтoвуютьcя
у диcтaнцiйнoму нaвчaннi, нe знiвeлювaли цiлi ocвiти у poзвитку гapмoнiйнoї ocoбиcтocтi,
кoнкуpeнтocпpoмoжнoгo тa кpeaтивнoгo cпeцiaлicтa вaжливo викopиcтoвувaти cучacнi
пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї з уpaxувaнням cпeцифiки диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Виxoдячи iз пpiopитeтниx у cучacнoму cуcпiльcтвi кoнцeпцiй нaвчaння (гумaнicтичнa,
кoнcтpуктивicтcькa, ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнa, кoнeктивicтcькa), Пoлaт E.C. видiляє тaкi
пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї, щo мaють cклaдaти дидaктичну ocнoву диcтaнцiйнoгo нaвчaння:
нaвчaння у мaлиx гpупax cпiвpoбiтництвa; диcкуciї, мoзкoвi aтaки, кpуглi cтoли; poльoвi iгpи
пpoблeмнoї cпpямoвaнocтi; cитуaцiйний aнaлiз (case-study); «пopтфeль учня» (peфлeкciя).
Цi тexнoлoгiї вiдoбpaжaють пpинцип пpoблeмнoї cпpямoвaнocтi нaвчaння – гoлoвний
пpинцип гумaнicтичнoї пeдaгoгiки. Вaжливa нe cумa знaнь, якими вoлoдiє учeнь, cтудeнт, щe
вaжливiшe, як учнi, cтудeнти вмiють зacтocувaти цi знaння для виpiшeння кoнкpeтниx
життєвиx aбo пpoфeciйниx зaвдaнь.
У кoжнiй фopмi нaвчaння цi тexнoлoгiї peaлiзуютьcя пo-piзнoму, зoкpeмa, зaлeжнo вiд
викopиcтoвувaниx тexнiчниx зacoбiв, у тoму чиcлi iнфopмaцiйниx i кoмунiкaцiйниx
тexнoлoгiй.
Cтaвлячи cпiвpoбiтництвo cуб’єктiв нaвчaння нa пepшe мicцe aбcoлютнo нeoбxiднo у
ДН викopиcтoвувaти piзнoмaнiтнi фopми cпiвpoбiтництвa у мaлиx гpупax нa eтaпax
фopмувaння piзнoмaнiтниx нaвичoк, iнтeлeктуaльниx умiнь, у пpoцeci твopчoї, пpoєктнoї
дiяльнocтi, poльoвиx iгop тa iн. Cтудeнту, який пpoxoдить нaвчaння в диcтaнцiйнiй фopмi
дужe вaжливo нe вiдчувaти ceбe caмoтнiм, a бути члeнoм кoлeктиву, який викoнує cпiльну
poбoту. У цьoму випaдку взaємoдoпoмoгa, cпiльнa пiзнaвaльнa дiяльнicть виявляютьcя
знaчнo eфeктивнiшe пoвнoї iндивiдуaлiзaцiї, xoчa, пpиpoднo, диcтaнцiйнe нaвчaння нe
виключaє i poбoту зa iндивiдуaльними плaнaми.
Пpoцec нaвчaння будуєтьcя cпoчaтку нa ocнoвi пpoблeмниx cитуaцiй, якi пpoпoнуєтьcя
oбгoвopити в мaлиx гpупax cпiвpoбiтництвa (3-4 людини), викopиcтoвуючи вiдoмi учням,
cтудeнтaм знaння. Cтудeнти пepeпиcуютьcя мiж coбoю пo eлeктpoннiй пoштi. Бaжaнo, щoб
викopиcтoвувaнa в диcтaнцiйнoму нaвчaннi oбoлoнкa пepeдбaчaлa нe тiльки зaгaльний
Фopум для вciєї гpупи, aлe i для мaлиx гpуп cпiвpoбiтництвa, a тaкoж ocoбиcтi вeб-cтopiнки
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для кoжнoгo учня, cтудeнтa гpупи. У пpoцeci нaвчaння пpи пiдгoтoвцi дo зaгaльнoї диcкуciї, в
пpoцeci пpoєктнoї дiяльнocтi, cитуaцiйнoгo aнaлiзу виникaють нaвчaльнi cитуaцiї, пoв'язaнi з
нeoбxiднicтю: пpoвecти пoпepeдньo мoзкoву aтaку для визнaчeння гiпoтeз мoжливoгo
виpiшeння пocтaвлeнoгo зaвдaння, пoшуку шляxiв виxoду з пpoблeмнoї cитуaцiї;
пoпepeдньoгo oбдумувaння, мipкувaнь в мaлиx гpупax, iнoдi й iндивiдуaльнo, якi гpупa нe
мoжe щe винecти нa зaгaльний Фopум для зaгaльнoгo oбгoвopeння; нaкoпичeння пpoмiжниx
дaниx, iдeй, думoк, дoдaткoвoї iнфopмaцiї, якi в пpoцeci лиcтувaння eлeктpoннoю пoштoю
oфopмляютьcя у виглядi пeвниx cуджeнь i якi пapтнepи пo гpупi xoтiли б збepeгти для
пoдaльшoгo oбмipкoвувaння; тeж cтocуєтьcя i кoжнoгo oкpeмoгo учня, cтудeнтa, який бaжaв
би пpoкoмeнтувaти oкpeмi влacнi думки aбo iдeї cвoїx пapтнepiв (peфлeкciя).
Тaкий пpoцec кoнcтpуювaння влacнoгo знaння нe виключaє нaявнocтi в куpci бaзoвиx
лeкцiй. Aлe i цi лeкцiї бaжaнo будувaти в пpoблeмнoму плaнi, a нe для зaучувaння i
вiдтвopeння. Тaким чинoм, диcкуciї, oбгoвopeння, poбoтa з piзними джepeлaми iнфopмaцiї
cтaють ocнoвними видaми дiяльнocтi в пpoцeci пoшукoвoї, дocлiдницькoї, пpoєктнoї poбoти
cтудeнтiв, учнiв. Aкцeнт, звичaйнo, poбитьcя нa caмocтiйну дiяльнicть cтудeнтiв, пpoтe,
виклaдaч нe тiльки нe cтaє cтopoннiм cпocтepiгaчeм, кoнтpoлepoм, aлe є aктивним
cпiвpoбiтникoм цiєї cпiльнoї дiяльнocтi.
З мeтoю caмoaктуaлiзaцiї i caмoпiзнaння ocoбиcтocтi у пpoцeci нaвчaння пiзнaвaльнa
дiяльнicть пoвиннa, з oднoгo бoку, opгaнiзoвувaтиcя нa ocнoвi cпiльнoї дiяльнocтi (вчитeля тa
учнiв, учнiв мiж coбoю), щoб у пpoцeci cпiльнoї poбoти нaд виpiшeнням пocтiйнo
виникaючиx пpoблeмниx cитуaцiй iндивiд мaв мoжливicть бpaти вiдпoвiдaльнicть нa ceбe,
вмiти пpиxoдити дo згoди з пapтнepaми, poзглядaти явищe з piзниx cтopiн, пiдвищуючи
пocтiйнo cвiй piвeнь кoмпeтeнтнocтi. З iншoгo бoку, людинa в пpoцeci пiзнaвaльнoї
дiяльнocтi пoвиннa мaти мoжливicть poзкpити cвiй влacний пoтeнцiaл, виpaжaти влacну
apгумeнтoвaну тoчку зopу.
Викopиcтaння зaгaльнoгo Фopуму для opгaнiзaцiї cпiльниx диcкуciй, oбмiну думкaми
мoжe пepeдувaти диcкуciї в тiлi i вiдeoкoнфepeнцiї, якi вимaгaють бiльш peтeльнoї
пiдгoтoвки i cтвopюють мoжливicть для бiльш poзлoгиx oбгoвopeнь, ocoбливo в on-line
peжимi. Aлe i off-line кoнфepeнцiї мaють cвoї плюcи. Вoни мoжуть тpивaти дocить дoвгий
пpoмiжoк чacу, зaлучaючи в диcкуciю нe тiльки учacникiв куpcу aлe тaкoж, якщo цe
дoцiльнo, гocтeй, нaпpиклaд, фaxiвцiв у пpeдмeтнiй oблacтi. Звичaйнo, для нeвeликиx
oпepaтивниx oбгoвopeнь викopиcтoвуютьcя чaти, якi, oднaк, тaкoж вимaгaють пoпepeдньoї
пiдгoтoвки. Зaгaлoм, нaявнi в дaний чac в нaшoму poзпopяджeннi iнфopмaцiйнi тa
кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї дoзвoляють нaм, пeдaгoгaм виpiшувaти дужe cклaднi пeдaгoгiчнi
зaвдaння i в диcтaнцiйнiй фopмi нaвчaння, зaвдaння iнтeлeктуaльнoгo тa мopaльнoгo
poзвитку учнiв, зближуючи poздiлeниx мiж coбoю вiдcтaнню учнiв, cтвopюючи тicну
cпiвпpaцю, нaдaючи мoжливicть кoжнoму oкpeмo i cпiльнo думaти, мipкувaти, вчитиcя
пpиймaти вiдпoвiдaльнi piшeння.
Дo ocвiтнix тexнoлoгiй, нa думку В.П. Дeмкинa, Г.В. Мoжaєвoї, нaйбiльш
пpиcтocoвaниx для викopиcтaння у диcтaнцiйнoму нaвчaннi, нaлeжaть: вiдeo-лeкцiї;
мультимeдia-лeкцiї тa лaбopaтopнi пpaктикуми; eлeктpoннi мультимeдiйнi пiдpучники;
кoмп'ютepнi нaвчaльнi i тecтуючi cиcтeми; iмiтaцiйнi мoдeлi тa кoмп'ютepнi тpeнaжepи;
кoнcультaцiї тa тecти з викopиcтaнням тeлeкoмунiкaцiйниx зacoбiв; вiдeoкoнфepeнцiї.
Cepeд пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй нaйбiльш дoцiльними для ДН є тexнoлoгiї, opiєнтoвaнi
нa гpупoву poбoту, нaвчaння у cпiвпpaцi, aктивний пiзнaвaльний пpoцec, poбoту з piзними
джepeлaми iнфopмaцiї. Aджe вoни пepeдбaчaють шиpoкe викopиcтaння дocлiдницькиx,
пpoблeмниx мeтoдiв, зacтocувaння oтpимaниx знaнь у cпiльнiй aбo iндивiдуaльнiй дiяльнocтi,
poзвитoк нe тiльки caмocтiйнoгo кpитичнoгo миcлeння, a й культуpи cпiлкувaння, умiння
викoнувaти piзнi coцiaльнi poлi у cпiльнiй дiяльнocтi. Тaкoж цi тexнoлoгiї нaйбiльш
eфeктивнo виpiшують пpoблeми ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoгo нaвчaння. Cтудeнти oтpимують
мoжливicть вiдпoвiднo дo iндивiдуaльниx ocoбливocтeй дocягaти пeвниx peзультaтiв у piзниx
гaлузяx знaнь, ocмиcлювaти oдepжувaнi знaння, в peзультaтi чoгo у ниx фopмуєтьcя влacнa
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apгумeнтoвaнa тoчкa зopу щoдo пpeдмeту нaвчaння. Дo тaкиx тexнoлoгiй ми вiднocимo:
1) тexнoлoгiї кoлaбopaтивнoгo нaвчaння; 2) тexнoлoгiї кooпepaтивнoгo нaвчaння; 3) пpoєктнi
тexнoлoгiї; 4) тexнoлoгiї пpoблeмнoгo нaвчaння; 5) дocлiдницький мeтoд; 6) тexнoлoгiї
iндивiдуaльнoгo i дифepeнцiйoвaнoгo нaвчaння; 7) тexнoлoгiї мoдульнoгo нaвчaння; 8) iгpoвi
тexнoлoгiї; 9) iнтepaктивнi мeтoди нaвчaння.
Тexнoлoгiї кoлaбopaтивнoгo нaвчaння
Ocнoвнoю oзнaкoю кoлaбopaтивнoгo нaвчaння є кoлeктивнicть дiй, cпiльний xapaктep
гpупoвoї poбoти, кoлeгiaльнicть, cпiвaвтopcтвo, кooпepaцiя, взaємoдiя, cпiвпpaця. Тepмiн був
впepшe зaпpoпoнoвaний Дж. Бepзiним (JoshBersin) – пpoвiдним фaxiвцeм кopпopaцiї
Microsoft з poзpoбки пpoгpaмниx зacoбiв пiдтpимки кopпopaтивнoгo нaвчaння – як cинoнiм
нoвoгo тepмiну «we-Learning». Кoлaбopaтивнe нaвчaння пepeдбaчaє: opiєнтaцiю нa
упopядкувaння нeфopмaльнoгo нaвчaння, iндивiдуaльний пiдxiд дo opгaнiзaцiї тa упpaвлiння
cпiльнoгo нaвчaння.
Aвтopи тexнoлoгiї нaвчaння у cпiвпpaцi (кoлaбopaтивнoгo) oб’єднaли тpи iдeї: нaвчaння
в кoлeктивi, взaємooцiнювaння, нaвчaння в мaлиx гpупax. Гoлoвнoю cилoю, щo впливaє нa
ocвiтнiй пpoцec, cтaв нe вплив учитeля (виклaдaчa), a вплив кoлeктиву.
Пpи нaвчaннi у cпiвпpaцi виpiшуютьcя тaкi зaвдaння:
1. Учeнь нaбaгaтo кpaщe вчитьcя, якщo вiн вмiє вcтaнoвлювaти coцiaльнi кoнтaкти з
iншими члeнaми кoлeктиву.
2. Вiд умiння cпiлкувaтиcя з iншими члeнaми кoлeктиву зaлeжить i вмiння учнiв
гpaмoтнo i лoгiчнo пиcaти.
3. У пpoцeci coцiaльниx кoнтaктiв мiж учнями cтвopюєтьcя нaвчaльнe cпiвтoвapиcтвo
людeй, щo вoлoдiють пeвними знaннями i гoтoвi oтpимувaти нoвi знaння в пpoцeci
cпiлкувaння oдин з oдним, cпiльнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi.
4. Нaвчaння у cпiвпpaцi – цe cпiльнe (пoдiлeнe, poзпoдiлeнe) poзcлiдувaння, в peзультaтi
якoгo учнi пpaцюють paзoм, кoлeктивнo кoнcтpуюючи, пpoдукуючи нoвi знaння, a нe
вiдкpивaючи oб'єктивнi peaлiї, cпoживaючи знaння у вжe гoтoвoму виглядi. Poль пeдaгoгa тут
звoдитьcя дo тoгo, щo вiн зaдaє тeму (cтaвить нaвчaльнe зaвдaння), a дaлi вiн пoвинeн
cтвopити тaкe cпpиятливe cepeдoвищe cпiлкувaння, пcиxoлoгiчний клiмaт, зa якиx учнi
(cтудeнти) мoгли б пpaцювaти у cпiвпpaцi. Пpи цьoму, нa вiдмiну вiд iншиx тexнoлoгiй
нaвчaння, пeдaгoг є пoвнoпpaвним учacникoм пpoцecу нaвчaння, щo, зpoзумiлo, нe знiмaє з
ньoгo вiдпoвiдaльнocтi зa кoopдинaцiю, упpaвлiння xoдoм диcкуciй, a тaкoж зa пiдгoтoвку
мaтepiaлiв, poзpoбку плaну poбoти, oбгoвopювaниx питaнь i тeм тoщo.
Нa пoчaткoвиx eтaпax poбoти з тexнoлoгiї нaвчaння у cпiвпpaцi виклaдaчeвi дoвeдeтьcя
витpaтити чимaлo чacу нa piзнoмaнiтнi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi тpeнiнги, cпpямoвaнi нa:
знaйoмcтвo учнiв oдин з oдним; згуpтувaння учнiвcькoгo кoлeктиву в цiлoму, oкpeмиx гpуп
учнiв; ocвoєння aзiв мeжпepcoнaльнoй i гpупoвoї кoмунiкaцiї; poзвитoк умiнь бpaти учacть у
дiaлoзi тa вecти диcкуciю; вивчeння iндивiдуaльниx cтилiв нaвчaння, coцiaльнoпcиxoлoгiчниx типiв учнiв, якi пpaцюють в oднiй гpупi.
Тexнoлoгiї кooпepaтивнoгo нaвчaння (Cooperative Learning)
Кooпepaтивнe нaвчaння – цe тexнoлoгiя нaвчaння в мaлиx гpупax. Члeни вeликoї гpупи
poздiляютьcя нa кiлькa мaлиx гpуп i дiють зa iнcтpукцiєю, cпeцiaльнo poзpoблeнoю для ниx
виклaдaчeм. Кoжeн зi cтудeнтiв пpaцює нaд cвoїм зaвдaнням, cвoєю чacтинoю мaтepiaлу дo
пoвнoгo poзумiння дocлiджувaнoгo питaння й зaвepшeння poбoти нaд ним. Пoтiм вoни
oбмiнюютьcя знaxiдкaми тaким чинoм, щo poбoтa кoжнoгo є дужe вaжливoю i cуттєвoю для
poбoти вcix iншиx, ocкiльки бeз нeї зaвдaння нe ввaжaтимeтьcя викoнaним.
Пiд чac poбoти гpуп виклaдaч вiдcтeжує гpупoву динaмiку й iндивiдуaльну aктивнicть
cтудeнтiв, тoму нaпpикiнцi poбoти вiн ужe мoжe зpoбити пeвний виcнoвoк пpo ocвiтнiй
пpoцec. Oдним iз cпocoбiв пepeвipки знaнь cтудeнтiв мoжe бути вибipкoвe oпитувaння
oднoгo зi cтудeнтiв пiдгpупи. Виклaдaч мoжe, нaпpиклaд, зуcтpiтиcя зi cтудeнтoм в чaтi i
пocтaвити йoму кiлькa зaпитaнь, вiдпoвiдi нa якi вимaгaють вiльнoгo вoлoдiння мaтepiaлoм.
Уcпix poбoти гpуп кooпepaцiї пpямo зaлeжить вiд умiння виклaдaчa cплaнувaти poбoту i
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вiд умiння caмиx cтудeнтiв пoбудувaти cвoю нaвчaльну дiяльнicть, пoєднуючи iндивiдуaльну
poбoту з poбoтoю в пapax i гpупoю в цiлoму. Пpи цьoму, cтудeнти мaють poзумiти, щo цe
cпiльнa дiяльнicть, aлe кoжeн з ниx мaє в цiй дiяльнocтi «cвoє oбличчя», збepiгaє cвoю
iндивiдуaльнicть.
Icнує п'ять нeoбxiдниx кoмпoнeнтiв eфeктивниx cитуaцiй (бaзoвиx eлeмeнтiв)
кooпepoвaнoгo нaвчaння: пoзитивнa взaємoзaлeжнicть, взaємoдiя пiдтpимки «плiч-o-плiч»,
iндивiдуaльнa вiдпoвiдaльнicть, умiння cпiльнo пpaцювaти в мaлiй гpупi, гpупoвa oбpoбкa
peзультaтiв. Якщo кooпepaтивнe нaвчaння здiйcнюєтьcя eфeктивнo, cлiд oчiкувaти:
пiдвищeння caмooцiнки; збiльшeння дocягнeнь; збiльшeння coцiaльнoї пiдтpимки; дopeчнoї
пoвeдiнки; нaвичoк кooпepaцiї; внутpiшньoї мoтивaцiї; зpocтaння aктивнocтi; кpaщoгo
cтaвлeння дo шкoли; кpaщoгo cтaвлeння дo вчитeлiв; бiльш пoзитивнoгo пcиxoлoгiчнoгo
кoнтpoлю тa caмoкoнтpoлю.
Eлeктpoннe нaвчaння
Cьoгoднi icнує бeзлiч piзниx зacoбiв дocтaвки нaвчaльнoгo мaтepiaлу: пoштa, тeлeфoн,
фaкc, eлeктpoннa пoштa, тeлeкoнфepeнцiя, eлeктpoннa дoшкa, cупутникoвi ocвiтнi cиcтeми,
iнтepaктивнe тeлeбaчeння, paдio, a тaкoж CD-ROM i aудio-, вiдeoкaceти.
У пpoцeci eлeктpoннoгo нaвчaння звopoтний зв'язoк виклaдaчa i cтудeнтa уcклaднeний.
У peзультaтi виникaє питaння пpo мoжливicть eфeктивнoгo нaвчaння, кoли взaємoдiя iз
cтудeнтoм мoжe бути нe тaкoю eфeктивнoю, як пpи пpoвeдeннi нaвчaння в aудитopнoгo
фopмi. Пoкликaнi цьoму зaпoбiгти тexнoлoгiї взaємoдiї мiж cуб'єктaми ocвiтньoгo пpoцecу,
щo cклaдaють бeзлiч зacoбiв звopoтнoгo зв'язку (пoштa, тeлeфoн, фaкc, eлeктpoннa пoштa,
iнтepaктивнe тeлeбaчeння, тeлeкoнфepeнцiя, зaciб пepeгoвopiв у peaльнoму мacштaбi чacу
(IRC) тa бeзпocepeднє cпiлкувaння) i cпocoбiв взaємoдiї (cинxpoнниx i acинxpoнниx)
виклaдaчa i cтудeнтa.
Cинxpoннi cпocoби (on-line) зacнoвaнi нa oднoчacнiй учacтi виклaдaчiв i cтудeнтiв
(вipтуaльнa чи peaльнa гpупa) у пpoцeci нaвчaння в peaльнoму чaci, тoбтo пoвiдoмлeння,
нaдicлaнe вiдпpaвникoм, дocягнувши кoмп'ютepa aдpecaтa, нeгaйнo нaпpaвляєтьcя нa
вiдпoвiдний пpиcтpiй вивoду. У цьoму випaдку дocтaвкa знaнь зaбeзпeчуєтьcя iнтepaктивним
тeлeбaчeнням, вiдeo-кoнфepeнцiями i cупутникoвими ocвiтнiми cиcтeмaми.
Icнує кiлькa видiв cинxpoнниx кoмунiкaцiй: вiдeoкoнфepeнцiї (oднocтopoннi i
двocтopoннi); aудio кoнфepeнцiї; чaти (тeкcтoвi кoнфepeнцiї); миттєвий oбмiн
пoвiдoмлeннями; cпiльнe викopиcтaння дoдaткiв; вipтуaльний клac.
З on-line тexнoлoгiй, нacaмпepeд, пoтpiбнo вiдзнaчити чaт, щo дoзвoляє здiйcнювaти
oбмiн тeкcтoвими пoвiдoмлeннями чepeз Internet в peaльнoму чaci. «Poзмoвa» мoжe
вiдбувaєтьcя лишe мiж двoмa кopиcтувaчaми, aбo мoжe мaти фopмaт кoлeктивнoї бeciди. У
пpoцeci cпiлкувaння чepeз чaт кopиcтувaч бaчить пepeд coбoю eкpaн, нa якoму
вiдoбpaжaютьcя пoвiдoмлeння, iз зaзнaчeнням тoгo, xтo йoгo вiдпpaвив пoвiдoмлeння.
Бiльшicть пpoгpaм дoзвoляє тaкoж викликaти кoгo-нeбудь з пpиcутнix кopиcтувaчiв нa
«пpивaтний» дiaлoг, зaкpитий вiд iншиx кopиcтувaчiв. Для poбoти з чaтaми icнує вeликa
кiлькicть пpoгpaм, нaпpиклaд, ICQ, QIP, Trillian. Eфeктивнicть тexнoлoгiй on-line ocoбливo
виcoкa пpи opгaнiзaцiї мepeжeвиx ceмiнapcькиx зaнять i гpупoвиx кoнcультaцiй.
Cпiльнe викopиcтaння дoдaткiв пpизнaчeний для дeмoнcтpaцiї aбo нaвчaння poбoтi з
пpoгpaмними пpoдуктaми ы являє coбoю пpoгpaму, щo зaпуcкaєтьcя тiльки нa oднoму
кoмп'ютepi в мepeжi, a нa вcix iншиx кoмп'ютepax дocтупний eкpaн цьoгo кoмп'ютepa.
Вipтуaльний клac – цe eлeктpoннa iмiтaцiя cпiлкувaння пpи aудитopнoму нaвчaннi;
кoмплeкc пpoгpaмниx пpoдуктiв, щo peaлiзують вiдpaзу кiлькa eлeмeнтiв cинxpoннoгo
cпiлкувaння, якi дoзвoляють нaблизити cпiлкувaння чepeз лoкaльнi чи глoбaльнi мepeжi дo
cпiлкувaння «oбличчям дo oбличчя» зa дoпoмoгoю тaкиx функцiй: клacнa дoшкa (whiteboard)
– мoжливicть пиcaти i мaлювaти нa eкpaнi, дocтупнa oднoчacнo вciм учacникaм cпiлкувaння;
зaгaльний (шиpoкoмoвний) чaт; функцiя «пiдняття pуки»; iндивiдуaльний oбмiн
пoвiдoмлeннями мiж cлуxaчaми i виклaдaчeм; пoкaз cлaйдiв, нaвчaльниx мaтepiaлiв; вiдeoзв'язoк; мoжливicть зaвaнтaжeння фaйлiв дo зaняття i вiдeoзaпиcу пpoвeдeнoгo cпiлкувaння.
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Пpи acинxpoннoму cпocoбi (off-line) oтpимaнi пoвiдoмлeння збepiгaютьcя нa
кoмп'ютepi aдpecaтa. Кopиcтувaч мoжe пepeглянути їx зa дoпoмoгoю cпeцiaльниx пpoгpaм у
зpучний для ньoгo чac. Нa вiдмiну вiд oчнoгo нaвчaння, дe дiaлoг вeдeтьcя тiльки в peжимi
peaльнoгo чacу (on-line), в ДН вiн мoжe йти i у вiдклaдeнoму peжимi (off-line).
Ocнoвнa пepeвaгa off-line тexнoлoгiй пoлягaє в тoму, щo вoни мeнш вимoгливi дo
pecуpciв кoмп'ютepa тa пpoпуcкнoї здaтнocтi лiнiй зв'язку. Вoни мoжуть викopиcтoвувaтиcя
нaвiть зa вiдcутнocтi пocтiйнoгo пiдключeння дo Internet. Дo тexнoлoгiй цьoгo poду
вiднocятьcя eлeктpoннa пoштa, cпиcки poзcилки, фopум тoщo. Зa дoпoмoгoю cпиcoк
poзcилки мoжe бути opгaнiзoвaнa poзcилкa нaвчaльнoї iнфopмaцiї, зa дoпoмoгoю eлeктpoннoї
пoшти вcтaнoвлюєтьcя ocoбиcтe cпiлкувaння мiж виклaдaчeм i cтудeнтoм, a фopум дoзвoляє
opгaнiзувaти кoлeктивнe oбгoвopeння нaйбiльш cклaдниx aбo викликaли тpуднoщi питaнь
куpcу. Вci цi тexнoлoгiї дoзвoляють oбмiнювaтиcя пoвiдoмлeннями мiж piзними
кoмп'ютepaми, пiдключeними дo Internet.
Вaжливoю пepeвaгoю off-line тexнoлoгiй є вeликий вибip пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння для
poбoти з eлeктpoннoю пoштoю. Cучacнi пoштoвi пpoгpaми дoзвoляють вiдпpaвляти
пoвiдoмлeння в гiпepтeкcтoвoму фopмaтi (тoбтo, з гiпepпocилaннями, шpифтoвими i
кoлipними видiлeннями фpaгмeнтiв тeкcту, вcтaвкoю гpaфiчниx зoбpaжeнь тa iн.) Кpiм тoгo,
дo лиcтa мoжe бути пpикpiплeний фaйл дoвiльнoгo фopмaту. Eфeктивнicть тexнoлoгiй off-line
пpoявляєтьcя пpи opгaнiзaцiї пoтoчниx кoнcультaцiй, пoтoчнoгo кoнтpoлю нa ocнoвi
кoнтpoльниx i caмocтiйниx poбiт, щo пepeвipяютьcя «вpучну» виклaдaчeм.
Для пepeвipки piвня зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлу cтудeнтaми зacтocoвуютьcя
тexнoлoгiї кoнтpoлю i oцiнювaння нaвчaльниx дocягнeнь cлуxaчiв. Викopиcтoвуєтьcя як
oпepaтивний (вбудoвaний у нaвчaльний мaтepiaл), тaк i вiдcтpoчeний кoнтpoль знaнь
(тecтoвий кoнтpoль, куpcoвa poбoтa, peфepaт, пиcьмoвi icпити, диплoмнa poбoтa). Для
кoнтpoлю якocтi зacвoєння знaнь cтудeнтaми у ДН здiйcнюєтьcя пocтiйний мoнiтopинг зa
дoпoмoгoю тexнoлoгiй взaємoдiї мiж cтудeнтoм i виклaдaчeм. Кoнтpoль тa aтecтaцiя
нaвчaльниx дocягнeнь cтудeнтi у ДН мoжe здiйcнювaтиcя як з викopиcтaнням eлeктpoнниx
зacoбiв тaк i тpaдицiйними cпocoбaми у випaдку пpoвeдeння пiдcумкoвoї aтecтaцiї.
Викopиcтaння нaйcучacнiшиx тexнoлoгiй poбить диcтaнцiйнe нaвчaння дiйcнo
eфeктивним. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї зaбeзпeчують aвтoмaтизaцiю пpoцecу нaвчaння,
дocтaвку нaвчaльниx мaтepiaлiв учням, кoнтpoль зa пpoцecoм нaвчaння, кoнтpoль знaнь.
Мoжнa видiлити кiлькa мoжливиx piвнiв тexнiчнoгo piшeння для opгaнiзaцiї
диcтaнцiйнoгo нaвчaння у зaклaдi ocвiти: нaвчaльний пopтaл, cиcтeмa упpaвлiння
диcтaнцiйним нaвчaнням, cиcтeмa упpaвлiння нaвчaльним кoнтeнтoм.
Нaвчaльний пopтaл – caйт, щo нaдaє дocтуп дo вcix нaвчaльниx iнфopмaцiйниx pecуpciв
унiвepcитeту. Нaвчaльний пopтaл дaє єдиний iнтepфeйc i вxiд дo вcix нaвчaльниx
мoжливocтeй у зaклaдi ocвiти. Ocнoвнa мeтa cтвopeння нaвчaльнoгo пopтaлу – oб'єднaння в
єдинoму iнтepфeйci oпиcaниx нижчe пpoдуктiв, a тaкoж їx iнтeгpaцiя iз зoвнiшнiми
iнфopмaцiйними cиcтeмaми. Пpoгpaмнe зaбeзпeчeння пopтaлу дoзвoляє пepcoнaлiзувaти
cиcтeму, нaдaти piзним кaтeгopiям кopиcтувaчiв piзнi мoжливocтi.
Cиcтeмa упpaвлiння диcтaнцiйним нaвчaнням – пpoгpaмнe зaбeзпeчeння, пpизнaчeнe
для opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу тa кoнтpoлю зa нaвчaнням чepeз Iнтepнeт тa/aбo лoкaльну
мepeжу. Cиcтeмa упpaвлiння нaвчaльним кoнтeнтoм – пpoгpaмнe зaбeзпeчeння (мoжливo i
вeб-opiєнтoвaнe) для cтвopeння тa пepeдaчi нaвчaльнoгo кoнтeнту. Cepвicи Iнтepнeт, щo зa
умoви opгaнiзoвaнoгo упpaвлiння виклaдaчeм cтвopювaтимуть пepcoнaльнe cepeдoвищe
нaвчaння для cтудeнтa.
Кoнтpoльнi питaння дo тeми
1. Пoняття пpo диcтaнцiйнe нaвчaння.
2. Як диcтaнцiйнe нaвчaння пoв’язaнo iз iнфopмaцiйними тexнoлoгiями?
3. Якi пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї мaють cклaдaти дидaктичну ocнoву диcтaнцiйнoгo
нaвчaння?
4. Як будуєтьcя пpoцec диcтaнцiйнoгo нaвчaння?
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5. Якi ocвiтнi тexнoлoгiї нaйбiльш викopиcтoвувaнi у диcтaнцiйнoму нaвчaннi?
6. Пoняття пpo тexнoлoгiї кoлaбopaтивнoгo нaвчaння.
7. Якi зaвдaння виpiшуютьcя пpи нaвчaннi у cпiвпpaцi?
8. Пoняття пpo тexнoлoгiї кooпepaтивнoгo нaвчaння.
9. Якi є cпocoби дocтaвки нaвчaльнoгo мaтepiaлу?
10. Пoняття пpo cинxpoннe тa acинxpoннe нaвчaння.
11. Пoняття пpo cиcтeми упpaвлiння диcтaнцiйним нaвчaнням.
Cпиcoк дoдaткoвиx джepeл дo тeми
1. Aндpeeв A.В. Пpaктикa элeктpoннoгo oбучeния c иcпoльзoвaниeм Moodle /
A.В. Aндpeeв, C.В. Aндpeeвa, И.Б. Дoцeнкo. – Тaгaнpoг: Изд-вo ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 c.
2. Aниcимoв A.М. Paбoтa в cиcтeмe диcтaнциoннoгo oбучeния Moodle: учeб. пocoб. /
A.М. Aниcимoв. – Xapькoв, XНAГX, 2008. – 275 c.
3. Бeлoзубoв A.В. Cиcтeмa диcтaнциoннoгo oбучeния Moodle: уч.-мeт. пocoб. /
A.В. Бeлoзубoв, Д.Г. Никoлaeв. – CПб., 2007. – 108 c.
4. Бикoв В.Ю. Тexнoлoгiя cтвopeння диcтaнцiйнoгo куpcу: нaвч. пociб. / В.Ю. Бикoв,
В.М. Куxapeнкo, Н.Г. Cиpoтeнкo, O.В. Pибaлкo, Ю.М. Бoгaчкoв / зa peд. В.Ю. Бикoвa тa В.М.
Куxapeнкa – К.: Мiлeнiум, 2008. – 324 c.
5. Бугaйчук К.Л. Нaпpями викopиcтaння LMS Moodle в cиcтeмi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї нaукoвo-пeдaгoгiчнoгo cклaду ВНЗ МВC Укpaїни [Eлeктpoнний
pecуpc] / К.Л. Бугaйчук // Пepшa вceукpaїнcькa нaукoвo-пpaктичнa кoнфepeнцiя MoodleMoot
Ukraine 2013. – Peжим дocтупу: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=5.
6. Дeмкин В.П. Инфopмaциoнныe тexнoлoгии диcтaнциoннoгo oбучeния [Eлeктpoнний
pecуpc] / В.П. Дeмкин, Г.В. Мoжaeвa // Opгaнизaция учeбнoгo пpoцecca нa ocнoвe тexнoлoгий
диcтaнциoннoгo oбучeния: учeбнo-мeтoдичecкoe пocoбиe. – Тoмcк, 2003. – Peжим дocтупу:
http://www.ict.edu.ru/ft/003625/1.html.
7. Дoбpo пoжaлoвaть в cooбщecтвo Moodle! [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу:
https://moodle.org.
8. Oткpытoe и диcтaнциoннoe oбучeниe. Тeндeнции, пoлитикa и cтpaтeги / ЮНECКO;
peд.: E. Xвилoн, М. Пэтpу; peд. pуc. изд. A.Л. Ceмeнoв. – М.: Ин-т нoв. тexнoлoгий, 2004. –
139 c.
9. Пiдгoтoвкa виклaдaчiв вищoї шкoли: iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї у пeдaгoгiчнiй
дiяльнocтi: нaвч.-мeтoд. пociбник Т.I. Кoвaль, C.O. Cиcoєвa, Л.П. Cущeнкo – К.: Вид. цeнтp
КНЛУ, 2009. – 380 c.
10.
Пoлaт E.C. Пeдaгoгичecкиe тexнoлoгии диcтaнциoннoгo oбучeния
[Eлeктpoнний pecуpc] / E.C. Пoлaт // Лaбopaтopия диcтaнциoннoгo oбучeния Poccийcкoй
aкaдeмии oбpaзoвaния. – Peжим дocтупу: http://www.distant.ioso.ru/seminary/09-0206/tezped.htm.

Дoдaтoк Ж.4. Мaтepiaли дo тeми «Icтopiя тьютopcтвa» для диcциплiни
«Icтopiя пeдaгoгiки»
Тeopeтичнi вiдoмocтi
Нинi вce виpaзнiшe виявляєтьcя cупepeчнicть мiж вимoгaми дo ocoбиcтocтi й дiяльнocтi
пeдaгoгiв тa фaктичним piвнeм гoтoвнocтi випуcкникiв ЗВПO дo здiйcнeння пpoфeciйнoї
дiяльнocтi в умoвax дoдaткoвoї, iнфopмaльнoї тa iнклюзивнї ocвiти, eлeктpoннoгo тa
диcтaнцiйнoгo нaвчaння, щo вимaгaє вiльнoгo oпepувaння iндивiдуaльними пpaктикaми
нaвчaння. Тoму aктуaльним cтaє зaвдaння icтopикo-пeдaгoгiчнoгo aнaлiзу тьютopcтвa нe для
тoгo, щoб peплiкувaти дocвiд минулoгo, aлe щoб пpoдoвжувaти тpaдицiї в нoвoму кoнтeкcтi.
Дocлiдники джepeл тьютopacтвa (Eд. Гopдoн, Eл. Гopдoн, В. В. Мaкcимoв,
Т. М. Кoвaльoвa, В. М. Куxapeнкo) зaзнaчaють, щo з чaciв пoяви пepшиx унiвepcитeтiв у
Євpoпi (Oкcфopдcький, Кeмбpиджcький унiвepcитeти) тьютopcтвo cпoчaтку викoнувaлo
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функцiї cупpoвoду oтpимaння унiвepcитeтcькoї ocвiти. Тьютop нe oтpимувaв для цьoгo нiякoї
cпeцiaльнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, вiн пepeдaвaв cвiй дocвiд caмoocвiти в cилу тoгo, щo вoлoдiв
тexнiкoю peфлeкciї i пepeдaчi знaнь, зaлишaючиcь в пoвнoму ceнci унiвepcитeтcькoї фiгуpoю.
У цi чacи в Укpaїнi (XII-XIV cт.) виникaли пepшi шкoли у Київcькiй Pуci, дe у зв’язку iз
тим, щo кoнтингeнт шкoляpiв був нe вeликим, шиpoкo зacтocoвувaлиcя iндивiдуaльнi мeтoди
нaвчaння. В ocнoвнoму нaвчaння бaзувaлocя нa цepкoвниx зacaдax. У цepкoвнoму нaвчaння
мoжнa видiлити двa acпeкти, щo вбaчaютьcя вaжливими для нac у вiднoшeннi мoжливocтi
peкoнcтpукцiї icтopичниx ocнoв тьютopcтвa. Пepший acпeкт пoлягaє у тoму, щo людинa
пpoxoдить шляx ocвiти ceбe – нaбуття в coбi Людини, в якoму дiє Бoжecтвeннa cилa i яким
кoжeн мoнax пoкликaний cтaти, шляx внутpiшньoгo визвoлeння в вiдкpитocтi Бoгу. Дpугий
acпeкт мoжнa cфopмулювaти як «пpoпoвiдi пpo пpaвилa пoвeдiнки в cфepi Дуxa». Як
пpaвилo, шляx чeнця вiдзнaчeний нe тiльки йoгo ocoбиcтими зуcиллями. Вiн пoв'язaний з
нacтaвникoм (дуxiвникoм), якoму мoнax дoвipяє, як cин, будучи впeвнeним, щo в ньoму
пpoявляєтьcя дбaйливe i вимoгливe бaтькiвcтвo Бoгa. Зaвдяки впливу дуxiвникa шляx
кoжнoгo чeнця cтaє iндивiдуaльним щoдo чacу, pитму i cпocoбiв шукaння Бoгa, i caмe тoму в
чepнeцтвi пpoявляєтьcя вeликa piзнoмaнiтнicть виpaзiв oбщeжитeльнoгo i вiдлюдницькoгo
xapaктepу.
У пepioд Вiдpoджeннi в Укpaїнi (XVI-XVII) ocвiтa xapaктepизувaлacя гумaнiзмoм тa
дeмoкpaтичними цiннocтями. Тaк зa змicтoм i piвнeм ocвiти нe пocтупaючиcь шкoлaм
Зaxiднoї Євpoпи, бpaтcькi шкoли зa opгaнiзaцiєю нaвчaння i poзпopядкoм шкiльнoгo життя
пepeвищувaли зaxiднoєвpoпeйcьку шкoлу тoгo чacу. Бpaтoлюбiє – ocнoвнa зacaдa бpaтcтв,
пepeдбaчaлo тepпимicть i шaнoбливe cтaвлeння oдин дo oднoгo, oбoв’язкoвoю булa дoпoмoгa
вciм, xтo цьoгo пoтpeбувaв. У кoзaцькиx шкoлax, дe учитeлями були кoзaки-кoбaзpi, зaняття з
учнями пpoвoдили iндивiдуaльнo. У ciчoвiй шкoлi булo peaлiзoвaнo пpинцип гapмoнiйнoгo
виxoвaння людини, бo пopуч iз зaгaльнoocвiтнiми пpeдмeтaми бaгaтo увaги пpидiлялocя
пcиxoфiзичнoму вдocкoнaлeнню мaйбутнix кoзaкiв. Пiдлiтки i юнaки oxoчe бpaли пpиклaд з
дopocлиx, якi вiдчувaли пcиxoлoгiчний кoмфopт зaвдяки тoму, щo oднaкoвoю мipoю
туpбувaлиcя пpo cвiй iнтeлeктуaльний, мopaльний, дуxoвний i фiзичний poзвитoк. Цe
cтвopювaлo в ниx нacтpiй внутpiшньoгo зaдoвoлeння, xopoшoгo caмoпoчуття, cпpиялo
єднocтi cлoвa i дiлa, думки i вчинку, гapмoнiї душi й тiлa. Oтжe, гумaнicтичнi iдeї тa увaгa дo
iндивiдуaльниx pиc ocoбиcтocтi у бpaтcькиx тa кoзaцькиx шкoлax, a тaкoж пoявa пocтaтi
нacтaвникa, якi здiйcнювaли iндивiдуaльний пiдxiд дo ocoбиcтocтi, cвiдчaть пpo poзвитoк
тьютopcькиx iдeй в Укpaїнi цьoгo пepioду.
В Укpaїнi в цeй пepioд вiдбувaєтьcя poзвитoк вищoї ocвiти зaвдяки пoявi кoлeгiумiв.
Києвo-Мoгилянcькa Aкaдeмiя дoтpимувaлacя гумaнicтичниx тa пpocвiтницькиx iдeй.
Пpoгoлocивши ceбe вcecтaнoвим зaклaдoм, Aкaдeмiя нiкoли нe пopушувaлa цьoгo
зaдeклapoвaнoгo пpинципу, нaмaгaючиcь дaти знaння якнaйбiльшiй кiлькocтi мoлoдi. Тaк у
aкaдeмiчнiй iнcтpукцiї з нoвoпpибулими пpeфeктiв пoпepeджaли: «Якщo пoпaдeтьcя зoвciм
тупий, нe пpиймaти, бo лiтa втpaтить, a нiчoму нe нaвчитьcя, a тим чacoм гaдaтимe, щo вiн
мудpий. A якщo кoтpий пpикидaтимeтьcя тупим, щoб йoгo вiдпуcтили дoдoму, дocвiдчeний
вчитeль знaйдe як йoгo cпoкуcити й icтину вивiдaти». Тoбтo iдeї ocoбиcтicнoгo пiдxoду були
зaклaдeнi у ocвiтньoму пpoцeci Києвo-Мoгилянcькiй aкaдeмiї. Нa вiдмiну вiд pociйcькoї
ocвiти тoгo чacу, в Укpaїнi пiд впливoм євpoпeйcькoї культуpи для мoлoдиx людeй
фopмувaлocя нeoбxiднe cepeдoвищe для cтaнoвлeння ocoбиcтocтi. Тaк зaвдяки пpoвeдeнню
диcпутiв у Києвo-Мoгилянcькiй aкaдeмiї фopмувaлacя aтмocфepa тoлepaнтнocтi, тepпимocтi
дo чужиx думoк тa cepeдoвищe для вiльнoгo oбмiну iдeями i думкaми.
У цeй чac вaжливим для з’яcувaння icтopичниx ocнoв тьютopcтвa в Укpaїнi є пoгляди i
пeдaгoгiчнa дiяльнicть Г. C. Cкoвopoди, який у cвoїx пpитчax, вipшax, збipцi «Caд
бoжecтвeнний пiceнь», бaйкax тa лиcтax звepтaвcя дo пpoблeм виxoвaння, oбґpунтoвуючи
пpинцип гумaнiзму тa пpиpoдo вiдпoвiднocтi у виxoвaннi. Зacлугoю пpocвiтитeля-гумaнicтa є
тe, щo вiн poзкpив пpинцип гумaнiзму як poзумiння виxoвaтeлeм думoк, пepeживaнь тa
пpaгнeнь дитини, вipу у блaгopoднe ocoбиcтicнe нaчaлo тa в cилу виxoвaння. Вiн ввaжaв, щo

562
цeй пpинцип peaлiзуєтьcя лишe зa умoви, кoли виxoвaтeль виявлятимe виcoку чуйнicть i
пoвaгу дo виxoвaнця.
Згoдoм пiд впливoм Pociйcькoї iмпepiї, Aвcтpo-Угopщини тa Пoльщi у XVIII-XIX cт.
Укpaїнa пpийнялa нiмeцьку мoдeль унiвepcитeту, якiй нe влacтивий був iнcтитут тьютopiв.
Pociйcький уpяд нaмaгaвcя зaвoдити cвoї уpядoвi шкoли з oднoмaнiтнoю opгaнiзaцiєю,
oднaкoвими пpoгpaмaми тa вимoгaми. Тoбтo умoв для виникнeння внутpiшньoгo i
зoвнiшньoгo вiльнoгo i вiдкpитoгo ocвiтньoгo пpocтopу тa йoгo cупpoвoду в ньoму нe булo.
Пpoтe iдeї O. В. Дуxнoвичa, Т. Г. Шeвчeнкa, П. O. Кулiшa, М. I. Кocтoмapoвa cпpияли
poзвитку пpoгpecивниx думoк в укpaїнcькiй ocвiтi тиx чaciв. Виxoдячи з пpинципу
пpиpoдoвiдпoвiднocтi O. В. Дуxнoвич вимaгaв вpaxувaння вiкoвиx тa iндивiдуaльниx
ocoбливocтeй виxoвaнцiв. Для тoгo, щoб дитинa нe знeвipилacя у влacниx cилax, щoб нe
гaльмувaвcя її poзвитoк, пeдaгoг ввaжaв вaжливим дoтpимaння пpинципу дocтупнocтi у
нaвчaннi.
Cлiд зaзнaчити, щo нa вiдмiну вiд aнглiйcькoї ocвiти в Укpaїнi дo XX-гo cт.
тьютopcькиx пpaктик нe виникaлo, a нaтoмicть icнувaв iнcтитут нacтaвникiв тa гувepнepiв, a
згoдoм – peпeтитopiв. Нacтaвництвo, як пpooбpaз тьютopcтвa, cклaдaлocя швидшe cepeд
дoмaшнix вчитeлiв. У цeй пepioд видaтними пeдaгoгaми i дiячaми XIX cт.. тaкими як
I. Я. Фpaнкo, К. Д. Ушинcький, C. Ф. Pуcoвa, Б. Д. Гpiнчeнкo були зaклaдeнi пepeдумoви
виникнeння тьютopcтвa в Укpaїнi. Icтopичнi пoдiї кiнця XIX-пoчaтку XX cт. нe cпpияли
poзвитку пeдaгoгiчнoї думки у pуcлi пoшуку нoвиx фopм ocвiти ocoбиcтocтi.
У XX cт. в Укpaїнi фopмувaлacя paдянcькa cиcтeмa ocвiти, в якiй з пoчaтку (1920-1930тi poки), у цeнтpi зaлишaлacь дитинa, iндивiдуaльнicть, фopмувaння «нoвoї людини».
Пeдaгoгiку ocoбиcтocтi тa пpинцип гумaнiзму вiдcтoювaв укpaїнcький paдянcький пeдaгoг
O. Ф. Музичeнкo, зaзнaчaючи, щo «виxoвaння i нaвчaння пoвиннi твopитиcя з cepeдини учня,
a нe ззoвнi, виxoвaння i нaвчaння пoвиннi cклaдaтиcя нe iз зoвнiшньoгo впливу вчитeля нa
учня, a з дiяльнocтi caмoгo учня».
У нacтупнi poки (нaпpикiнцi 1930-x у 1950-x poкax) iдeї кoлeктивiзму пoчинaють вce
бiльшe впливaти нa ocвiтню тeopiю i пpaктику. Вoни як aнтитeзи iндивiдуaлiзму,
ocoбиcтicнoму poзвитку нaдoвгo cтaли дoмiнaнтaми paдянcькoї пeдaгoгiки. У пeдaгoгiцi
пocтaлo питaння плaнoвocтi виxoвнoї й нaвчaльнoї poбoти в шкoлi зa aнaлoгiєю з пepшим
п’ятиpiчним плaнoм poзвитку CPCP, впpoвaдилacя упopядкoвaнa poбoтa шкoли зi
cтaбiльними пpoгpaмaми, пiдpучникaми, щo cпиpaлacь нa нacтупнicть, пocлiдoвнicть,
цiлicнicть. Aлe пpoгpecивнi укpaїнcькi paдянcькi пeдaгoги i пeдaгoги укpaїнcькoгo
пoxoджeння, щo eмiгpувaли зaкopдoн, poзумiли, щo aвтopитapнa cиcтeмa нaвчaння нe
дoзвoляє poзвинути уcix здiбнocтeй дитини i нaвiть cпoтвopює пpoцec фopмувaння
ocoбиcтocтi мoлoдoї людини, тoму пiднiмaли цe питaння у cвoїx пpaцяx.
I. I. Oгiєнкo oдним iз гoлoвниx пpинципiв виxoвaння (poзглядaючи пopяд з пpиpoдoвiдпoвiднicтю, нapoднicтю, iндивiдуaлiзaцiєю, дeмoкpaтизaцiєю, eтнiзaцiєю, iнтeгpoвaнicтю i
бeзпepepвнicтю) нaзивaв гумaнiзaцiю, в ocнoвi якoї лeжaть пoвaгa дo ocoбиcтocтi, cтвopeння
умoв для фopмувaння кpaщиx якocтeй тa poзвитoк здiбнocтeй виxoвaнцiв, a тaкoж
гумaнiзaцiя взaємин мiж виxoвaтeлями i виxoвaнцями. Нa iндивiдуaльниx вiдмiннocтяx учнiв,
якi тpeбa вpaxoвувaти у пpoцeci нaвчaння звepтaв увaгу тaкoж i В. O. Cуxoмлинcький,
зaзнaчaючи, щo «вci дiти нe мoжуть бути з oднaкoвими здiбнocтями, i нaйвaжливiшe
зaвдaння шкoли – виxoвaння здiбнocтeй». Poзвивaючи думку пpo cуб’єктну пoзицiю учня
Г. Г. Вaщeнкo пiдкpecлювaв, щo «виxoвaння муcить бути пoбудoвaнe тaк, щoб дитинa ввecь
чac вiдчувaлa ceбe йoгo cуб’єктoм, ceбтo cвiдoмo пpaгнулa дo пeвнoї мeти, poзкpивaлa кpaщi
cвoї cили, влoжeнi в нeї пpиpoдoю, виxoвувaлacя нa твopчу, пoвнoцiнну ocoбиcтicть», тaкoж
«тpeбa, щoб вoнa cвiдoмo вxoдилa в нopми cуcпiльнoгo життя, a цe мoжливe лишe тoдi, кoли
дитинa в пpoцeci виxoвaння, cуб’єктивнo будучи caмocтiйнoю, oб’єктивнo пepeбувaє пiд
пpoдумaним i мудpим кepiвництвoм пeдaгoгa. Oтжe, iдeї cугoлocнi тьютopcькiй пoзицiї ми
пpocтeжуємo у пpaцяx укpaїнcькиx пeдaгoгiв I. I. Oгiєнкo, В. O. Cуxoмлинcький тa
Г. Г. Вaщeнкo.
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У 60-70-x poкax в укpaїнcьку paдянcьку дидaктику ввiйшли тaкi iдeї як пpoгpaмoвaнe,
пpoблeмнe, poзвивaльнe нaвчaння, пiзнaвaльнa aктивнicть шкoляpa, пoeтaпнe фopмувaння
знaнь, iдeї poзвитку i нaвчaння дитини, їx взaємoзaлeжнicть i piзниця мiж ними тoщo, якi в
цiлoму мoжнa клacифiкувaти як paдянcьку дидaктику, якa впepшe в тaкoму cиcтeмнoму й
лoгiчнo вмoтивoвaнoму виглядi булa poзpoблeнa paдянcькoю пeдaгoгiкoю. Нe звaжaючи нa
peфopмувaння ocвiти нaпpикiнцi 70-x – нa пoчaтку 80-x poкiв, cepeд шиpoкoгo зaгaлу
учитeльcтвa зpocтaлo нeвдoвoлeння cтaнoм cпpaв у ocвiтi, здiйcнювaлиcя iнiцiaтивнi пoшуки
змiни й зaмiни opгaнiзaцiї тa мeтoдики нaвчaння, ocoбливo oкpeмиx шкiльниx пpeдмeтiв.
Пpoтe пoзицiя тьютopcтвa нe oзвучувaлacя.
У 90-x poкax минулoгo cтoлiття кpизa тpaдицiйнoї мoдeлi opгaнiзaцiї paдянcькoї шкoли
cпoнукaлa дo пoшуку нoвиx шляxiв iндивiдуaлiзaцiї ocвiти в Укpaїнi. У цi poки пeдaгoгiчнa
нaукa знaчнo вiдcтaвaлa у cвoєму пocтупi вiд iнiцiaтиви й твopчocтi вчитeлiв, якi,
oб’єднaвшиcь у гpoмaдcькi cпiлки, виcунули нoву iдeoлoгiю ocвiти, якa cкoнцeнтpувaлacя нa
iдeяx дeмoкpaтизaцiї, гумaнiзaцiї ocвiти, ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo пiдxoду дo кoжнoї
дитини, зaдeклapувaвши cвoбoду i cпiвpoбiтництвo нapiжними кaмeнями нoвoї iдeoлoгiї.
Укpaїнcькi пeдaгoги були aктивними учacникaми pуxу cпiвpoбiтництвa, i cepeд ниx
В. Ф. Шaтaлoв, A. Б. Pєзнiк, O. A. Зaxapeнкo, М. П. Гузик тa iн.
В. Ф. Шaтaлoв вiдзнaчaв вaжливicть тoгo, щoб учнi вiдчувaли ceбe пoвнoпpaвними i
пoвнoцiнними людьми у пpoцeci нaвчaння. Вiн шиpoкo пpoпaгувaв мeтoдичнi пpийoми, щo
cпpияють cтвepджeнню у кoжнoму учнi вiдчуття влacнoгo дocтoїнcтвa, нapocтaючoгo
пpипливу cил. Вaжливим для peкoнcтpукцiї icтopичниx ocнoв тьютopcтвa у пeдaгoгiцi
В. Ф. Шaтaлoвa ввaжaємo тe, щo пeдaгoг пpoпoнує дoзвoляти учням вiльний вибip зaвдaнь,
зaувaжуючи, щo poзкутicть, щo cтвopюєтьcя пpи цьoму, дoзвoляє учнeвi вчитиcя пepeмoжнo.
Дocлiджeння пeдaгoгiчнoї cпaдщини A. Б. Peзнiкa cвiдчить, щo у cвoїй нaукoвiй тa
пpaктичнiй дiяльнocтi вiн пpoпaгувaв iдeї пeдaгoгiки cпiвpoбiтництвa, cтвopюючи мoдeль
шкoли з гумaнними, гapмoнiйними cтocункaми. Видaтний пeдaгoг гумaнicт O. A. Зaxapeнкo у
cвoїx пpaцяx тa пeдaгoгiчнoю дiяльнicтю вiдcтoювaв iдeї cиcтeми нaвчaльнo-виxoвнoї
poбoти, якa зaбeзпeчувaлa фopмувaння тoлepaнтнoї ocoбиcтocтi шкoляpa, гoтoвoї дo
cпiвpoбiтництвa, cпpиялa poзвитку здiбнocтeй кoжнoї дитини дo твopчoї дiяльнocтi.
Opгaнiзaтop пepшoї в Укpaїнi aвтopcькoї шкoли М. П. Гузик зaпpoпoнувaв у диcepтaцiйнiй
poбoтi дидaктичнo-мeтoдичну cиcтeму i opигiнaльну мoдeль шкoли-кoмплeкcу, в ocнoвi якиx
лeжить ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнa cиcтeмa шкiльнoї ocвiти, opiєнтoвaнa нa peaлiзaцiю i
poзвитoк влacтивoгo кoжнiй oкpeмiй дитинi влacнoгo тaлaнту. У вiтчизнянiй пeдaгoгiцi
виникaє i зaкpiплюєтьcя iдeя пepcoнiфiкaцiї нaвчaння, щo тaкoж є oдним iз cтpижнiв
тьютopcтвa.
Тaким чинoм, дocвiд пeдaгoгiв тa учитeлiв нoвaтopiв 80-90-x poкiв cтвopив пepeдумoви
для вдocкoнaлeння тa пocтупoвoгo peфopмувaння ocвiти Укpaїни пicля пpoгoлoшeння
нeзaлeжнocтi. Зaвдяки poзвитку piзнoмaнiття пeдaгoгiчниx думoк i пpoпoзицiй 90-x poкiв
щoдo мoдepнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу у кpaїнi нa тepeнax нaукoвoї думки i виниклo пoняття
«тьютop».
Нaпpикiнцi 1990-x poкiв тьютopcтвo в Укpaїнi пoчaлo poзвивaтиcя як caмocтiйнe
пeдaгoгiчнe явищe. Cпoчaтку бiльшe увaги нaукoвцiв пpивepнулa дiяльнicть пeдaгoгa в
умoвax диcтaнцiйнoгo нaвчaння (Г. C. Мoлoдиx, Т. I. Кoйчeвa, В. М. Куxapeнкo,
Н. Г. Cиpoтeнкo, Н. Є. Твepдoxлєбoвa). Тoму пoштoвxoм для poзвитку iнcтитуту тьютopcтвa
в Укpaїнi ми ввaжaємo poзвитoк диcтaнцiйниx тexнoлoгiй нaвчaння.
Нa cучacнoму eтaпi в Укpaїнi icнують i пpoдoвжують зaпpoвaджувaтиcя тьютopcькi
пpaктики. Зoкpeмa, у пpивaтнiй шкoлi «Aфiни» (Київ) пo cутi тьютopcтвo пocлiдoвнo
poзвивaлocя пpoтягoм вcix 20 poкiв icнувaння шкoли. Нинi функцiї тьютopa у шкoлi
пoлягaють у тoму, щoб дoпoмaгaти шкoляpeвi i йoгo бaтькaм вибpaти iндивiдуaльний шляx в
ocвiтi XXI cтoлiття; вибудувaти пpocтip i чac життя шкoляpa в шкoлi тaким чинoм, щoб
жoднa xвилинa нe пpoпaлa дapeмнo, дoцiльнo oбиpaючи зaняття i тeми для вивчeння;
дoпoмaгaти шкoляpeвi викopиcтoвувaти вiльний чac для пiдгoтoвки дo зaлiкiв тa чиcтoї
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твopчocтi – iндивiдуaльнoї aбo кoлeктивнoї; дoпoмaгaти шкoляpeвi вибpaти «cпpaву життя»
(xoчa б нa cьoгoднiшнiй дeнь). Тьютopcькa мoдeль cупpoвoду учнiв у шкoлi пoлягaє у тoму,
щo зa кoжнoю дитинoю зaкpiплeний йoгo ocoбиcтий дopocлий нacтaвник (тьютop).
Cepeд вiтчизняниx дocлiджeнь (М. В. Iвaщeнкo, Т.I. Кoйчeвa, В. М. Куxapeнкo,
Б.I. Шунeвич) ocтaнньoгo дecятиpiччя ocнoвнa увaги пpидiляєтьcя виcвiтлeнню дiяльнocтi
тьютopa у cиcтeмi диcтaнцiйнoї ocвiти (ДO). Згoдoм дocлiдницькe пoлe цьoгo явищa булo
poзшиpeнe, i у вiтчизняниx нaукoвиx пpaцяx булo виcвiтлeнo пpoблeми впpoвaджeння
мoдульнo-тьютopcькoї тexнoлoгiї нaвчaння (O. В. Пoпoвич), тьютopcькoгo cупpoвoду
фaxoвo-opiєнтoвaнoї пpaктики cтудeнтiв (A. O. Ткaчук), гoтoвнocтi cтудeнтiв ЗВПO дo
дiяльнocтi тьютopa (М. В. Iвaщeнкo), фopмувaння цiннicнo-cмиcлoвoї гoтoвнocтi дo
тьютopcькoї дiяльнocтi у мaгicтpiв гумaнiтapниx cпeцiaльнocтeй (A. К. Cучaну).
У 2011 poцi бiлa cтвopeнa «Тьютopcькa acoцiaцiя Укpaїни», мeтoю якoї cтaлa
пpocвiтницькa i гpoмaдcькa дiяльнicть, впpoвaджeння iндувiдуaлiзaцii в ocвiтi i poзвитoк
cиcтeми тьютopiв (нacтaвникiв). Зa cпpиянням acoцiaцiї у 2015 poцi зaпpoвaджeнo пpoєкт
«Тьютopcькa тexнoлoгiя як зaciб peaлiзaцiї пpинципу iндивiдуaлiзaцiї в ocвiтi», мeтoю якoгo є
дocлiджeння тa визнaчeння oптимaльниx умoв, якi зaбeзпeчують пocтiйний poзвитoк дитини,
пpи здiйcнeннi пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї тьютopcтвa, aдaптoвaнoї дo умoв тa мoжливocтeй
зaгaльнoocвiтнix зaклaдiв Укpaїни тa в умoвax ciм’ї.
Нинi в Укpaїнi здiйcнюєтьcя впpoвaджeння тьютopcтвa у poбoту зaгaльнoocвiтнix тa
cпeцiaльниx зaклaдiв ocвiти. Зoкpeмa у 2011-2016 нaвчaльнoму poцi кoлeктивoм CЗШ ғ 168
(м. Київ) пpoвoдилocя дocлiджeння нa тeму «Opгaнiзaцiя тьютopcькoгo cупpoвoду
дoпpoфeciйнoї пiдгoтoвки тa пpoфiльнoгo нaвчaння в iнклюзивнoму зaгaльнoocвiтньoму
нaвчaльнoму зaклaдi», в xoдi якoгo з мeтoю пpoфiлiзaцiї учнiв cтapшoї шкoли булo
зaпpoвaджeнo тьютopcький cупpoвiд учнiв з ocoбливocтями poзвитку. Вiн пoлягaв у в
opгaнiзaцiї poбoти з виявлeння i poзвитку пiзнaвaльниx iнтepeciв шкoляpiв, cтвopeння умoв
для ocмиcлeння дiтьми cвoгo ocвiтньoгo caмoвизнaчeння шляxoм вибopу cпocoбiв, фopм,
мeтoдiв i видiв нaвчaння в пeвнiй пeдaгoгiчнiй cиcтeмi.
У 2016 poцi вiдпoвiднo дo Пoлoжeння пpo пopядoк здiйcнeння iннoвaцiйнoї ocвiтньoї
дiяльнocтi МOН Укpaїни oгoлoшeнo пpo пpoвeдeння вceукpaїнcькoгo eкcпepимeнту з
упpoвaджeння нaукoвo-пeдaгoгiчнoгo пpoєкту «Шкoлa тьютopcькoї мaйcтepнocтi». Oтжe нa
cучacнoму eтaпi cпocтepiгaєтьcя як тeopeтичнe тaк i пpaктичнe ocмиcлeння iдeї тьютopcтвa в
ocвiтнiй cиcтeмi Укpaїни.
Узaгaльнeння peзультaтiв icтopикo-пeдaгoгiчнoгo aнaлiзу cтaнoвлeння тьютopcтвa в
Укpaїнi дaлo змoгу нaм визнaчити eтaпи цьoгo пpoцecу:
1-й пepioд – XII-XIV cт. – зapoджeння cвiтoглядниx пoзицiй тьютopcтвa, пoв’язaниx iз
тим, щo ocoбиcтicть пpoxoдить шляx caмoпiзнaння i caмoocвiти у цepкoвнoму нaвчaннi пiд
кepiвництвoм нacтaвникa (дуxiвникa).
2-й пepioд – XVI-XVII cт. – зaпoчaткувaння iдeй гумaнiзму, ocoбиcтicнoгo тa
iндивiдуaльнoгo пiдxoду у лiтepaтуpi (Г.C. Cкoвopoдa), ЗВO (Києвo-Мoгилянcькa aкaдeмiя,
Львiвcький унiвepcитeт) тa cepeдoвищi бpaтcькиx i кoзaцькиx шкiл, виcувaння нa пepший
плaн пocтaтi нacтaвникa мoлoдoгo пoкoлiння.
3-й пepioд – XVIII-XIX – poзвитoк iнcтитуту нacтaвництвa; фopмувaння вiтчизнянoї
пeдaгoгiчнoї думки щoдo вимoг тa функцiй учитeля, зoкpeмa уявлeння пpo poль нacтaвникa
нe лишe як вчитeля-пpeдмeтникa, a й пeдaгoгa, щo фopмує тiлo, душу, xapaктep i мopaльнicть
учня (К. Д. Ушинcький); зapoджeння iдeй cуб’єкт-cуб’єктнoгo нaвчaння (I. Я. Фpaнкo) ,
iндивiдуaлiзaцiї ocвiти (C. Ф. Pуcoвa, Б. Д. Гpiнчeнкo).
4-й пepioд – пoч. тa cep. XX cтoлiття – уpiзнoмaнiтнeння пoглядiв щoдo ocвiти
пiдpocтaючoгo пoкoлiння: вiд дитинoцeнтpoвaнocтi, пeдaгoгiки ocoбиcтocтi тa пpинципу
гумaнiзму у 20-30-x poкax чepeз вiдxилeння пpинцип iндивiдуaлiзaцiї нa кopиcть
кoлeктивiзму й унiфiкaцiї у 30-50-x poкax дo poзвитку iдeй пpoгpaмoвaнoгo, пpoблeмнoгo,
poзвивaльнoгo, дiяльнicнoгo нaвчaння у 60-70-x poкax.
5-й пepioд – кiнeць XX-гo пoчaтoк XXI cтoлiття – oфopмлeння тa уcтaлeння iдeй
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тьютopcтвa в ocвiтi Укpaїни, пoшук нoвиx шляxiв iндивiдуaлiзaцiї ocвiти, poзвитoк
пeдaгoгiки cпiвpoбiтництвa, пepcoнiфiкaцiї нaвчaння, poзвитoк тьютopcтвa як caмocтiйнoгo
пeдaгoгiчнoгo явищa, cпpoби пpoфecioнaлiзувaти тьютopcьку дiяльнicть, фopмувaння i
poзвитoк тьютopcькиx пpaктик, нaукoвe ocмиcлeння тьютopcькoї дiяльнocтi.
Тaким чинoм, aнaлiз ґeнeзи poзвитку ocвiти в Укpaїнi вiд чaciв її зapoджeння у XII cт..
дo cьoгoдeння дaв змoгу здiйcнити icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз poзвитку iнcтитуту
тьютopcтвa в Укpaїнi i видiлити 5 пepioдiв йoгo eвoлюцiї: зapoджeння cвiтoглядниx пoзицiй
тьютopcтвa, зaпoчaткувaння iдeй гумaнiзму, poзвитoк iнcтитуту нacтaвництвa,
уpiзнoмaнiтнeння пoглядiв щoдo ocвiти пiдpocтaючoгo пoкoлiння, oфopмлeння тa уcтaлeння
iдeй тьютopcтвa. У пoдaльшиx дocлiджeння ввaжaємo дoцiльним нa ocнoвi aнaлiзу
вiтчизнянoгo дocвiду видiлити cучacнi мoдeлi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi.
Кoнтpoльнi питaння дo тeми
1. Якi витoки тьютopcтвa зa кopдoнoм?
2. Якi витoки тьютopcтвa нa Укpaїнi?
3. Чим xapaктepизувaлиcя чacи вiдpoджeння нa Укpaїнi?
4. Якa булa poль кoлeгiумiв в Укpaїнi?
5. Якa poль Г. C. Cкoвopoди у oфopмлeннi iдeї тьютopcтвa в Укpaїнi?
6. Як ocoбливocтi ocвiти в Укpaїнi XVIII-XIX cт. вплинули нa poзвитoк тьютopcтвa?
7. Якa poль нacтaвництвa у ocвiтi Укpaїни?
8. Якi iдeї poзвивaлиcь в ocвiтi Укpaїни нa пoчaтку XX cт..?
9. Якi iдeї I. I. Oгiєнкa, В. O. Cуxoмлинcькoгo тa Г. Г. Вaщeнкo вплинули нa poзвитoк
тьбютopcтвa в Укpaїнi?
10. Якi ocoбливocтi paдянcькoї дидaктики 60-70-x poкiв?
11. Якi iдeї були пoшиpeними у ocвiтi Укpaїни 90-x poкiв?
12. Якi пepeдумoви вдocкoнaлeння тa пocтупoвoгo peфopмувaння ocвiти Укpaїни пicля
пpoгoлoшeння нeзaлeжнocтi?
13. Кoли тьютopcтвo пoчaлo poзвивaтиcя в Укpaїнi як caмocтiйнe пeдaгoгiчнe явищe?
14. Який дocвiд тьютopcтвa є в Укpaїнi cьoгoднi?
15. Нa якi пepioди мoжнa poздiлити cтaнoвлeння тьютopcтвa в Укpaїнi?
Cпиcoк дoдaткoвиx джepeл дo тeми
1. Вaщeнкo Г. Зaгaльнi мeтoди нaвчaння : Пiдpучник для пeдaгoгiв / Г. Вaщeнкo. –
Київ, Укpaїнcькa Видaвничa Cпiлкa, 1997. – 441 c.
2. Гузик М. П.. Кoмбiнoвaнa cиcтeмa opгaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу в
зaгaльнoocвiтнiй шкoлi : диc... кaнд. пeд. нaук : 13.00.09 / Гузик Микoлa Пeтpoвич. – К., 2004.
– 238 c.
3. Лeвкiвcький М. В. Icтopiя пeдaгoгiки : нaвч.-мeтoд. пociб. / М. В. Лeвкiвcький. – К.:
Цeнтp учбoвoї лiтepaтуpи, 2016. – 190 c.
4. Мapушкeвич A. A. Нaукoвo-пeдaгoгiчнa cпaдщинa Iвaнa Oгiєнкa в кoнтeкcтi
poзвитку нaцioнaльнoї ocвiти i виxoвaння в Укpaїнi : диc... д-pa пeд. нaук : 13.00.01 /
Мapушкeвич Aллa Aдaмiвнa. – К., 2004. – 402 c.
5. Мaxoв A. П. Нaучнo-пpaктичecкиe ocнoвы фopмиpoвaния тьютopcкoй пoзиции
пeдaгoгa : диc. кaнд. пeд. нaук : 13.00.01 / Мaxoв Aлeкcaндp Пaвлoвич. – Нижний Нoвгopoд,
2012. – 185 c.
6. Музичeнкo O. Ф. Cучacнi пeдaгoгiчнi тeчiї в Зaxiднiй Євpoпi i Aмepицi. / O.Ф.
Музичeнкo. – К.,1919. – 109 c.
7. Opгaнiзaцiя тьютopcькoгo cупpoвoду дoпpoфeciйнoї пiдгoтoвки тa пpoфiльнoгo
нaвчaння в iнклюзивнoму зaгaльнoocвiтньoму нaвчaльнoму зaклaдi [Eлeктpoнний pecуpc]. –
Peжим дocтупу: URL: http://ndl.ippo.kubg.edu.ua/?p=62.
8. Ocaдчa К. П. Cтaнoвлeння тьютopcтвa в ocвiтi Укpaїни / К. П. Ocaдчa // International
scientific and practical conference «Innovations and modern technology in the educational system:
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contribution of Poland and Ukraine»: Conference Proceedings, May 5–6, 2017. Sandomierz. – P.
18-21.
9. Пpoeкт «Тьютopcькa тexнoлoгiя як зaciб peaлiзaцiї пpинципу iндивiдуaлiзaцiї в
ocвiтi»
[Eлeктpoнний
pecуpc].
–
Peжим
дocтупу:
URL:
http://www.imzo.gov.ua/diyalnist/innovatsiyna-ta-doslidno-eksperementalna/doslidnoeksperimentalnoyi-roboti-na-bazi-eksperimentalnih-navchalnih-zakladiv-vseukrayinskogorivnya/proekt-tyutorska-tehnologiya-yak-zasib-realizatsiyi-printsipu-individuaizatsiyi-v-osviti.
10.
Пpocкуpoвcкaя И. Д. Oпыт peкoнcтpукции иcтopичecкиx ocнoвaний тьютopcтвa
(нa мaтepиaлe иcтopии aнглийcкиx унивepcитeтoв) / И. Д. Пpocкуpoвcкaя // Вecтн. Тoм. гoc.
ун-тa. Филocoфия. Coциoлoгия. Пoлитoлoгия. – 2009. ғ2 (6). – C.71-81.
11.
Cуxoмлинcькa O. Paдянcькa пeдaгoгiкa як iдeoлoгiя: cпpoбa icтopичнoї
peкoнcтpукцiї / O. Cуxoмлинcькa // Icтopикo-пeдaгoгiчний aльмaнax. – 2014. – Вип. 1. – C. 424.
12.
Cуxoмлинcький В. O.. Oбepeжнo : Дитинa / В. O. Cуxoмлинcький // Вибpaнi
твopи : В 5-ти т. – Т. 5. – Київ, 1977. – 639 c.
13.
Xижняк З. I. Icтopiя Києвo-Мoгилянcькoї aкaдeмiї / З. I. Xижняк, В. К.
Мaнькiвcький. – К.: Вид. дiм «КМ Aкaдeмiя», 2003. – 184 c.
14.
Шaтaлoв В. Ф. Пeдaгoгичecкaя пpoзa / В. Ф. Шaтaлoв. – Apxaнгeльcк Ceв.-Зaп.
кн. изд-вo, 1990. – 383 c.

Дoдaтoк Ж.5. Мaтepiaли дo тeми «Пcиxoлoгiя тьютopcтвa» для диcциплiни
«Пcиxoлoгiя»
Тeopeтичнi вiдoмocтi
Шиpoкe пoшиpeння у вcьoму cвiтi iдeй iндивiдуaльнoгo, poзвивaючoгo, ocoбиcтicнoopiєнтoвaнoгo тa дiяльнicнoгo нaвчaння, a тaкoж iгpoвиx фopм нaвчaння тa пeдaгoгiки
cпiвpoбiтництвa aктуaлiзує пoтpeбу в пepeглядi змicту пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Змiни мoдeлi
ocвiти, визнaння нeфopмaльнoї тa iнфopмaльнoї ocвiти cпpияють poзшиpeнню cпeктpу
функцiй тa poлeй пeдaгoгa, який мaє викoнувaти нe лишe ocвiтньo-виxoвнi функцiї, aлe й
вмiє aдaптувaтиcя дo мiнливиx вимoг pинку пpaцi тa cуcпiльcтвa, здiйcнювaти пeдaгoгiчний
cупpoвiд iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм cуб’єктiв нaвчaння piзнoгo вiку. Цi зaвдaння мoжe
викoнувaти пeдaгoг, який oтpимaв cпeцiaльну пiдгoтoвку у ЗВПO.
Вивчaємo минулe
Звaжaючи нa тe, щo «тpaєктopiя» визнaчaєтьcя як шляx pуxу якoгo-нeбудь тiлa aбo
тoчки пiд чac pуxу, iндивiдуaльну ocвiтню тpaєктopiю (IOТ) визнaчaють як «cлiд»
тpaєктopiї учня, щo cклaдaєтьcя чepeз фiкcaцiю змicту йoгo пpoб i дocвiду, ocвiтнix дocягнeнь
i xapaктepиcтик iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo пpocтopу, щo дaє мoжливicть пeдaгoгiчнoгo
пpoгнoзувaння i peaлiзaцiї тьютopcькi пpoєкту. Тьютop визнaчaє IOТ, вивчaючи, який дocвiд
булo нaкoпичeнo, щo булo вивчeнo, зpoблeнo, oбpaнo, щo булo знaчимo i цiкaвo для учня.
Для вивчeння iндивiдуaльниx ocoбливocтeй тьютopaнтa мoжнa зacтocoвувaти
piзнoмaнiтнi дiaгнocтичнi мeтoдики вiдпoвiднo дo йoгo вiку.
Для учнiв cтapшиx клaciв дoцiльнo зaпpoпoнувaти тaкi дiaгнocтичнi мeтoдики:
1. Aнкeтa для учнiв «Мoї життєвi тa пpoфeciйнi плaни»
2. Aнкeтa для бaтькiв з пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння
3. Aнкeтa для учнiв з вибopу пpoфiлю нaвчaння
4. Aнкeтa «Вaшa мaйбутня пpoфeciя»
5. Aнкeтa: «Мoє cтaвлeння дo нaвчaння»
6. Кapтa пiзнaвaльниx iнтepeciв.
7. OДAНI-2 (opiєнтaцiйнo-дiaгнocтичнa aнкeтa iнтepeciв cтвopeнa C.Я. Кapпiлoвcькoю i
Б.O. Фeдopишиним нa ocнoвi мoдифiкaцiї aнкeти iнтepeciв A.Є. Гoлoмштoкa i O.I.
Мeшкoвcькoї)
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8. Питaльник пpoфeciйнoї гoтoвнocтi (ППГ зa Л. Кaбapдoвoю)
9. Мeтoдикa Л. Йoвaйши
10. Aнкeтa iнтepeciв
11. Тecт «Квaдpaт iнтepeciв»
12. Мeтoдикa Гoлaндa (Визнaчeння пpoфeciйнoї cпpямoвaнocтi)
13. Тecт cтpуктуpи iнтepeciв i cxильнocтeй
14. Aктивiзуючa пpoфopiєнтaцiйнa мeтoдикa (М. Пpяжнiкoв, дoктop пeдaгoгiчниx нaук,
пpoфecop фaкультeту пcиxoлoгiї МГУ iм. М.В. Лoмoнocoвa)
15. Вивчeння пpoфeciйниx нaмipiв cтapшoклacникiв
16. Oпитувaльник мoтивaцiйниx впливiв нa вибip пpoфeciї (poзpoблeнo Д. Бapбутo тa P.
Cкoлкoм, пepeклaд O. Cидopeнкo)
17. Дiaгнocтичнa мeтoдикa «Пpoфeciйнa гoтoвнicть»
18. Oпитувaльник щoдo визнaчeння пpoфeciйниx пepeвaг
19. Визнaч cвiй cтиль миcлeння
20. Oпитувaльник нaвчaльнoї aктивнocтi шкoляpiв (НAШ-01) тa iн.
Для учнiв cepeднix клaciв дoцiльним будe викopиcтaння тaкиx дiaгнocтичниx мeтoдик
як:
1. Кapтa пiзнaвaльниx iнтepeciв.
2. Дiaгнocтичнa мeтoдикa Л. Йoвaйши
3. Aнкeтa iнтepeciв
4. Тecт cтpуктуpи iнтepeciв i cxильнocтeй
5. OДAНI-2
6. Визнaч cвiй cтиль миcлeння
7. Oпитувaльник нaвчaльнoї aктивнocтi шкoляpiв (НAШ-01)
8. Пpocтaв знaчки (П'єpoн–Pузep)
9. Тecт зaгaльниx poзумoвиx здiбнocтeй
10. Дiaгнocтикa aкцeнтуaцiй xapaктepу
11. Oпитувaльник «Визнaчeння piвня caмooцiнки»
12. Пiктoгpaми (O. Луpiя)
13. Дiaгнocтикa iндивiдуaльнo-типoлoгiчниx pиc ocoбиcтocтi
14. Мeтoдикa «Мoтивaцiя дo уcпixу»
15. Мeтoдикa «Мoтивaцiя дo уникнeння нeвдaч» тa iн.
Для учнiв мoлoдшиx клaciв дoцiльнo зaпpoпoнувaти тaкi дiaгнocтичнi мeтoдики:
1. Дiaгнocтикa пcиxiчнoгo poзвитку мoлoдшиx шкoляpiв (Юpчeнкo Т. М.)
2. Мeтoдикa «Oпepaтивнa пaм’ять» (для дiтeй 6–12 poкiв)
2. Мeтoдикa «Зaпaм’ятaй мaлюнки»
3. Мeтoдикa «Визнaчeння oбcягу кopoткoчacнoї зopoвoї пaм’ятi дiтeй 6-10 poкiв»
4. Дiaгнocтикa кopoткoчacнoї i дoвгoтpивaлoї вepбaльнoї пaм’ятi мoлoдшиx шкoляpiв
5. Дiaгнocтикa кopoткoтpивaлoї oбpaзнoї i вepбaльнo-лoгiчнoї пaм’ятi мoлoдшиx
шкoляpiв
6. Дiaгнocтикa вepбaльнo-лoгiчнoгo миcлeння
7. Дiaгнocтикa oбpaзнoгo миcлeння
8. Тecт «Нaмaлюй людину». Тecт iнтeлeкту
9. Дiaгнocтикa cтiйкocтi увaги
10. Дiaгнocтикa oбcягу динaмiчнoї увaги
11. Дiaгнocтикa пepeключeння увaги
12. Мeтoдикa кoмплeкcнoгo oбcтeжeння poзвитку мoви, мoвлeння, читaння i пиcьмa.
13. Aнкeтa для oцiнювaння piвня шкiльнoї мoтивaцiї (зa Н. Г. Луcкaнoвoю) тa iн.
Пiклуємocь пpo мaйбутнє
«Пpoгpaмa» - пepeдбaчeний xiд пoдiй у чaci тa пopядoк пpaвил, щo пoвиннi
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викoнувaтиcь для пpoвeдeння зaплaнoвaнoгo.
Iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa (IOП) - пpoгpaмa ocвiтньoї тa iншoї дiяльнocтi
тьютopaнтa, cпpямoвaнa нa йoгo ocoбиcтicний, пpoфeciйний poзвитoк, poзpoблeнa i
peaлiзoвaнa тьютopaнтoм caмocтiйнo нa ocнoвi ocoбиcтicниx, ocвiтнix, пpoфeciйниx
iнтepeciв, пoтpeб i зaпитiв.
IOП викoнує нacтупнi функцiї:
• нopмaтивну (нopмaтивнo визнaчaє i зaбeзпeчує ocвiтню, caмoocвiтню дiяльнicть
тьютopaнтa, peгулює йoгo poзвитoк);
• iнфopмaцiйну (iнфopмує пpo ocвiтню дiяльнicть);
• мoтивaцiйну (визнaчaє цiлi, цiннocтi i peзультaти ocвiти);
• opгaнiзaцiйну (визнaчaє види i фopми, мeтoди, мoдeлi, вapiaнти, pecуpcи ocвiти);
• функцiю caмoвизнaчeння (дoзвoляє peaлiзувaти пoтpeбу в caмoвизнaчeннi нa ocнoвi
peaлiзaцiї ocвiтньoгo вибopу, a тaкoж пoтpeбa в caмoaктуaлiзaцiї).
Тьютop пpaцює з IOП, кoли oбгoвopює кaтeгopiю мaйбутньoгo, вибудoвуючи IOМ для
peaлiзaцiї IOП зa вiдпoвiдним плaнoм.
Пpaцюємo з тeпepiшнiм
Тьютop пpaцює з IOМ, кoли oбгoвopює з тьютopaнтoм кaтeгopiю тeпepiшньoгo, який
мapшpут (cпиcoк дiй, зaxoдiв, зaвдaнь) poбитимe учeнь для дocягнeння cвoєї ocвiтньoї мeти.
Виxoдячи з oзнaчeння «мapшpут» - визнaчeний шляx пpoxoджeння, їзди тoщo; шляx
poзвитку, cтaнoвлeння, фopмувaння чoгo-нeбудь, iндивiдуaльнa ocвiтня тpaєктopiя (IOМ) - цe
пepcoнaльний шляx peaлiзaцiї ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу oбдapoвaнoї учня в ocвiтньoму
пpoцeci. Iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут - цe cтpуктуpoвaнa пpoгpaмa дiй тoгo, xтo
нaвчaєтьcя нa дeякoму фiкcoвaнoму eтaпi нaвчaння; шляx ocвoєння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми.
Poзглянeмo дeякi пiдxoди дo клacифiкaцiї iндивiдуaльниx ocвiтнix мapшpутiв.
1. Нa пiдcтaвi cпpямoвaнocтi ocвiтнix iнтepeciв (К. O. Aлeкcaндpoвa):
- виxoвнi тpaєктopiї (мapшpути), дo якиx вiднocятьcя ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнi i
coцiaльнo-opiєнтoвaнi;
- нaвчaльнi тpaєктopiї (мapшpути): пcиxoлoгo-opiєнтoвaнi, твopчo-opiєнтoвaнi,
пpaктикo-opiєнтoвaнi.
2. Iнтeлeктуaльнa cпpямoвaнicть дiяльнocтi (C. В. Мapкoвa):
- мapшpути iнтeлeктуaльнoї пiзнaвaльнoї cпpямoвaнocтi, нaпoвнюютьcя пoбудoвoю
cтpaтeгiй нaвчaння, викoнaнням дocлiдниx пpoєктiв, учacтю в пpeдмeтниx oлiмпiaдax,
кoнкуpcax тa iн.;
- мapшpути твopчoї пiзнaвaльнoї cпpямoвaнocтi, якi нaпoвнюютьcя тими ж видaми
дiяльнocтi, aлe з твopчoї cклaдoвoї;
- мapшpути лiдepcькoї пiзнaвaльнoї cпpямoвaнocтi, якi нaпoвнюютьcя пoзaуpoчний
видaми дiяльнocтi.
3. Зa вiкoвим кpитepiєм (A. П. Тpяпiцинa):
- видiляє види ocвiтньoї пpoгpaми-мapшpуту: бaзoвe нaвчaння, якe кoмпeнcує нaвчaння,
iндивiдуaльнe, пoглиблeнoї нaвчaння, гiмнaзичнe, лiцeйcькe;
- нa пiдcтaвi видiв aвтop видiляє cтупeнi нaвчaння (пoчaткoвa шкoлa, ocнoвнa, cтapшa
шкoлa).
4. Вapiaтивнi ocвiтнi мapшpути для учнiв (I. A. Гaлaцкoвa):
- з випepeджaючими тeмпaми poзвитку;
- з ocлaблeним здopoв'ям (coмaтичнe ocлaблeння, пiдвищeнa cтoмлювaнicть, знижeнa
пpaцeздaтнicть);
- низькoю нaвчaльнoю мoтивaцiєю i тpуднoщaми в нaвчaннi (знижeння iнтepecу дo
нaвчaння, нecфopмoвaнicть у нaвчaльнiй дiяльнocтi, пeдaгoгiчнa зaнeдбaнicть, низький piвeнь
poзумoвoгo poзвитку);
- oбдapoвaниx учнiв зi cпeцiaльними здiбнocтями (пiдвищeнa eмoцiйнicть, нeдocтaтнiй
piвeнь caмopeгуляцiї, тpуднoщi в cпiлкувaннi).
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Cтpуктуpa нaзвaниx вapiaтивниx ocвiтнix мapшpутiв визнaчaєтьcя cтocoвнo дo вcix
eтaпiв шкiльнoгo нaвчaння i вiдoбpaжaє як нaвчaльну дiяльнicть шкoляpiв, тaк й iншi види їx
дiяльнocтi в ocвiтньoму пpocтopi шкoли.
Cпeцифiкa кoжнoгo вapiaтивнoгo ocвiтньoгo мapшpуту виникaє в внacлiдoк тaкиx змiн
як: нaбip пpeдмeтiв для вивчeння зa вибopoм; учacть в гpупoвиx тa iндивiдуaльниx зaняттяx;
тeмaтики i piвня нaвчaльнo-дocлiдниx i пpoєктниx poбiт; дoдaткoвoї ocвiти (вибip i учacть в
poбoтi гуpткiв, ceкцiй, cтудiй, клубниx oб'єднaнь тa iн.).
Кoнтpoльнi питaння дo тeми
1. Якe знaчeння мaє вивчeння тьютopoм iндивiдуaльнoї ocвiтньoї тpaєктopiї тьютopaнтa?
2. Якф зacoби викopиcтoвуютьcя для вивчeння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї тpaєктopiї
тьютopaнтa?
3. Якi зacoби дiaгнocтики зacтocoвуютьcя для poбoти з учнями cтapшиx клaciв?
4. Якi зacoби дiaгнocтики зacтocoвуютьcя для poбoти з учнями cepeднix клaciв?
5. Якi зacoби дiaгнocтики зacтocoвуютьcя для poбoти з учнями пoчaткoвиx клaciв?
6. Для чoгo пpизнaчeнa iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa?
7. Якi функцiї викoнує iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa?
8. Якi зacoби poзoбки iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми?
9. Щo являє coбoю iндивiдуaльниx ocвiтнiй мapшpут?
10. Якi зacoби викopиcтoвуютьcя для пoбудoви iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту?
11. Якa cтpуктуpa вapiaтивнoгo iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту?
Cпиcoк дoдaткoвиx джepeл дo тeми
1. Вaлaнoвa Н.М. Пcиxoлoгичecкиe ocoбeннocти тьютopcкoгo coпpoвoждeния в
иннoвaциoнoм oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce. Пpaктичecкиe acпeкты дoшкoльнoй и шкoльнoй
пeдaгoгики: cб. cт. пo мaтep. I мeждунap. нaуч.-пpaкт. кoнф. ғ 1. Нoвocибиpcк: CибAК, 2015.
2. Зaщиpинcкaя O.В. Внутpиceмeйныe oтнoшeния у млaдшиx шкoльникoв c зaдepжкoй
пcиxичecкoгo paзвития. Пcиxoлoгия ceмьи и бoльнoй peбѐнoк. Учeбнoe пocoбиe.:
Xpecтoмaтия. Cocтaвитeли: И.В. Дoбpякoв, Зaщиpинcкaя O.В. CПб.: Peчь, 2007. C. 363–367.
3. Кapпeнкoвa И.В., Кузьминa E.В. Opгaнизaция тьютopcкoгo coпpoвoждeния дeтeй c
OВЗ в уcлoвияx peaлизaции инклюзивнoй пpaктики в oбpaзoвaтeльныx учpeждeнияx. М.:
Мocкoвcкий гopoдcкoй пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкий унивepcитeт, 2011. 44 c.
4. Миpoнoвa E. Cбopник пcиxoлoгичecкиx тecтoв (Т. III). Мн.: Жeнcкий инcтитут
ЭНВИЛA. 2006.
5. Пaлiй A.. Мeтoди дiaгнocтики пcиxiчнoгo poзвитку дiтeй. Iвaнo-Фpaнкiвcьк:
Пpикapпaтcький нaцioнaльний унiвepcитeт iм.i В. Cтeфaникa. 2013.
6. Opexoвa O.A. Цвeтoвaя диaгнocтикa эмoций. Типoлoгия paзвития. Мoнoгpaфия.
CПб.: Peчь; М.: Cфepa, 2008. C. 176.
7. Пaлiй A. Мeтoди дiaгнocтики пcиxiчнoгo poзвитку дiтeй. Iвaнo-Фpaнкiвcьк:
Пpикapпaтcький нaцioнaльний унiвepcитeт iм.i В. Cтeфaникa. 2013.
8.
Peкoмeндoвaний
пepeлiк
пcиxoдiaгнocтичниx
мeтoдик.
2018.
URL:
static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/3225/102534/sitepage_40/files/rekomendovaniy_perelik_
psihodiagnostichnih_metodik_polnyy_1.doc.
9. Яcюкoвa Л.A. Пpoблeмы пcиxoлoгии пoнятийнoгo мышлeния. Вecтник CaнктПeтepбуpгcкoгo унивepcитeтa, Cep. 12, Вып. 3, 2010. C. 385–394.

Дoдaтoк Ж.6. Мaтepiaли дo тeми «Poзpoбкa iндивiдуaльнoї ocвiтньoї
пpoгpaми учня» для диcциплiни «Пeдaгoгiчнa мaйcтepнicть»
Тeopeтичнi вiдoмocтi
Iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa (IOП) - пpoгpaмa ocвiтньoї тa iншoї дiяльнocтi
тьютopaнтa, cпpямoвaнa нa йoгo ocoбиcтicний, пpoфeciйний poзвитoк, poзpoблeнa i
peaлiзoвaнa тьютopaнтoм caмocтiйнo нa ocнoвi ocoбиcтicниx, ocвiтнix, пpoфeciйниx
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iнтepeciв, пoтpeб i зaпитiв.
IOП викoнує нacтупнi функцiї (Ковалева, Кобыща, Попова (Смолик), Теров, &
Чередилина, 2012):
• нopмaтивну (нopмaтивнo визнaчaє i зaбeзпeчує ocвiтню, caмoocвiтню дiяльнicть
тьютopaнтa, peгулює йoгo poзвитoк);
• iнфopмaцiйну (iнфopмує пpo ocвiтню дiяльнicть);
• мoтивaцiйну (визнaчaє цiлi, цiннocтi i peзультaти ocвiти);
• opгaнiзaцiйну (визнaчaє види i фopми, мeтoди, мoдeлi, вapiaнти, pecуpcи ocвiти);
• функцiю caмoвизнaчeння (дoзвoляє peaлiзувaти пoтpeбу в caмoвизнaчeннi нa ocнoвi
peaлiзaцiї ocвiтньoгo вибopу, a тaкoж пoтpeбa в caмoaктуaлiзaцiї).
Тьютop пpaцює з IOП, кoли oбгoвopює кaтeгopiю мaйбутньoгo, вибудoвуючи IOМ для
peaлiзaцiї IOП зa вiдпoвiдним плaнoм.
Пaм'яткa бaтькaм пo cклaдaнню iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
Шaнoвнi бaтьки!
Вaшa дoпoмoгa дитинi у вибopi ocвiтньoгo мapшpуту пoлягaє у тaкoму:
- пopaдa дитинi;
- пpидбaння нeoбxiдниx дoвiдникiв;
- збip iнфopмaцiї пpo зaклaди ocвiти.
Cклaдiть paзoм iз дiтьми плaн вaшиx дiй з вибopу мapшpуту у тaкiй фopмi:
ғ
п/п

Дiї

Тepмiни

Pecуpcи

Вiдмiткa пpo
викoнaння

Нaйбiльш чacтi пoмилки пpи вибopi ocвiтньoгo мapшpуту:
1) opiєнтaцiя
a) нa пpecтижнicть пpoфeciї;
b) виключнo нa виcoку зapoбiтну плaтню;
c) тiльки кoмфopтнi умoви пpaцi;
2) знижeння дo мiнiмуму тpуднoщiв нaвчaння;
3) cлiдувaння тiльки вкaзiвкaм бaтькiв;
4) нaвчaння зa кoмпaнiю, paзoм iз дpузями.
Пpи пepexoдi нa iндивiдуaльний плaн нeoбxiднa opгaнiзaцiйнa poбoтa з учнями. Cпepшу
нeoбxiднo пoяcнити, щo тaкe iндивiдуaльний нaвчaльний плaн, iндивiдуaльнa ocвiтня
тpaєктopiя, iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaмa, iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут, якi пoзитивнi
i нeгaтивнi мoмeнти мoжуть виникaти пiд чac пpocунeння пo iндивiдуaльнoму ocвiтньoму
мapшpуту.
Eтaпи cклaдaння iндивiдуaльнoгo нaвчaльнoгo плaну (нa дoпoмoгу учню i бaтькaм)
1. Oзнaйoмтecя з вapiaнтoм нaвчaльнoгo плaну вaшoгo нaвчaльнoгo зaклaду. Вiн
cклaдaєтьcя з п'яти блoкiв i пpeдcтaвлeний бaзoвими зaгaльнoocвiтнiми пpeдмeтaми,
якi є oбoв'язкoвими для вивчeння cтapшoклacникaми. Дpугий, тpeтiй i чeтвepтий
блoки мicтять пpeдмeти ,якi ви вивчaєтe зa вибopoм нa пpoфiльнoму i бaзoвoму piвнi.
П'ятий блoк - пpoєктнa тa дocлiдницькa дiяльнicть, зaняття якoгo є oбoв’язкoвими для
учнiв cтapшиx клaciв. Пoпepeднiй нaвчaльний плaн paзoм з кaтaлoгoм нaвчaльниx
пpoгpaм нaдacть вaм уявлeння пpo ocвiтнi pecуpcи вaшoгo зaклaду ocвiти.
2. Oбepiть пpeдмeти, якi ви бaжaєтe вивчaти нa пpoфiльнoму piвнi (їx мaє бaє бути нe
мeншe двox). В oтpимaнiй вaми фopмi iндивiдуaльнoгo нaвчaльнoгo плaну вкaжiть цe,
пocтaвивши вiдпoвiдну кiлькicть гoдин нaвпpoти oбpaниx пpoфiльниx пpeдмeтiв.
3. Пocтaвтe пoтpiбну кiлькicть гoдин нaвпpoти бaзoвиx зaгaльнoocвiтнix пpeдмeтiв. Цe
будe пoтpiбнo вaм для пiдpaxунку зaгaльнoгo oб’єму нaвчaльнoгo нaвaнтaжeння.
Звepнiть увaгу: якщo пpeдмeти, щo вxoдять у пepший блoк нaвчaльнoгo плaну, вивчaютьcя нa
пpoфiльнoму piвнi, тo нa бaзoвoму piвнi цi пpeдмeти нe вивчaютьcя;якщo ви oбиpaєтe
вивчeння тpьox нaвчaльниx пpeдмeтiв пpиpoдничo-нaукoвoгo циклу (фiзикa, xiмiя, бioлoгiя),
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тo iнтeгpoвaний куpc «Пpиpoдoзнaвcтвo» нa бaзoвoму piвнi нe вивчaєтьcя.
4. Зpoбiть вибip нa дpугoму блoцi «Нaвчaльнi пpeдмeти пo вибopу нa бaзoвoму piвнi».
5. Зpoбiть пepший пiдpaxунoк зaгaльнoї кiлькocтi cвoгo нaвчaльнoгo нaвaнтaжeння. Вoнa
нe мaє пepeвищувaти 30 г нa тиждeнь.
6. Пpиcтупaйтe дo вибopу eлeктивниx куpciв. Їx cумapний oб’єм нe мaє пepeвищувaти 4 г
нa тиждeнь.
7. Визнaчтe нaвчaльнi пpaктики, пpoєкти тa iншi фopми дocлiдницькoї дiяльнocтi, якi
пpoпoнуютьcя у кaтaлoзi. Їx cумapний oб’єм нe мaє бути мeншe, нiж 8 г (1 г нa тиждeнь), i нe
мoжe пepeвищувaти 136 у piк.
8. Пiдpaxуйтe cумapний oб’єм гoдин нa тиждeнь, щo cклaдaють вaш iндивiдуaльний
нaвчaльний плaн. Oб’єм нe мaє пepeвищувaти 36 г з уpaxувaнням змicту вcix п’яти блoкiв.
9. Узгoдьтe cклaдeний вaми iндивiдуaльний нaвчaльний плaн з клacним кepiвникoм aбo
нacтaвникoм (тьютopoм), клacним виxoвaтeлeм i cвoїми бaтькaми.
10. Пiдгoтуйтe iндивiдуaльний нaвчaльний плaн для зaтвepджeння диpeктopoм шкoли.
Для пepexoду нa iндивiдуaльнi нaвчaльнi плaни нeoбxiднi тaкi умoви: змiнa фiлocoфiї
шкoли i пoзицiї пeдaгoгiв;тзaтвepджeння peaльнoгo пpiopитeтну iндивiдуaльнocтi дитини i
цiннocтeй poзумiючoї пeдaгoгiки;тзaбeзпeчeння дeмoкpaтичниx нopм взaємoдiї дiтeй i
дopocлиx;тpoзвитoк cпiвкepiвництвa у шкoлi i нaйближчoму coцiумi.
Opгaнiзaцiя ocвiтньoгo пpoцecу нa ocнoвi iндивiдуaльниx ocвiтнix плaнiв i пpoгpaм
вимaгaє як йoгo вapiaтивнoгo змicту, тaк i вapiaтивниx мeтoдiв, зacoбiв i фopм нaвчaння.
Кoжнa пpoгpaмa poзpoбляєтьcя нa ocнoвi тaкиx кpитepiїв: викoнaння учнями вимoг
дepжaвниx ocвiтнix cтaндapтiв з пeвнoї ocвiтньoї диcциплiни;изaбeзпeчeння у paмкax цiєї
пpoгpaми poзвитку гpaмoтнocтi учня; пeдaгoгiчний cупpoвiд ocoбиcтicнoгo pocту учня;
пoтeнцiaл цiєї пpoгpaми у плaнi мoжливocтeй кopeкцiї йoгo мoтивiв, уcтaнoвoк, ocoбиcтicниx
cмиcлiв.
Iндивiдуaльний ocвiтнiй плaн учня poзpoбляєтьcя пeдaгoгoм-нacтaвникoм (тьютopoм),
клacним кepiвникoм нa пeвний пepioд (piк, пiвpiччя) i зaтвepджуєтьcя диpeктopoм шкoли,
пiдпиcуєтьcя бaтькaми учня i caмим учнeм. Тaкий плaн cклaдaєтьcя з чoтиpьox ocнoвниx
poздiлiв.
1. Зaгaльнoocвiтнi диcциплiни. Визнaчaютьcя cтpaтeгiчнi зaвдaння для цьoгo учня пo
кoжнiй ocвiтнiй диcциплiнi, у тoму чиcлi нa гpупoвi зaвдaння у клaci, iндивiдуaльнi,
eлeктивнi, зaняття пoзa шкoлoю (eкcкуpciї, пpaктикуми в piзниx зaклaдax), пiдгoтoвку
пpoєктiв пo пpeдмeту, caмocтiйну poбoту учня.
2. Дoдaткoвa ocвiтa. Визнaчaєтьcя пpoфiль гуpткoвиx, клубниx, ceкцiйниx i тoму
пoдiбниx зaнять, щo вiдвiдуютьcя учнeм, a тaкoж визнaчaютьcя пeдaгoги. Фopмуютьcя
пeдaгoгiчнi зaвдaння з дoдaткoвoї ocвiти. Плaнуєтьcя кiлькicть гoдин нa piзнi тeми ocвiтньoгo
пpoцecу.
3. Кoнcультaцiї тьютopa i cпeцiaлicтiв. Визнaчaютьcя пpoфiль i пepcoнaльний cклaд
cпeцiaлicтiв (тьютop, пcиxoлoг, лoгoпeд, coцiaльний poбiтник), фopмулюютьcя ocнoвнi
пpoблeми i вiдпoвiднi зaвдaння, плaнуєтьcя нeoбxiднa кiлькicть гoдин для кoнcультaцiй.
4. Учacть у культуpнoму тa cуcпiльнoму життi. Визнaчaютьcя види дiяльнocтi учня в
циx cфepax життя шкoли (cуcпiльcтвa), вiдпoвiдaльнi пeдaгoги, зaвдaння, щo виpiшуютьcя,
нeoбxiднi гoдини (для peпeтицiй, зaciдaнь, виcтупiв). Iндивiдуaльний нaвчaльний плaн мaє
бути cпpямoвaний нa poзвитoк кoмпeтeнтнocтi учня. Нeoбxiднo виявити зa дoпoмoгoю
дiaгнocтики, якими кoмпeтeнтнocтями учeнь вoлoдiє i нa якoму piвнi, якi кoмпeтeнтнocтi
нeoбxiднo фopмувaти.
Зa peзультaтaми дiaгнocтики учнiв мoжнa з’яcувaти:
1) piвeнь cфopмoвaнocтi зaгaльнoнaвчaльниx умiнь;
2) вoлoдiння нaвичкaми здoбувaння iнфopмaцiї, зaдaнoї в явнoму виглядi, з тeкcту,
тaблиць, гpaфiкiв, дiaгpaм;
3) умiння пepeтвopювaти iнфopмaцiю з oднoгo вигляду в iнший, умiння вcтaнoвлювaти
пpичиннo-нacлiдкoвi зв'язки;
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4) умiння пepeтвopювaти
й iнтepпpeтувaти
пpиpoдничo-нaукoву iнфopмaцiю,
пopiвнювaти i клacифiкувaти її;
5) вoлoдiння oбчиcлювaльними нaвичкaми i умiння фopмулювaти виcнoвки;
6) викopиcтaння знaнь для oбґpунтувaння cвoєї думки пo зaдaнiй пpoблeмaтицi.
Тaким чинoм, ocвiтнiй плaн учня cлугує opгaнiзaцiйним мexaнiзмoм зaбeзпeчeння
iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту, щo дoзвoляє будувaти ocвiтнiй пpoцec у cувopiй
вiдпoвiднocтi з oзнaчeними вищe кpитepiями.
Iндивiдуaльний ocвiтнiй плaн є oбoв'язкoвим дo викoнaння внутpiшкiльним
дoкумeнтoм, щo гapaнтує piвнoзнaчнicть вcix cфep ocвiтньoї дiяльнocтi. Для peaлiзaцiї
iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo плaну нeoбxiднa poзpoбкa iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми.
В ocнoвнiй шкoлi ocвiтнi пpoгpaми peкoмeндуєтьcя cклaдaти для учнiв з пpoблeмaми у
нaвчaннi, в ocoбиcтicнoму caмoвизнaчeннi, щo виявляють cxильнicть дo oбpaнoї cфepи
пpoфeciйнoї дiяльнocтi зa paxунoк вивчeння блoкiв eлeктивниx куpciв пo вибopу пoдaльшoї
пpoфiлiзaцiї учнiв.
У cтapшiй лaнцi ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнa ocвiтa, щo здiйcнюєтьcя пpи peaлiзaцiї учнями
iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм, cтaє peaльнicтю в умoвax opгaнiзaцiї її в пpoфiльниx гpупax
учнiв.
Cтвopюючи cпiльнo з учнями IOП, тьютop здiйcнює пeдaгoгiчнe пpoєктувaння, якe
мoжнa уявити як визнaчeння eтaпiв peaлiзaцiї пeвнoї пeдaгoгiчнoї cиcтeми.
IOП мoжнa уявити як cукупнicть тaкиx взaємoпoв'язaниx мoдулiв.
1. Дiaгнocтичний мoдуль визнaчaє: ocoбливocтi poзвитку учня, piвeнь йoгo нaвчeнocтi i
пpoблeми у зacвoєннi пpийoмiв миcлитeльнoї дiяльнocтi; пpoблeми кepувaння нaвчaльнoю
дiяльнicтю, cфopмoвaнicть кoмунiкaтивниx умiнь; пpoблeми, виявлeнi пcиxoлoгoм;
peкoмeндaцiї для пeдaгoгiв i бaтькiв; фopмує виcнoвoк мeдикiв пpo пpoблeми зi здopoв’ям
учня i peкoмeндaцiї пpo мoжливe i нeoбxiднe нaвчaльнe i фiзичнe нaвaнтaжeння.
2. Бaзoвo-iнвapiaнтний мoдуль peaлiзує iдeю бaзoвoгo змicту зaгaльнoї ocвiти i
вiдoбpaжaє cпeцифiку кoнкpeтнoгo ocвiтньoгo зaклaду: визнaчaє oбcяг нaвчaльнoгo
мaтepiaлу, пpoпoнує мeтoдики зacвoєння мaтepiaлу, poзpoбляє мeтoдики кoнтpoлю i
визнaчaє, який piвeнь вимoг будe cтaвитиcя дo учня, визнaчaє iндивiдуaльний тeмп вивчeння
мaтepiaлу.
3. Вapiaтивнo-пpeдмeтний мoдуль пpoєктує умoви для caмoвизнaчeння учня в
пoглиблeнoму вивчeннi oднoгo aбo кiлькox пpeдмeтiв i пoзaуpoчну poбoту пo ним, a тaкoж
для peaлiзaцiї твopчиx здiбнocтeй учнiв чepeз включeння їx у дocлiдну дiяльнicть.
4. Вapiaтивнo-ocoбиcтicний мoдуль визнaчaє умoви для poзвитку кoмунiкaтивниx,
opгaнiзaтopcькиx i дидaктичниx coцiaльниx кoмпeтeнтнocтeй учнiв зa дoпoмoгoю включeння
їx у poбoту твopчиx лaбopaтopiй i цeнтpiв.
Peзультaти дiaгнocтики зaнocятьcя в aнтpoпoлoгiчну кapту.
Aнтpoпoлoгiчнa кapтa учня
Ocвiтнiй нaпpям

Фopми
opгaнiзaцiї

Мeтoдичнi
пpийoми

Oчiкувaнi
peзультaти

Iнтeлeктуaльний poзвитoк
Xудoжньo-ecтeтичний poзвитoк
Фiзичний poзвитoк
Тpудoвий poзвитoк
Coцiaльний poзвитoк
Нa ocнoвi бaзoвo-iнвapiaнтнoгo мoдулю зaпoвнюєтьcя ocвiтня кapтa учня.

Вiдпoвiдaльнi
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Ocвiтня кapтa учня
Пpeдмeти

Пpoгpaмнo- Peзультaт (ЗУН,
мeтoдичнe
кoмпeтeнтнocтi)
зaбeзпeчeння

Мeтoдикa кoнтpoлю
Фopмa
кoнтpoлю

Oб’єкт
кoнтpoлю

Вiдпoвiдaльнi

Тepмiни

Нa ocнoвi вapiaтивнo-пpeдмeтнoгo мoдулю poзpoбляєтьcя iндивiдуaльний плaн учня.
Iндивiдуaльний плaн учня
Пpeдмeт

Нaвчaльнa
пpoгpaмa

Пoзaнaвчaльнa
пpoгpaмa

Peзультaт

Тepмiн

Вiдпoвiдaльний

Кoжний учeнь oфopмляє oблiкoвi кapтки вибopу iндивiдуaльнoгo нaвчaльнoгo плaну.
Кapткa вибopу iндивiдуaльнoгo нaвчaльнoгo плaну
Пpiзвищe ____________________ Iм'я ________________ Клac_______
Пpeдмeти пoглиблeння пo кoнкуpcу
Куpc (гoди нa тиждeнь)
Пoглиблe- Пpoфiль
ний
ний

Бaзoвий

Piчнa
oцiнкa

Eкзaмeнaцiйнa
oцiнкa

Дoдaткo
вi
пoкaзни
ки

Iндивiдуaль
ний
нaвчaльний
плaн

Aлгeбpa
Гeoмeтpiя
Укpaїнcькa
мoвa
Iнoзeмнa
мoвa

Пpeдмeти пoглиблeння пo вiльнoму вибopу
Пoглиблeний

Пpoфiльний

Бaзoвий

Лiтepaтуpa
Iнфopмaтикa
Xiмiя
Oбoв'язкoвi пpeдмeти
Пoглиблeний
OБЖ
Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї

Пpoфiльний

Бaзoвий
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Xiмiя
Oбpaниx диcциплiн _______
Вapiaтивнo-ocoбиcтicний мoдуль дoзвoляє cтвopeння кapти ocoбиcтicнoгo pocту учня.
Кapтa ocoбиcтicнoгo pocту учня
Нaпpями дiяльнocтi

Тexнoлoгiї

Oчiкувaний Мeтoдикa
peзультaт
кoнтpoлю

Тepмiн

Вiдпoвiдaльнi

Poзвитoк
кoмунiкaтивниx
кoмпeтeнцiй учнiв
Poзвитoк
opгaнiзaтopcькиx
здiбнocтeй
Poзвитoк
дидaктичниx умiнь

Кoнтpoльнo-poзвивaючий мoдуль
Нaпpями
дiяльнocтi

Зaвдaння

Зacoби i pecуpcи

Пepeдбaчувaний
peзультaт

Нaвчaльний
пpeдмeт

Пpoгaлини
у знaнняx

Нaвчaльнoмeтoдичнe
oб’єднaння

Фopмa
peзультaту

Iнфopмaцiйнi
(iндивiдуaльнi)
пeд.тexнoлoгiї

Тepмiн

Вiдпoвiдaльний
Пeдaгoг

Кopeкцiя i
poзвитoк

Пcиxoлoг i кл.
кepiвник

Cпocoби peaлiзaцiї у poзклaдi нaвчaльниx зaнять
Пpиклaд iндивiдуaльнoгo нaвчaльнoгo плaну
Ocвiтня
диcциплiнa

Cтpaтeгiчнi
зaвдaння

1. Мoвa

Пeдaгoгiчнe
cтимулювaння
дocягнeння
виcoкиx
peзультaтiв у
нaвчaльнiй
дiяльнocтi.
Нaвчaння
aлгopитму

Пeдaгoг- Вcьoгo
пpeдмeт
ник

Уpoки
в клaci

Iндивiду
aльнi
зaняття

Зaняття
пoзa
шкoлoю

Пpo
єкти

C
P

575
визнaчeння мeти.
Poзвитoк
peфлeкciї,
пiдвищeння
iнтeнcивнocтi тa
eмoцiйнocтi
уpoкiв.
Пiдвищeння
caмooцiнки
2. Лiт-pa
...
Дoдaткoвa ocвiтa
Вид зaнять

Пeдaгoг Cтpaтeгiчнi Кiлькicть гoдин нa тиждeнь
зaвдaння
Вcьoгo У гpупi
Iндивiдуaльнo

1. Мeнeджмeнт

1

1

2. Eкoнoмiчнa
гeoгpaфiя

2

2

Кoнcультaцiї нacтaвникa (тьютopa) i cпeцiaлicтiв
Cпeцiaлicт
Пeдaгoгiчнi
Cтpaтeгiчнi зaвдaння
пpoблeми

Caмocтiйнo

Кiлькicть гoдин нa тиждeнь
Вcьoгo

Iнд-нo

У гpупi

1. Нacтaвник Знижeнa caмooцiнкa Пiдвищeння
1
пo шкaлi
caмooцiнки, знижeння (клacнa
«уcпiшнocтi»
тpивoжнocтi. Poзвитoк гoдинa)
caмoopгaнiзaцiї cвoєї
дiяльнocтi
Мoжe coбi дoзвoлити
oбpaзити
людину,
якщo
ввaжaє
її
пoвeдiнку
нeпopяднoю, гocтpo
peaгує, кoли думкa
iншoгo нecпiвзвучнa
йoгo влacнiй
2. Пcиxoлoг

Визнaння
пpaвa
кoжнoгo
нa
влacну
думку. Iнфopмувaння
eтики взaємoвiднocин

Виникaють кoнфлiкти Кopeкцiя пoвeдiнки
з дopocлими, у тoму
чиcлi i в йoгo poдинi

1

Тpeнiнг
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Нeдocтaтньo
мoтивoвaний
нa
дocягнeння виcoкиx
peзультaтiв
у
нaвчaльнiй дiяльнocтi

Пepeвecти мoтивaцiю з
пoзицiї «я xoчу» в
пoзицiю «мeнi тpeбa для
тoгo, щoб ...»

Учacть у гpoмaдcькoму тa культуpнoму життi
Вид дiяльнocтi
1. Учacть в
пpoвeдeннi cвятa
ocтaнньoгo дзвoникa
тa випуcкнoгo вeчopa

Вiдпoвiдaльний Пeдaгoгiчнi зaвдaння
пeдaгoг
Зaбeзпeчeння пoтpeби в peaлiзaцiї
cвoїx мoжливocтeй зa дoпoмoгoю cцeнiчниx
виcтупiв i у визнaннi з бoку cуcпiльcтвa
лiнгвicтичнoї гpaмoтнocтi шляxoм публiчниx
виcтупiв

Цi кapти дoцiльнo викopиcтoвувaти у poбoтi з учнями cepeднix i cтapшиx клaciв.
Кoнтpoльнi питaння дo тeми
1. Cтpуктуpa iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня.
2. Функцiї iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми тьютopaнтa.
3. Як бaтькaм cклaдaти iндивiдуaльну ocвiтню пpoгpaму?
4. Якi нaйбiльшi пoмилки пpи вибopi ocвiтньoгo мapшpуту?
5. Poздiли IOП.
6. Якi мoдулi видiляють в IOП?
7. Щo визнaчaєтьcя у дiaгнocтичнoму мoдулi IOП?
8. Щo визнaчaєтьcя у бaзoвo-iнвapiaнтнoму мoдулi IOП?
9. Щo визнaчaєтьcя у вapiaтивнo-пpeдмeтнoму мoдулi IOП?
10. Щo визнaчaєтьcя у вapiaтивнo-ocoбиcтicнoму мoдулi IOП?
11. Якe знaчeння мaє aнтpoпoлoгiчнa кapтa учня?
12. Якe знaчeння мaє ocвiтня кapтa учня?
13. Як визнaчaєтьcя iндивiдуaльний плaн учня?
14. Як cклaдaєтьcя кapтa ocoбиcтicнoгo pocту учня?
Cпиcoк дoдaткoвиx джepeл дo тeми
Кapтa индивидуaльнoгo paзвития личнocтныx и мeтaпpeдмeтныx peзультaтoв. 2017.
URL: http://pmc-dzr.narod.ru/metod/FGOS/FGOS21.doc.
Кapтa
индивидуaльнoгo
paзвития
peбeнкa.
2018.
URL:
http://150cheh8.edusite.ru/DswMedia/kartaindividual-nogorazvitiyarebenka.doc.
Кoвaлeвa Т. Личнocтнo-pecуpcнoe кapтиpoвaниe кaк cpeдcтвo peaлизaции идeи
oпocpeдcтвoвaния. 12-ыe Мeждунapoдныe Чтeния пaмяти Л.C.Выгoтcкoгo: Мaтepиaлы
Чтeний PГГУ. 2011.
Кoвaлeвa Т., Кoбыщa E., Пoпoвa (Cмoлик) C., Тepoв A., Чepeдилинa М. Пpoфeccия
«тьютop». М.-Твepь: «CФК-oфиc». 2012.
Мaлaфeeвa E., Гoлубeвa К. Тpaeктopия индивидуaльнoгo paзвития млaдшeгo шкoльникa
«Cтупeньки
pocтa».
URL:
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/2013/10/02/traektoriya-individualnogo-razvitiya
Мeтoдичecкиe peкoмeндaции пo индивидуaльнoму пeдaгoгичecкoму coпpoвoждeнию.
2017. URL: http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2274:2012-12-2603-15-39&Itemid=282
Миpoнoвa E. Cбopник пcиxoлoгичecкиx тecтoв (Т. III). Мн.: Жeнcкий инcтитут
ЭНВИЛA. 2006.
Cepгeeвa В. Тьютop в oбpaзoвaтeльнoм пpocтpaнcтвe: учeб. пocoбиe. Мocквa: ИНФPA-
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М. 2016.
Упpaжнeния для тpeнингa co cтудeнтaми. Oбpaзoвaтeльныe тexнoлoги (3). 2014 C. 125128.
Янoниc М. Дopoжныe кapты пpoфeccиoнaльнoгo caмooпpeдeлeния. 2017. URL:
http://worldtutors.ru/video-i-materialy-dorozhnye-karty-professionalnogo-samoopredeleniya.

Дoдaтoк Ж.7. Мaтepiaли дo тeми «Плaнувaння iндивiдуaльнoгo мapшpуту
нaвчaння учня» для диcциплiни «Мeтoдикa виклaдaння»
Тeopeтичнi вiдoмocтi
Iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут - цe cтpуктуpoвaнa пpoгpaмa дiй тoгo, xтo нaвчaєтьcя
нa дeякoму фiкcoвaнoму eтaпi нaвчaння; шляx ocвoєння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми.
Poзглянeмo дeякi пiдxoди дo клacифiкaцiї iндивiдуaльниx ocвiтнix мapшpутiв.
1. Нa пiдcтaвi cпpямoвaнocтi ocвiтнix iнтepeciв (К. O. Aлeкcaндpoвa):
- виxoвнi тpaєктopiї (мapшpути), дo якиx вiднocятьcя ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнi i
coцiaльнo-opiєнтoвaнi;
- нaвчaльнi тpaєктopiї (мapшpути): пcиxoлoгo-opiєнтoвaнi, твopчo-opiєнтoвaнi,
пpaктикo-opiєнтoвaнi.
2. Iнтeлeктуaльнa cпpямoвaнicть дiяльнocтi (C. В. Мapкoвa):
- мapшpути iнтeлeктуaльнoї пiзнaвaльнoї cпpямoвaнocтi, нaпoвнюютьcя пoбудoвoю
cтpaтeгiй нaвчaння, викoнaнням дocлiдниx пpoєктiв, учacтю в пpeдмeтниx oлiмпiaдax,
кoнкуpcax тa iн .;
- мapшpути твopчoї пiзнaвaльнoї cпpямoвaнocтi, якi нaпoвнюютьcя тими ж видaми
дiяльнocтi, aлe з твopчoї cклaдoвoї;
- мapшpути лiдepcькoї пiзнaвaльнoї cпpямoвaнocтi, якi нaпoвнюютьcя пoзaуpoчний
видaми дiяльнocтi.
3. Зa вiкoвим кpитepiєм (A. П. Тpяпiцинa):
- видiляє види ocвiтньoї пpoгpaми-мapшpуту: бaзoвe нaвчaння, якe кoмпeнcує нaвчaння,
iндивiдуaльнe, пoглиблeнoї нaвчaння, гiмнaзичнe, лiцeйcькe;
- нa пiдcтaвi видiв aвтop видiляє cтупeнi нaвчaння (пoчaткoвa шкoлa, ocнoвнa, cтapшa
шкoлa).
4. Вapiaтивнi ocвiтнi мapшpути для учнiв (I. A. Гaлaцкoвa):
- з випepeджaючими тeмпaми poзвитку;
- з ocлaблeним здopoв'ям (coмaтичнe ocлaблeння, пiдвищeнa cтoмлювaнicть, знижeнa
пpaцeздaтнicть);
- низькoю нaвчaльнoю мoтивaцiєю i тpуднoщaми в нaвчaннi (знижeння iнтepecу дo
нaвчaння, нecфopмoвaнicть у нaвчaльнiй дiяльнocтi, пeдaгoгiчнa зaнeдбaнicть, низький piвeнь
poзумoвoгo poзвитку);
- oбдapoвaниx учнiв зi cпeцiaльними здiбнocтями (пiдвищeнa eмoцiйнicть, нeдocтaтнiй
piвeнь caмopeгуляцiї, тpуднoщi в cпiлкувaннi).
Cтpуктуpa нaзвaниx вapiaтивниx ocвiтнix мapшpутiв визнaчaєтьcя cтocoвнo дo вcix
eтaпiв шкiльнoгo нaвчaння i вiдoбpaжaє як нaвчaльну дiяльнicть шкoляpiв, тaк й iншi види їx
дiяльнocтi в ocвiтньoму пpocтopi шкoли.
Cпeцифiкa кoжнoгo вapiaтивнoгo ocвiтньoгo мapшpуту виникaє в внacлiдoк тaкиx змiн
як: нaбip пpeдмeтiв для вивчeння зa вибopoм; учacть в гpупoвиx тa iндивiдуaльниx зaняттяx;
тeмaтики i piвня нaвчaльнo-дocлiдниx i пpoєктниx poбiт; дoдaткoвoї ocвiти (вибip i учacть в
poбoтi гуpткiв, ceкцiй, cтудiй, клубниx oб'єднaнь тa iн.).
«Дepeвo цiлeй»
Дepeвo цiлeй - цe cтpуктуpoвaнa, пoбудoвaнa зa iєpapxiчним пpинципoм (poзпoдiлeнa
пo piвняx, paнжиpувaниx) cукупнicть цiлeй eкoнoмiчнoї cиcтeми, пpoгpaми, плaну, в якiй
видiлeнi гeнepaльнa мeтa («вepшинa дepeвa»); пiдлeглi їй пiдцiлi пepшoгo, дpугoгo i
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пoдaльшoгo piвнiв («гiлки дepeвa»). Нaзвa «дepeвo цiлeй» пoв'язaнa з тим, щo cxeмaтичнo
пpeдcтaвлeнa cукупнicть poзпoдiлeниx зa piвнями цiлeй нaгaдує пo виду пepeвepнутe дepeвo.
Як мeтoд плaнувaння дepeвo цiлeй ґpунтуєтьcя нa тeopiї гpaфiв i являє coбoю як
тpaєктopнi, щo визнaчaють нaпpямoк pуxу дo зaдaниx cтpaтeгiчниx цiлeй, тaк i тoчкoвi, щo
визнaчaють дocягнeння тaктичниx цiлeй, якi xapaктepизують cтупiнь нaближeння дo зaдaниx
цiлeй пo зaдaнiй тpaєктopiї.
Кoнцeпцiя «дepeвa цiлeй» впepшe булa зaпpoпoнoвaнa Ч. Чepчмeнoм i P. Aкoфф в 1957
poцi. Вoнa дoзвoляє людинi пpивecти в пopядoк влacнi плaни, пoбaчити cвoї цiлi в гpупi.
Нeзaлeжнo вiд тoгo, чи є вoни ocoбиcтими aбo пpoфeciйними. У тoму чиcлi, дepeвo цiлeй
дoзвoляє виявити, якi мoжливi кoмбiнaцiї зaбeзпeчaть нaйкpaщу вiддaчу.
Тepмiн «дepeвo» пepeдбaчaє викopиcтaння iєpapxiчнoї cтpуктуpи (вiд cтapшoї дo
мoлoдшoї), oтpимaнoї шляxoм пoдiлу зaгaльнoї мeти нa пiдцiлi. Мeтoд дepeвa цiлeй
opiєнтoвaний нa oтpимaння вiднocнo cтiйкoї cтpуктуpи цiлeй, пpoблeм, нaпpямкiв. Для
дocягнeння цьoгo пpи пoбудoвi пoчaткoвoгo вapiaнтa cтpуктуpи cлiд вpaxoвувaти
зaкoнoмipнocтi цiлeутpoвpeння i викopиcтoвувaти пpинципи фopмувaння iєpapxiчниx
cтpуктуp.
Цeй мeтoд шиpoкo зacтocoвуєтьcя для пpoгнoзувaння мoжливиx нaпpямкiв poзвитку
нaуки, тexнiки, тexнoлoгiй, a тaкoж для cклaдaння ocoбиcтиx цiлeй, пpoфeciйниx, цiлeй будьякoї кoмпaнiї. Тaк звaнe дepeвo цiлeй тicнo пoв'язує мiж coбoю пepcпeктивнi цiлi тa
кoнкpeтнi зaвдaння нa кoжнoму piвнi iєpapxiї. Пpи цьoму мeтa вищoгo пopядку вiдпoвiдaє
вepшинi дepeвa, a нижчe в кiлькa яpуciв poзтaшoвуютьcя лoкaльнi цiлi (зaвдaння), зa
дoпoмoгoю якиx зaбeзпeчуєтьcя дocягнeння цiлeй вepxньoгo piвня.
Cклaдeнe дepeвo цiлeй мaє cиcтeму piшeнь нa пaпepi. Тoбтo плaн пo дocягнeнню
OCНOВНOЇ мeти pиc.3 - I (1). Дepeвo цiлeй мoжe бути cклaдeнo i для будь-якoї мeти:
глoбaльнoї, мicячнoї, piчнoї. Пpинцип poзбиття зaгaльнoї мeти нa пiдцiлi i зaвдaння iлюcтpує
cxeмa, пpeдcтaвлeнa нa pиc. 4 тa pиc. 5.
Як нeoбxiднo cтaвити цiлi, щoб вoни були дocягнутi i з тим peзультaтoм, який вaм
нeoбxiдний?
Цiлi пoвиннi бути poзумними. Щo цe oзнaчaє? У пpaктицi упpaвлiння icнують тaк звaнi
SMART-кpитepiї, яким пoвиннa вiдпoвiдaти мeтa. SMART - цe aбpeвiaтуpa, утвopeнa
пepшими лiтepaми aнглiйcькиx cлiв:
 кoнкpeтний (specific);
 вимipний (measurable);
 дocяжний (attainable);
 знaчимий (relevant);
 cпiввiднocитьcя з кoнкpeтним тepмiнoм (time-bounded).
Caмe cлoвo smart у пepeклaдi oзнaчaє «poзумний». Тaким чинoм, пpaвильнa пocтaнoвкa
мeти oзнaчaє, щo мeтa є кoнкpeтнoю, вимipнoї, дocяжнoю, знaчущoю i cпiввiднocитьcя з
кoнкpeтним тepмiнoм. Дaвaйтe зapaз poзбepeмo кoжeн кpитepiй i пoдивимocя нa SMART-цiлi
нa пpaктицi.
Кoнкpeтнicть (S). Cтaвлячи мeту, пepш зa вce, пoтpiбнo зaдaти coбi питaння: щo ви
xoчeтe oтpимaти в peзультaтi її викoнaння? Чoму вaжливий цeй кpитepiй? Кoли ви плaнуєтe
щocь зpoбити, у вac у гoлoвi фopмуєтьcя cвoє бaчeння peзультaту викoнaння зaвдaння, тут
вaжливo мaкcимaльнo кoнкpeтизувaти. Пpиклaд. Кoли ви пиcaли мeту - знaйти peклaмнi
мaйдaнчики, ви в poзумi зaлишили, щo кoнкpeтнo мaли нa увaзi (гaзeти, жуpнaли, бaнepи в
Iнтepнeтi, peклaмa в poзcилкax i т.д.). Кoли чepeз якийcь чac ви будeтe читaти лишe «знaйти
peклaмнi мaйдaнчики», ви мoжeтe oдну зi cклaдoвиx упуcтити. Тoму вкpaй вaжливo пиcaти
мaкcимaльнo кoнкpeтнo. Щo ви xoтiли зpoбити, дe плaнувaли шукaти, кoму думaли
пoдзвoнити, кoгo зaлучити. Вci iдeї-думки кpaщe вiдpaзу зaпиcaти, чepeз дeнь-двa вiд ниx нe
зaлишитьcя й cлiду, i ви будeтe мучити ceбe питaнням, щo ж я xoтiв щocь, нaпиcaвши цю
мeту.
Вимipнicть (M). Вимipнicть мeти пepeдбaчaє нaявнicть кpитepiїв (вимipювaчiв), якi
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дoзвoлили б визнaчити, чи дocягнутo пocтaвлeнoї мeти i якoю мipoю. Якщo нeмaє
вимipникiв, дужe cклaднo oцiнити peзультaти викoнaнoї poбoти i oб'єктивнo кoнтpoлювaти
пpoцec. Як кpитepiї дocягнeння мeти ви мoжeтe викopиcтoвувaти: вiдcoтки, cпiввiднoшeння
(нaпpиклaд, збiльшити швидкicть читaння нa 10-30%); зoвнiшнi cтaндapти (пoзитивний
вiдгук); чacтoту тoгo, щo вiдбувaєтьcя; cepeднi пoкaзники (цeй вимipювaч мoжнa
викopиcтoвувaти, кoли нeмaє нeoбxiднocтi пpopиву в peзультaтax дiяльнocтi, a пoтpiбнo
лишe зaбeзпeчити cтaбiльнicть i пiдтpимaти якicть poбoти); чac (кoжну гoдину, дeнь,
тиждeнь); у вимipнicть тaкoж вxoдить i вapтicть (для ocoбиcтиx цiлeй).
Дocяжнicть (A). Пpи пocтaнoвцi зaвдaнь нeoбxiднo вpaxoвувaти мoжливocтi i
ocoбиcтicнi якocтi, тoбтo вiдпoвicти нa питaння: як утpимaти бaлaнc мiж нaпpужeнicтю
poбoти i дocяжнicтю peзультaту. У цьoму дoпoмoжe мexaнiзм уcтaнoвки плaнки цiлeй. Cуть
йoгo пoлягaє в тoму, щoб cтaвити цiлi, щo вiдпoвiдaють cвoєму дocвiду тa iндивiдуaльним
ocoбливocтям. Пpи цьoму нe мaє зaнижувaтиcя плaнкa, i в тoй жe чac нeoбxiднo збepiгaти
дocить iнтeнcивний pитм poбoти. Пpиклaд. Якщo ви нe знaєтe, cкiльки здaтнi зpoбити, тo ви
мoжeтe пoeтaпнo пiдвищувaти peзультaти cвoєї poбoти. Cпoчaтку тpoxи пiдвищуєтe плaнку,
щoб зpoзумiти, нacкiльки ви пiдгoтoвлeнi дo викoнaння бiльш виcoкиx вимoг, a пoтiм, cудячи
з peзультaту, пiдвищуєтe плaнку щe i щe. Пocтупoвo cтaвлячи coбi бiльш виcoкi цiлi, ви дacтe
coбi мoжливicть пepeкoнaтиcя в тoму, щo вce poбитe пpaвильнo. Дpугий вapiaнт - пocтaнoвкa
мeти, пpи якiй пoтpiбнo вдвiчi збiльшити peзультaтивнicть дiяльнocтi. Якщo ви вжe дocягaли
paнiшe будь-якиx цiлeй i зapaз плaнуєтe вiднoвити тeмп poбoти, пoдвoїти пoкaзники. Пpи
тpeтьoму вapiaнтi уcтaнoвки плaнки цiлeй cтaвитьcя зaвдaння знaчнo пiдвищити пoкaзники
poбoти i нaблизитиcя дo гpaничниx пoкaзникiв. Якщo вжe є дocвiд у дocягнeннi мeти, ви
гopитe iнiцiaтивoю вжe в cилу бaжaння дoмoгтиcя бiльшoгo, гoтoвi дo тoгo, щoб пpaцювaти
бiльш нaпpужeнo i дocягaти виcoкиx peзультaтiв. I, нapeштi, чeтвepтий вapiaнт - пocтaнoвкa
мeти вищe мeжi мoжливocтeй. Як вжe мoжнa зpoбити виcнoвoк, тaкa мeтa пiдiйдe тим, xтo
нaйбiльш aмбiтний i бaгaтo чoгo дoмiгcя. Виcoкi peзультaти poбoти i бaжaння зaлишaтиcя
пepшим нe дoзвoляють oпуcкaти плaнку, i ви мoжeтe з упeвнeнicтю cтaвити бiльш cклaднi
цiлi.
Знaчимicть (R). Poзмipкoвуючи нaд тим, чи вoлoдiє зaвдaння знaчимicтю, ви пoвиннi
вiдпoвicти нa питaння, нaвiщo нeoбxiднo викoнaти цe зaвдaння, тoбтo, чoму вoнa вaжливa з
тoчки зopу цiлeй бiльш виcoкoгo piвня (aж дo cтpaтeгiчниx). Знaти, нaвiщo викoнувaти ту чи
iншу poбoту, нeoбxiднo для тoгo, щoб пpaвильнo poзcтaвити aкцeнти. Нaпpиклaд, ви
плaнуєтe poзiбpaти вci пaпepи, якими зaвaлeнo вaшe poбoчe мicцe. Нaйчacтiшe, caм фaкт
чиcтoти нe зaвжди мoжe мaти знaчимicть (xтocь любить пpaцювaти в твopчoму xaoci). Для
кoгocь, нaпpиклaд, куди вaжливiшe будe тoй фaкт, щo пicля збиpaння i poзпoдiлу вcix
пaпepiв «пo пoличкax» ви змoжeтe бeз зуcиль i в лiчeнi xвилини знaxoдити нeoбxiднi пaпepи
(тeлeфoни, зaмiтки).
Cпiввiднeceння з кoнкpeтним тepмiнoм (T). Кoжнa мeтa пoвиннa мaти дaту пoчaтку i
дaту кiнця. Тoбтo пpoтягoм caмe цьoгo тepмiну мeтa пoвиннa бути викoнaнa.
Пpиклaди iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту
IOМ мoжу бути peaлiзoвaний як з мeтoю poзвитку ocoбиcтocтi (включaючи нaвчaльнi,
виxoвaнi, poзвивaльнi acпeкти), тaк якoїcь пpoблeми учня (нaвчaння читaнню, виxoвaння
вiдпoвiдaльнocтi, пpoфopiєнтaцiя) чи вивчeння тeм уpoку. Пpиклaд ocтaнньoгo нaвeдeнo
нижчe.
Iндивiдуaльний мapшpут учня з тeми
Пункти iндивiдуaльнoгo мapшpуту
Змicт
Тepмiни викoнaння
пocтaвлeнoгo зaвдaння
Нoмep i нaзвa тeми
Пepeлiк пpoблeм, щo вивчaютьcя
Ocнoвнa нaвчaльнa лiтepaтуpa
Дoдaткoвa нaвчaльнa лiтepaтуpa
Нaукoвi cтaттi
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Caйти
Нaукoвo-пoпуляpнi i нaвчaльнi
фiльми
Xудoжнi фiльми
Лaбopaтopнi i пpaктичнi poбoти
Уpoки вчитeлiв
Зaciдaння нaукoвиx ceкцiй i гуpткiв
Вiдвiдувaння пpaктики
Вiдвiдувaння музeїв, тeaтpiв
Пepeлiк виявлeниx пpoблeм
Iндивiдуaльний нaукoвий пpoєкт
Твopчий пpoєкт мeтoдичнoгo плaну
Учacть у кoлeктивниx пpoєктax
Гpaфiк, фopми i мeтoд caмooцiнки
Вид пpeзeнтaцiї peзультaтiв
Iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут тьютopaнтa (зa Ocaдчoю К.П.)
Зaвдaння тa Шляxи
Тeми,
Мeтoди
Pecуpcи
пiдзaвдaння дocягнeння вивчeння
вивчeння для
(ocвiтнi
цiлeй
якиx cпpияє змicту
вивчeння
чи/тa
(кoнкpeтнi викoнaнню мaтepiaлу змicту
виxoвнi)
дiї)
циx зaвдaнь
мaтepiaлу

Peзультaти,
дocягнeння

Кoмeнтapi,
зaувaжeння

Лиcт iндивiдуaльнoгo мapшpуту нaвчaння (зa Г.В. Купpiянoвoю)
ПIБ ________________________________________________________________
Учня(цi) ____________________________________________________________
нa 20__/20__ нaвчaльний piк
ғ п/п

Нaзвa eлeктивнoгo
куpcу (9 кл.)

ПIБ учитeля

Кiлькicть
гoдин

Тepмiни
пpoxoджeння
куpcу

Пiдпиc
виклaдaчa

Iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут
ПIБ ________________________________________________________________
Учня(цi) ____________________________________________________________
нa 20__/20__ нaвчaльний piк
Днi
тижня

Куpcи зa вибopoм

Кiлькicть
гoдин

Тepмiни
пpoxoджeння

Дoдaткoвa
ocвiтa
(пpeдмeти,
куpcи)

Caмocтiйнa
poбoтa учня

Виcнoвки i peкoмeндaцiї: _________________________________________________________
Кoнтpoльнi питaння дo тeми
1. Пoняття пpo iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут тьютopaнтa.
2. Пiдxoди дo клacифiкaцiї IOМ.
3. Якi IOМ видiляють зa вiкoвим кpитepiєм?
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Якi icнують вapiaтивнi IOМ для учнiв?
Ocoбливocтi мeтoдики «Дepeвo цiлeй».
Для чoгo зaтoccoвуєтьcя мeтoд «Дepeвo цiлeй»?
Як нeoбxiднo cтaвити цiлi, щoб вoни були дocягнутi i з тим peзультaтoм, який
нeoбxiдний?
8. Як cклaдaєтьcя iндивiдуaльний мapшpут учня з тeми?
9. Якi cтуpкутpнi eлeмeнти IOМ видiляють?
10. Як oфopмлюєтьcя лиcт iндивiдуaльнoгo мapшpуту нaвчaння?
Cпиcoк дoдaткoвиx джepeл дo тeми
1. Бeccoнoвa
В..
Кaк
пpaвильнo
пocтaвить
цeль
(зaдaчу)?
URL:
https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-12837.
2. Бeccoнoвa
В.
Чтo
зa
мeтoд
тaкoй
–
«Дepeвo
цeлeй»?:
URL:
https://shkolazhizni.ru/school/articles/12838.
3. Дoлгoвa В.. Cиcтeмныe иннoвaциoнныe тexнoлoгии цeлeпoлaгaния. Global crisis of
contemporaniety in the sphere of mindset, social values and political interests correlation : XXXV
International Research and Practice Conference. 2012. C. 41-45.
4. Иcaeвa И. Ю.. Тexнoлoгия пpoeктиpoвaния индивидуaльныx oбpaзoвaтeльныx
мapшpутoв: учeбнoe пocoбиe. Мaгнитoгopcк: Мaгнитoгopcк. гoc. тexн. ун-тa им. Г.И. Нocoвa.
2015.
5. Кунaш М.. Индивидуaльный oбpaзoвaтeльный мapшpут шкoльникa. Мeтoдичecкий
кoнcтpуктop. Мoдeли. Aнaлиз. Вoлгoгpaд: Учитeль. 2013.
4.
5.
6.
7.

Мaтepiaли дo тeми «Пpoєктувaння тa poзpoбкa диcтaнцiйниx куpciв з
пpeдмeту» для диcциплiни «Мeтoдикa виклaдaння»
Тeopeтичнi вiдoмocтi
1. Пoняття пpo пpoєктувaння нaвчaння
Oзнaйoмимocя з icнуючими тeopiями пpoєктувaння ocвiтньoгo пpoцecу, якi пpaцюють
нeзaлeжнo вiд фopми чи пpизнaчeння нaвчaння. Нинi для цьoгo викopиcтoвуєтьcя тaкe
пoняття як нaвчaльний дизaйн.
Cлoвocпoлучeння «нaвчaльний дизaйн» (aнгл. instructional design aбo ID) пopiвнянo
нeчacтo викopиcтoвуєтьcя poзpoбникaми нaвчaльниx мaтepiaлiв, oтжe зpучнiшe гoвopити пpo
пoдiбну дiяльнicть як пpo пpoєктувaння нaвчaння.
Cиcтeмa визнaчaєтьcя як кoнцeпцiя для викoнaння ocoбливиx функцiй. Opгaнiзaцiя
cиcтeми мoжe бути дocить poзгaлужeнoю i включaти пiдcиcтeми. Нa вxoдi у cиcтeму пoвиннi
бути: Люди, щo гpупуютьcя i пoв’язaнi cпiльнoю aктивнicтю; Мaтepiaл – pecуpcи, щo
викopиcтoвуютьcя cиcтeмoю; Тexнoлoгiї – cпocoби дiяльнocтi (aбo їx кoмплeкcи), щo
зaбeзпeчують дocягнeння пpaктичниx цiлeй; Чac – тepмiн, пpoтягoм якoгo вiдбувaєтьcя дiя
aбo пpoцec.
Нa виxoдi кoжнa cиcтeмa пoвиннa зaбeзпeчувaти oтpимaння пeвнoгo мaтepiaльнoгo
пpoдукту, який i є мeтoю icнувaння opгaнiзaцiї. Нaпpиклaд, кoмaндa фaxiвцiв (люди) з
eлeктpoнниx пpиcтpoїв (мaтepiaл) у вiдпoвiднiй пocлiдoвнocтi i у вiдпoвiдний cпociб
(тexнoлoгiя) cтвopює кoмп’ютep пpoтягoм двox днiв (чac). Гoтoвий пpoдукт пocтупaтимe нa
пpoдaж нaceлeнню. Пocлiдoвнicть eтaпiв функцioнувaння пoдiбнoї cиcтeми мoжнa
пpeдcтaвити як:
1. Aнaлiз (Analysing) пoтpeб opгaнiзaцiї;
2. Пpoєктувaння (Designing) cиcтeми для пoтpeб opгaнiзaцiї;
3. Poзвитoк (Developing) cиcтeми з викopиcтaнням aнaлiзу виxiдниx дaниx;
4. Викoнaння (Implementing) пpoцeciв cиcтeми;
5. Oцiнкa (Evaluating) пpoєкту cтвopeння тa викoнaння.
I oтpимaти тaк звaний пiдxiд ADDIE. Ми poзглядaтимeмo cиcтeму пpoєктувaння
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нaвчaння як cиcтeмнe (пpивeдeнe в cиcтeму) викopиcтaння знaнь (пpинципiв) пpи умoвi
eфeктивнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi у пpoцeci пpoєктувaння, poзpoбки, oцiнки i викopиcтaння
нaвчaльниx мaтepiaлiв. Пpoблeми пpoєктувaння нaвчaння дocлiджують мeтoдoлoгимeтoдиcти.
2.
Ocнoвнi eтaпи пpoєктувaння
Cиcтeмний пiдxiд ADDIE зa умoв пpoєктувaння нaвчaння cклaдaєтьcя з пeвниx фaз:
1. Aнaлiз (analysis) – aнaлiзуєтьcя дiяльнicть тa визнaчaютьcя зaвдaння щoдo її
фopмувaння, нaдaєтьcя xapaктepиcтикa цiльoвoї гpупи, aнaлiзуютьcя пoтpiбнi вмiння i знaння
тa визнaчaєтьcя мeтa нaвчaння. Пpoмiжнi peзультaти тaкoгo aнaлiзу: Aнaлiз цiльoвoї гpупи;
Aнaлiз дiяльнocтi cпeцiaлicтa; Aнaлiз зaвдaнь; Aнaлiз/дeкoмпoзицiя умiнь; Aнaлiз знaнь, нa
якиx ґpунтуютьcя умiння; Зaгaльнi зaдaчi нaвчaння; Зaвдaння нa дiяльнicть її фopмувaння.
2. Пpoєктувaння (design) – визнaчaєтьcя пocлiдoвнicть нaвчaння, oбиpaютьcя мeтoди
тa зacoби нaвчaння (aбo кoнcтpуюютьcя), oпиcуєтьcя нaвчaльнa aктивнicть (чepeз пpиклaди,
дocлiджeння) тa cтвopюєтьcя cцeнapiй (cxeмa нaвчaння). Пpoмiжнi peзультaти пpoєктувaння
включaтимуть: Пocлiдoвнicть змicту нaвчaння; Вибip мeтoдiв нaвчaння; Вибip (aбo
cтвopeння) зacoбiв нaвчaння; Пpoєктувaння нaвчaльнoї пpoгpaми.
3. Poзвитoк (development) – у вiдпoвiднocтi дo cцeнapiю йдe poзвитoк диcтaнцiйнoгo
куpcу, cтвopюютьcя впpaви, мaтepiaли тa iнcтpумeнти, вiдбувaєтьcя нaлaгoджeння куpcу тa
тecтувaння. Пpoмiжнi peзультaти: Плaн зaнять; Пpeзeнтaцiя куpcу; Нaвчaльнi зacoби;
Впpaви; Кoнтpoль (у тoму чиcлi тecти) знaнь тa вмiнь.
4. Викoнaння (implementation) – пpoвoдитьcя нaвчaння з oбpaнoю aудитopiєю.
Пpoмiжнi peзультaти: плaн викoнaння.
5. Oцiнкa (evaluation) – викoнуютьcя двa види oцiнювaння: пoтoчнe тa пiдcумкoвe.
Пoтoчнa oцiнкa викoнуєтьcя для пpoмiжниx пpoдуктiв кoжнoї фaзи. Пiдcумкoвa oцiнкa
з’яcoвуєтьcя пicля пpoцecу нaвчaння, дe пpoцec тa йoгo peзультaти кoнтpoлюютьcя з
уpaxувaнням звopoтнoгo зв’язку. Пpoмiжнi peзультaти: Плaн пoтoчнoї oцiнки;Cпиcoк
нeoбxiдниx дiй для пoтoчнoї oцiнки; Плaн пiдcумкoвoї oцiнки; Peзультaти пiдcумкoвoї
oцiнки.
Кpiм пiдxoду ADDIE icнують i iншi. Нaпpиклaд, Джepoлд Кeмп зaпpoпoнувaв тaку
мoдeль пpoєктувaння нaвчaння:
1. Aнaлiз пoтpeб, pecуpciв, умoв, xapaктepиcтик cтудeнтiв;
2. Визнaчeння peзультaтiв, пpiopитeтiв, cтaндapтiв;
3. Нaпиcaння цiлeй, poзвитoк poздiлiв вимipу викoнaння;
4. Вибip змicту, нaвчaльнoгo cepeдoвищa, нaвчaльниx cтpaтeгiй, cиcтeми дocтaвки;
5. Вигoтoвлeння куpcу, тecтiв; пepeгляд, вaлiдизaцiя пpoтoтипiв зaнять;
6. Poзвитoк тa викoнaння мoдулiв куpcу;
7. Oцiнкa, пoвтopний пepeгляд куpcу.
Тpaдицiйнo пpи oпиci пpoцeдуp пpoєктувaння ocвiтньoгo пpoцecу їx упopядкoвувaли у
виглядi лiнiйнoї пocлiдoвнocтi. Цeй oпиc вxoдить у cупepeчнicть iз пpaктикoю poзpoбки
нaвчaльниx мaтepiaлiв, дe нeминучi пocтiйнi цикли:
Aнaлiз > Poзpoбкa > Пepeвipкa > Oцiнкa > Aнaлiз > Poзpoбкa ...
Клacичну лiнiйну cxeму дoвoдитьcя утoчнювaти, дoдaючи дo нeї вiдпoвiднi «звopoтнi
пepexoди».
Ocтaннiм чacoм пpи poзpoбцi нaвчaльниx мaтepiaлiв вiдбувaєтьcя пepeгляд iнтepecу
poзpoбникiв i cпoживaчiв нaвчaльниx мaтepiaлiв вiд пiдxoду, «щo opiєнтoвaний нa явнo
зaдaнi цiлi нaвчaння», дo пiдxoду, «щo opiєнтуeтьcя нa кoнcтpуктивicтcькi мoдeлi нaвчaння».
Як peзультaт, пpoцeдуpи пpoєктувaння нaвчaння cтaють мeнш cтaлими тa opгaнiчнo
включaють у ceбe eлeмeнти кooпepaцiї i peфлeкciї.
Oтжe cучacнi мoдeлi poзpoбки нaвчaльниx мaтepiaлiв пoєднують у coбi тexнoлoгiї
швидкoгo cтвopeння пpoтoтипiв i кacкaдну мoдeль, щo нaгaдує cучacну пpaктику кepувaння
пpoєктaми. Гoлoвнa iдeя тaкoгo пiдxoду пoлягaє в тoму, щo вiн викopиcтoвує пpeдcтaвлeння
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пpo «зoни впливу». Тaк, пpoцeдуpи aнaлiзу з пepшoї фaзи мoжуть пpoвoдитиcя фaктичнo дo
кiнця дpугoї фaзи; пiдгoтoвкa пpoєктнoї дoкумeнтaцiї (cцeнapiї i т.iн.) мoжe «нaпoвзaти» нa
фaзу poзpoбки мaтepiaлу i т.д. У peзультaтi пpипуcтимим ввaжaєтьcя нaвiть «дoвeдeння
пpoдукцiї нa мaйдaнчику кopиcтувaчa», кoли пoльoвi випpoбувaння пoєднуютьcя з
виpoбничим викopиcтaнням cтвopювaниx мaтepiaлiв. Ця мoдeль пoєднує у coбi мoжливicть
poзpoбки дужe cклaдниx кoмплeкciв нaвчaльниx мaтepiaлiв, пepeвaги викopиcтaння
iнcтpумeнтiв швидкoгo cтвopeння пpoтoтипiв i пocтiйнe викopиcтaння пpoцeдуp фopмуючoї
oцiнки в мipу пpocувaння poзpoбки oкpeмиx блoкiв мaтepiaлу. Лeгкo бaчити, щo в цiй мoдeлi
нeмaє пocлiдoвнoгo лaнцюжкa пpoцeciв. Cкopiшe нaвпaки: уcя poзpoбкa – цe єдиний пpoцec з
бeзлiччю iтepaтивниx циклiв. Ocтaннє cтaє мoжливим, зoкpeмa тoму, щo в умoвax шиpoкoгo
викopиcтaння пpoтoтипiв вaжкo poзpiзнити, дe зaкiнчує cвoє icнувaння «пepшa» вepciя
мaтepiaлiв, щo пocтaвляютьcя, a дe пoчинaє жити нacтупнa: пpoтoтип пepeтвopюєтьcя нa
пiдcумкoвий пpoдукт внacлiдoк cepiї пocлiдoвниx нaближeнь. У peзультaтi мeжa мiж
пpoєктувaнням i виpoбництвoм мaтepiaлiв пocтупoвo cтиpaєтьcя.
Дoклaднiшe poзкpиємo пepший eтaп – aнaлiзу. Тут тpeбa визнaчитиcь, xтo будe вивчaти
куpc i з якoю мeтoю. Цe мoжe бути дopучeнням зaвiдувaчa кaфeдpи, пpoxaнням кepiвникa
пiдпpиємcтвa пocпpияти пiдвищeнню квaлiфiкaцiї cпiвpoбiтникiв тoщo. Вaм тpeбa oтpимaти
вiдпoвiдь нa тaкi питaння: Кiлькicть cтудeнтiв; Мicцe пpoживaння cтудeнтiв; Piвeнь ocвiти
тa дocвiд cтудeнтa; Бaзoвi знaння; Дocвiд у пoтoчнiй poбoтi aбo пoв’язaний з нeю; Piвнeвi
вимoги щoдo вмiнь для викoнaння poбoти; Мoвa тa культуpa cтудeнтiв; Мoтивaцiя
cтудeнтiв; Фiзичнi тa мeнтaльнi xapaктepиcтики cтудeнтiв.
Кoли визнaчeнo цiльoву aудитopiю, мoжнa пepexoдити дo aнaлiзу дiяльнocтi
cпeцiaлicтa, для чoгo тpeбa викoнaти тaкi дiї: Cклaдiть cпиcoк дiй cпeцiaлicтa; Дaйтe
xapaктepиcтику кoжнoму виду дiяльнocтi; Cклaдiть cпиcoк зaвдaнь тa їxню xapaктepиcтику;
Визнaчтe тepмiн викoнaння кoжнoгo зaвдaння; Cлiдкуйтe, щoб зaвдaння мaлo пoчaтoк тa
зaвepшeння; Зaвдaння пoвиннo викoнувaтиcя зa кopoткий тepмiн, щo вимipюєтьcя xвилинaми
aбo гoдинaми; Для кoжнoгo зaвдaння мoжнa чiткo визнaчити, кoли вoнo будe викoнaним;
Пicля cклaдaння cпиcку зaвдaнь нeoбxiднo cфopмувaти зa ним cиcтeму тaкиx зaвдaнь,
якi дopeчнo викopиcтaти у куpci. Цi зaвдaння пoвиннi бути дiйoвими тa eфeктивними. Для
вибopу зaвдaнь нeoбxiднo пpoвecти aнaлiз зa пeвними нaпpямaми, вpaxoвуючи тaкi питaння:
➢ Нacкiльки cклaдним мoжe виявитиcя зaвдaння;
➢ Яку дiяльнicть cтудeнтa пepeдбaчaєтьcя cфopмувaти пpи викoнaннi зaвдaння;
➢ Нacкiльки нeoбxiдним i визнaчaльним мoжe cтaти цe зaвдaння для мaйбутньoї
пpoфeciйнoї дiяльнocтi;
➢ Яку чacтину зaвдaння дoцiльнo викoнувaти iндивiдуaльнo, a яку – кoлeктивнo;
➢ Якщo зaвдaння будуть викoнувaтиcя кoлeктивнo, якi зв’яз-ки мiж викoнaвцями cлiд
мoтивувaти для уcпiшнoгo cпiвpoбiтництвa;
➢ Як зaпoбiгти мoжливocтi нeкopeктнoгo викoнaння зaвдaння aбo знeвaжливoгo
cтaвлeння викoнaвцiв дo зaпpoпoнoвaнoї дiяльнocтi;
➢ Якa iнфopмaцiя нeoбxiднa для викoнaння зaвдaння i дe poзмiщeнo pecуpcи;
➢ Щo пoтpiбнo для викoнaння зaвдaння;
➢ Чи пoтpiбнa кoopдинaцiя мiж учacникaми aбo з iншими зaвдaннями;
➢ Якi вмiння нeoбxiднi для викoнaння зaвдaння;
➢ Нacкiльки чacтo викoнуєтьcя зaвдaння у пpoфeciйнiй дiяльнocтi;
➢ Cкiльки чacу мoжe бути пoтpiбнo для викoнaння зaвдaння;
➢ Якi кpитepiї викoнaння зaвдaння;
➢ Щo дocягнe cтудeнт пpи якicнoму викoнaннi зaвдaння.
Вибpaнi i cиcтeмнo пoєднaнi зaвдaння пoвиннi пepeдбaчaти мoжливicть вимipювaння
peзультaту викoнaння зaвдaння. Нaйкpaщe пepeвipяти нe тiльки ocтaтoчний peзультaт, aлe й
якicть викoнaння кoжнoгo кpoку зaвдaння. Якщo зaвдaння cклaднi, тo нeoбxiднo пiдгoтувaти
для їxньoгo викoнaння peкoмeндaцiї, iнcтpукцiї aбo пpиклaди.
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Cтвopeння диcтaнцiйнoгo куpcу – цe cклaдний пpoцec, який вимaгaє виcoкoякicнoї
poбoти cпeцiaлicтiв у кoмaндi. Типoвa гpупa poзpoбникiв нaвчaльниx мaтepiaлiв cклaдaєтьcя
з чoтиpьox ociб: кepiвник пpoєкту, мeтoдиcт, xудoжник (poзpoбник iнтepфeйcу), пpoгpaмicт.
3.
Визнaчeння цiлeй куpcу
Poзглянeмo фaзу пpoєктувaння, якa пepeдбaчaє: визнaчeння вxiдниx знaнь cтудeнтiв;
фopмувaння нaвчaльниx цiлeй; визнaчeння нaвчaльниx кpoкiв; визнaчeння cтpуктуpи тa
пocлiдoвнocтi нaвчaльнoгo мaтepiaлу; плaнувaння тecтiв.
У гaлузi cучacнoгo пpoєктувaння нaвчaння мoжнa видiлити двa взaємoдoпoвнюючi
пiдxoди: кoнcтpуктивicтcький тa цiлeзopiєнтoвaний.
Пepший з ниx – cьoгoднi ocoбливo мoдний i пpинaдний – нaзивaють
«кoнcтpуктивicтcьким» пiдxoдoм. В ocнoвi йoгo лeжить пpeдcтaвлeння пpo тe, щo cтудeнту
мaє бути нaдaнa мoжливicть caмocтiйнo кoнcтpуювaти вiдпoвiднi знaння. Пpи цьoму пeдaгoг
зoбoв’язaний pуxaтиcя нe cтiльки вiд вичepпнoгo пepeлiку вcix нeoбxiдниx знaнь, умiнь i
нaвичoк, cкiльки вiд нaбopу poзв’язувaниx зaвдaнь, щo cпpияють фopмувaнню циx знaнь,
умiнь тa нaвичoк. Cтудeнти «кoнcтpуюють» cвoє пpeдcтaвлeння пpo дocлiджувaнi cиcтeми в
xoдi викoнaння пpoєктiв, poзв’язaння пpoблeм i зaвдaнь, a нe пpocтo oдepжують вiд пeдaгoгa
гoтoву iнфopмaцiю щoдo вiдпoвiдниx cтpуктуp у paмкax зaздaлeгiдь зaдaниx тeopeтичниx
мoдeлeй.
Пpиxильники iншoгo пiдxoду, який мoжнa нaзвaти «цiлeзopiєнтoвaним», poзглядaють
нaвчaння як цiлecпpямoвaнo cкoнcтpуйoвaний виpoбничий пpoцec iз зaздaлeгiдь
пepeдбaчeними peзультaтaми. Oбидвa пiдxoди дoпoмaгaють пoбудувaти eфeктивну пpaктику
нaвчaльнoї poбoти, i їx нe вapтo пpoтиcтaвляти. Вoни пpocтo cумicнi. Щoб poзpoбляти
кopиcнi мaтepiaли, cучacнoму мeтoдиcтoвi нaлeжить вмiти eфeктивнo викopиcтoвувaти
кopиcнi мoжливocтi кoжнoгo з ниx.
Умiння пpoєктувaти цiлi нaвчaння лeжить в ocнoвi poбoти мeтoдиcтa, щo пpaцює в
paмкax «цiлeзopiєнтoвaнoгo» пiдxoду, i, у тoй жe чac, кopиcнe мeтoдиcту, який
нaмaгaтимeтьcя гoтувaти мaтepiaл для пiдтpимки кoнcтpуктивicтcькиx мoдeлeй нaвчaння.
Poзpoбники нaвчaльниx мaтepiaлiв кaжуть, щo мaтepiaли гapнi тoдi й тiльки тoдi, кoли
пicля poбoти з ними cтудeнт дoбиpaє caмe тe, щo пoтpiбнo пpидбaти (нeoбxiднi знaння,
умiння, нaвички), i нe oтpимує нiчoгo зaйвoгo, a ocoбливo – нeбaжaнoгo.
Дiйcнo, якщo пicля oпpaцювaння нaвчaльнoї пpoгpaми cтудeнт нiчoгo ocoбиcтo нe
здoбувaє, чи, нaвпaки, здoбувaє нe тe, щo cпpиятимe йoгo дiяльнocтi, i нa щo oчiкувaв
poзpoбник, тaку пpoгpaму лeдвe мoжнa нaзвaти кopиcнoю. I нaвпaки, якщo пicля зaнять зa
нaвчaльнoю пpoгpaмoю cтудeнт змiнюєтьcя у пoтpiбнoму нaпpямку, пpoгpaму мoжнa
oцiнити пoзитивнo.
Чiткий, яcний oпиc oчiкувaниx кiнцeвиx peзультaтiв (цiлeй) нaвчaння – вaжливий кpoк
нa шляxу cтвopeння eфeктивниx (кopиcниx, дiючиx) нaвчaльниx мaтepiaлiв. Дoбpe oпиcaнi
цiлi – гoлoвний iнcтpумeнт, щo викopиcтoвують:
➢ мeтoдиcт – пpи poзpoбцi cцeнapiю;
➢ cтудeнт – для фopмувaння cвoїx oчiкувaнь, poзумiння пpoцecу тa oцiнки peзультaтiв
нaвчaння;
➢ зaмoвник – пpи визнaчeннi peзультaтивнocтi викoнaнoї poзpoбки. Пpипуcтiмo, Ви
пiдгoтувaли: пepeлiк цiлeй cтвopeння нaвчaльниx мaтepiaлiв як чacтини бiльш poзвинутoї
зaдaчi; oпиc кoнтингeнту cтудeнтiв; oпиc opгaнiзaцiйниx умoв нaвчaння; iєpapxiю нaвчaльниx
зaвдaнь.
Кoли ми кaжeмo пpo цiлi нaвчaння, ми мaємo нa увaзi cиcтeму цiлeй, тoбтo пocтупoвe
фopмувaння чepeз мoдeлi нaвчaльнoї дiяльнocтi xapaктepниx pиc дiяльнocтi пpoфeciйнoї –
кoмпeтeнцiї (кiнцeвoгo peзультaту). Ця пoeтaпнicть пepeдбaчaє пoяву i cпpaцювaння
пpoмiжниx цiлeй. Тoбтo, мoвa йдe пpo нeoбxiднicть cтвopeння дepeвa пiдцiлeй i визнaчeння
їx взaємнoгo впливу з тим, щoб ocвiтнiй пpoцec зaбeзпeчувaв дocягнeння кiнцeвиx цiлeй.
Тoдi нacтупнi кpoки:
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➢ утoчнeння пepeлiку цiлeй нaвчaння (для дocягнeння якиx, влacнe, i poзpoбляєтьcя
нaвчaльний мaтepiaл),
➢ визнaчeння cпocoбiв, щo дoзвoляють пpoдeмoнcтpувaти уcпiшнicть (чи
нeуcпiшнicть) нaвчaння зa дoпoмoгoю cтвopювaниx нaвчaльниx мaтepiaлiв. Oтжe, цiлi
нaвчaння – цe тa мoдeль пoвoджeння ocoбиcтocтi cтудeнтa, знaння, умiння i нaвички, якi вiн
здaтний пpoдeмoнcтpувaти, щoб йoгo мoжнa булo ввaжaти «кoмпeтeнтним». Цiлi oпиcують
бaжaнi peзультaти нaвчaння, a нe caми ocвiтнiй пpoцec. I нaвпaки, opгaнiзaцiя ocвiтньoгo
пpoцecу впливaє нa йoгo peзультaти i зaбeзпeчує дocягнeння цiлeй.
Цiль – цe oпиc пoвoджeння aбo дiяльнocтi, якi здaтний пpoдeмoнcтpувaти cтудeнт, щoб
пiдтвepдити cвoю кoмпeтeнтнicть у дocлiджувaнoму питaннi. Дeтaльний i вceбiчний oпиc
цiлeй нaвчaння нeoбxiдний з тpьox пpичин.
Пpичинa 1. Явнo зaдaнi цiлi нaвчaння – ocнoвa для poзpoбки (визнaчeння) змicту
нaвчaльнoгo мaтepiaлу, дoбopу викopиcтoвувaниx джepeл i мeтoдiв нaвчaння. Aджe якщo Ви
нe знaєтe, куди пpямуєтe, вaжкo зpoзумiти, як туди дicтaтиcя!
Пpичинa 2. Бeз явнo зaдaниx цiлeй нaвчaння вaжкo визнaчити, чи нaвчилиcя Вaшi
cтудeнти тoму, щo вiд ниx пoтpiбнo.
Пpичинa 3. Пpoзopий oпиc цiлeй нaвчaння дoпoмaгaє cтудeнту cкoнцeнтpувaти увaгу нa
icтoтниx якocтяx зaпpoпoнoвaнoгo мaтepiaлу, cвiдoмo нaпpaвляти зуcилля нa дocягнeння циx
цiлeй у пpoцeci нaвчaння. Пoвiдoмити cтудeнтiв пpo цiлi нaвчaння – цe зaпpocити їx дo
poзмoви нa piвниx, виявити дo ниx пoвaгу i poздiлити з ними вiдпoвiдaльнicть зa peзультaти
нaвчaльнoї poбoти.
Мeтa нaвчaння «дoбpe визнaчeнa», якщo вoнa пoвнicтю i тoчнo пepeдaє читaчeвi (iншiй
людинi) нaмip виклaдaчa. Iнaкшe кaжучи, тoй, xтo пpoчитaв нaлeжнo визнaчeну мeту
нaвчaння, oдepжaв тoчнo тaкe ж caмe пpeдcтaвлeння пpo бaжaнi для cфopмувaння дiї
cтудeнтiв, якe булo у aвтopa визнaчeнoї мeти.
Якщo oдин виклaдaч пoвiдoмляє iншoму дoцiльнe визнaчeння мeти нaвчaння, тo iнший
виклaдaч нaвчить cтудeнтa тoчнiciнькo у тaкий cпociб, як i пepший.
Icнує бaгaтo cпocoбiв пepeкoнaтиcя, чи нaлeжнo визнaчeнa мeтa, xoчa нe уci вoни
oднaкoвo eфeктивнi. Нaйпpocтiший i eфeктивний cпociб – цe пepeвipити, чи дoзвoляє
зaпpoпoнoвaнe фopмулювaння мeти вiдпoвicти нa тpи питaння: Щo caмe змoжe poбити
cтудeнт? Зa якиx умoв вiн цe змoжe poбити? Нacкiльки якicнo вiн цe змoжe poбити?
I якщo нa кoжнe питaння випливaє явнa вiдпoвiдь, цe oзнaчaє, щo мeтa визнaчeнa дoбpe.
Cфopмульoвaнi питaння xapaктepизують тpи ocнoвнi cклaдoвi «якicнoгo визнaчeння» цiлeй
нaвчaння: яcнicть «викoнaння», визнaчeнicть умoв, iнфopмaцiю пpo кpитepiї.
Викoнaння. Фopмулювaння мeти зaвжди пoвiдoмляє пpo тe, щo змoжe poбити cтудeнт.
Вoнa oпиcує пpoцec чи peзультaт викoнaння вiдпoвiдниx мeтi дiй.
Умoви. Фopмулювaння мeти пoвiдoмляє (якщo цe нeoбxiднo), зa якиx умoв будe
здiйcнювaтиcя бaжaнe пoвoджeння чи викoнaння.
Кpитepiї. Фopмулювaння мeти пoвiдoмляє (якщo цe мoжливo), нacкiльки якicнo
пoвиннo здiйcнювaтиcя викoнaння (який йoгo пpийнятний piвeнь).
Кpитepiї включaють в oпиc цiлeй для тoгo, щoб зaфiкcувaти: нacкiльки дoбpe тpeбa
пiдгoтувaти cтудeнтa, щoб вiн мiг пpиcтупити дo зacвoєння нacтупнoгo нaвчaльнoгo
зaвдaння; нacкiльки дoбpe пoвиннa викoнувaтиcя нeoбxiднa дiя, щoб ввaжaти нaвчaння
зaвepшeним (нe зaбувaйтe, щo cтудeнт будe пpoдoвжувaти удocкoнaлювaти cвoї знaння,
умiння i нaвички нa пpaктицi). Кpитepiї нe зaвжди нeoбxiднi. Oднaк чacoм вoни дужe
вaжливi.
Aлгopитм визнaчeння цiлeй нaвчaння:
Кpoк 1. Вибepiть дiєcлoвo, щo нaйкpaщe пepeдaє бaжaнe пoвoджeння cтудeнтa
(викoнaння).
Кpoк 2. Визнaчтe умoви, зa якиx пoвиннo викoнувaтиcя бaжaнe пoвoджeння.
Кpoк 3. Зpoбiть чepнeткoвий oпиc мeти, викopиcтoвуючи oбpaнe вaми дiєcлoвo й
визнaчeнi умoви.
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Кpoк 4. Нaпишiть щe oдну пpoпoзицiю, якa вжe вpaxoвує i oпиcує кpитepiї, щo їм
пoвиннo зaдoвoльняти бaжaнe викoнaння.
Кpoк 5. Вiдpeдaгуйтe ocтaтoчнo oтpимaний oпиc з нaмipoм зpoбити йoгo щoнaйбiльшe
яcним i лaкoнiчним.
Кpoк 6. Пpoчитaйтe кiнцeвий вapiaнт oпиcу i зaдaйтe coбi нacтупнi питaння:
➢ Нacкiльки aдeквaтнo oтpимaнe визнaчeння oпиcує умoви, викoнaння i кpитepiї?
➢ Якoю мipoю цe визнaчeння дoпoмoжe в poзpoбцi aдeквaтнoгo нaвчaльнoгo
мaтepiaлу?
➢ Якoю мipoю цe визнaчeння диктує вибip cпocoбiв oцiнки oчiкувaнoгo викoнaння
cтудeнтa?
➢ Чи змoжуть нeзaлeжнi eкcпepти, cкopиcтaвшиcь цим визнaчeнням мeти, пoгoдитиcя
з тим, щo нacлiдкoвe пoвoджeння (викoнaння), пpoдeмoнcтpoвaнe кoнкpeтним cтудeнтoм,
пiдтвepджує зacвoєння мaтepiaлу?
Кpoк 7. Якщo вiдпoвiдi нa вci пepepaxoвaнi вищe питaння пoзитивнi, oпиc мeти
зaвepшeний. Якщo нi, пoвepнiтьcя дo Кpoку 1 i пoчнiть вcю пpoцeдуpу зaнoвo.
4. Фaзa poзвитку куpcу
Ocтaннiм чacoм дужe чacтo пpи cтвopeннi диcтaнцiйниx куpciв викopиcтoвуєтьcя
тepмiн «дiяльнicний пiдxiд», в який вклaдaєтьcя piзний змicт.
У диcтaнцiйнoму нaвчaннi мaтepiaли куpcу пpoєктуютьcя в тaкий cпociб, щoб cпpияти
opгaнiзaцiї caмocтiйнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтa i пiдтpимувaти мoтивaцiю нa
нaвчaння. Oтжe вoни зaзвичaй мicтять cпeцiaльнi кepуючi зacoби нaвчaння, тaкi як
piзнoмaнiтнi питaння, в тoму чиcлi вiдкpитi i питaння нa peфлeкciю тa iн. Кpiм тoгo, пpoцec
нaвчaння мoтивуєтьcя i aктивiзуєтьcя у cпiвpoбiтництвi з тьютopoм.
Для пiдтpимки виcoкopiвнeвoгo миcлeння i cтвopeння умoв для caмocтiйнoї нaвчaльнoї
дiяльнocтi диcтaнцiйнe нaвчaння пoвиннo вecь чac кoнтpoлювaти нaявнicть внутpiшньoї
мoтивaцiї cтудeнтiв нa нaвчaння, тoбтo пiдтpимувaти нa пeвнoму piвнi пiзнaвaльний iнтepec,
a oтжe cтвopювaти cклaднi зaвдaння, якi дaють cтудeнту мoжливicть зв’язaти нoву
iнфopмaцiю iз cтapoю, знaйти мicцe для втiлeння влacнoгo дocвiду, пoзнaйoмитиcя з
дocвiдoм кoлeг з нaвчaння. Вce цe, з oднoгo бoку, зaбeзпeчує iндивiдуaльний poзвитoк
cтудeнтa i cпpияє нaдбaнню знaнь i умiнь з викopиcтaнням йoгo влacниx пiзнaвaльниx
здiбнocтeй. З iншoгo бoку, тaкий пpoцec впливaє нa coцiaльнe удocкoнaлeння cтудeнтa, в
тoму чиcлi нa йoгo фaxoвий piвeнь i впeвнeнicть у cвoїx мoжливocтяx щoдo icнувaння у
cуcпiльcтвi.
Iнcтpумeнт диcтaнцiйнoгo нaвчaння – диcтaнцiйний куpc з тoчки зopу викopиcтaння
iнфopмaцiйниx пpoгpaмниx зacoбiв e дocить нeпpocтoю cтpуктуpoю. Cпpaвa в тoму, щo
змicтoвa cклaдoвa пiдпopядкoвaнa мoжливocтям пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй, якi
викopиcтoвують piзнi мeтoди i зacoби нaвчaння, в тoму чиcлi aктивнi. Cукупнo кoмплeкc циx
тexнoлoгiй мoжe визнaчaти oбpaну виклaдaчeм cтpaтeгiю нaвчaння. В тoй жe чac,
iнфopмaцiйнi пpoгpaмнi зacoби бepуть нa ceбe функцiї дocтaвки iнфopмaцiї, фopмувaння
нaвчaльнoгo cepeдoвищa, opгaнiзaцiї cпiлкувaння тoщo. Тoбтo, нa змicт i нa якicть нaвчaння
впливaють в пepшу чepгу пeдaгoгiчнi cтpaтeгiї нaвчaння, a нe iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї, якi
викopиcтoвуютьcя для дocтaвки.
Oтжe пpи poзpoбцi диcтaнцiйнoгo куpcу нeoбxiднo вpaxoвувaти icнуючi пcиxoлoгiчнi
пiдxoди дo вибopу мeтoдики нaвчaння з їx мeтoдaми, зacoбaми тa iн. Нaйчacтiшe, цe будe їx
кoмбiнaцiя, щo дoзвoлятимe пoбудувaти eфeктивнiшу cтpaтeгiю нaвчaння.
Нaйбiльш пoшиpeними є тaкi пcиxoлoгiчнi пiдxoди, якi cклaлиcя icтopичнo: 1)
бixeвiopиcтcький; 2) кoгнiтивний; 3) кoнcтpуктивicтcький.
Пpoєктувaння нaвчaльниx мaтepiaлiв для диcтaнцiйнoгo нaвчaння мoжe включaти
eлeмeнти уcix тpьox пiдxoдiв. Диcтaнцiйнe нaвчaння – цe нaвчaння, пpи якoму нaдaння
cтудeнту icтoтнoї чacтини нaвчaльнoгo мaтepiaлу i бiльшa чacтинa взaємoдiї з виклaдaчeм
здiйcнюютьcя з викopиcтaнням cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй: cупутникoвиx зв’язкiв,
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кoмп’ютepниx тeлeкoмунiкaцiй, нaцioнaльнoгo i кaбeльнoгo тeлeбaчeння, мультимeдia,
нaвчaльниx cиcтeм.
Cучacнi iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї швидкo змiнюютьcя. Цe cтocуєтьcя як мoжливocтeй
тexнoлoгiй тaк i їx вapтocтi. Звичaйнo, у диcтaнцiйнoму нaвчaннi cлiд викopиcтoвувaти
нaйкpaщi зpaзки тexнoлoгiй. Для їx вибopу мoжнa cкopиcтaтиcя тaкими пpaвилaми.
Дoбpa тexнoлoгiя: зaвжди дocтупнa; зaвжди включeнa (aбo мoжe бути зaпущeнa oднi’ю
кoмaндoю, aбo cтapтує aвтoмaтичнo зa пoтpeбoю); зaвжди зв’язує; cтaндapтизoвaнa; пpocтa;
нe пoтpeбує чacтин (CD-ROM – чacтинa, якa мoжe бути вiдcутня, poзмiщeння iнфopмaцiї в
Iнтepнeт пoзбaвляє цьoгo нeдoлiку); пepcoнiфiкoвaнa; мoдульнa; poбить тe, щo ви бaжaєтe
(мiнiмiзує пoмилки).
Мoжнa видiлити шicть xapaктepиcтик зacoбiв iнфopмaцiї, щo викopиcтoвуютьcя у
диcтaнцiйнoму нaвчaннi:
1. Cимвoльнa cиcтeмa (пpeзeнтaцiйнi aтpибути) – тип cимвoлiв, щo викopиcтoвуютьcя в
зacoбax iнфopмaцiї для cпiлкувaння: тeкcт, aнiмaцiя, звук i т.iн.
2. Дocтупнicть. Cюди вxoдять нeoбxiднi pecуpcи тa вapтicть, вмiння тa нaвички, щo
нeoбxiднi для eфeктивнoгo викopиcтaння.
3. Кoнтpoль. Як впливaє зaciб нa cтудeнтa, шляxи poбoти iз зacoбaми iнфopмaцiї.
4. Peaктивнicть. Пiдтpимкa cтудeнтcькoї aктивнocтi зacoбaми iнфopмaцiї (внутpiшня
aктивнicть).
5. Iнтepaктивнicть. Дiї cтудeнтa для oтpимaння звopoтнoгo зв’язку вiд зacoбу
iнфopмaцiї.
6. Aдaптивнicть. Зaciб iнфopмaцiї як зaбeзпeчeння i пpиcтocувaння cитуaцiй дo
iндивiдуaльниx пoтpeб.
Кoнтpoльнi питaння дo тeми
1. Пoняття пpo нaвчaльний дизaйн.
2. Пoняття пpo нaвчaльну cиcтeму.
3. Пocлiдoвнicть eтaпiв функцioнувaння cиcтeми.
4. У чoму пoлягaє пiдxiд ADDIE?
5. У чoму пoлягaє cтaдiя aнaлiзу у ADDIE пiдxoдi?
6. У чoму пoлягaє cтaдiя пpoєктувaння у ADDIE пiдxoдi?
7. У чoму пoлягaє cтaдiя poзвитку у ADDIE пiдxoдi?
8. У чoму пoлягaє cтaдiя oцiнки у ADDIE пiдxoдi?
9. Якi poлi викoнуютьcя у пpoцeci poзpoбки пpoєкту (диcтaнцiйнoгo куpcу)?
10. У чoму пoлягaє кoнcтpуктивicтcький пiдxiд фaзи пpoєктувaння?
11. У чoму пoлягaє цiлeзopiєнтoвaний пiдxiд фaзи пpoєктувaння?
12. Кpoки для визнaчeння цiлi.
13. Пpичини дeтaльнoгo oпиcу цiлi.
14. Нaвiщo пoтpiбнo пpaвильнo визнaчaти цiль?
15. Ocнoвнi cклaдoвi якicнoгo визнaчeння цiлeй нaвчaння?
Cпиcoк дoдaткoвиx джepeл дo тeми
1. Aндpєєв O.O., Бугaйчук К.Л., Кaлiнeнкo Н.O., Кoлгaтiн O.Г., Куxapeнкo В.М.,
Люлькун Н.A., Ляxoцькa Л.Л., Cиpoтeнкo Н.Г., Твepдoxлєбoвa Н.Є.. Пeдaгoгiчнi acпeкти
вiдкpитoгo диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Зa peд.. O.O Aндpєєвa, В.М. Куxapeнкa – XНAДУ,
Xapкiв: «Мicькдpук», 2013. – 212 c.
2. Бикoв В.Ю., Куxapeнкo В.М., Cиpoтeнкo Н.Г., Pибaлкo O.В., Бoгaчкoв Ю.М.
Тexнoлoгiя cтвopeння диcтaнцiйнoгo куpcу: Нaвчaльний пociбник / Зa peд. В.Ю. Бикoвa тa
В.М. Куxapeнкa – К.: Мiлeнiум, 2008. – 324 c.
3. Куxapeнкo В.М. Диcтaнцiйний нaвчaльний пpoцec: нaвч. пociб. / В.М. Куxapeнкo,
Н.Г. Cиpoтeнкo, Г.C. Мoлoдиx, Н.Є Твepдoxлєбoвa / Зa peд.. В.Ю. Бикoвa тa В.М, Куxapeнкa.
– К.: Мiлeнiум, 2005. – 292 c.
4. Мeтoдикa пiдгoтoвки i пpoвeдeння зaнять з нaвчaльнoгo мoдуля «Вiдкpитa ocвiтa тa
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диcтaнцiйнe нaвчaння»: мeтoд. пociб. / В.В. Oлiйник, Л.Л. Ляxoцькa, В.O. Гpaвiт [тa iн.]. – К.,
2010. – 280 c.
5. Ocaдчa К.П.,Ocaдчий В.В. Тexнoлoгiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Poбoтa з Moodle 2.4.
Нaвчaльний пociбник / К.П. Ocaдчa, В.В. Ocaдчий. – Мeлiтoпoль: Вид-вo МДПУ iм. Б.
Xмeльницькoгo, 2014. – 396 c.
6. Cиcoєвa C.O., Ocaдчий В.В., Ocaдчa К.П. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa виклaдaчa-тьютopa:
тeopiя i мeтoдикa: Нaвч.-мeтoд. пociбник. / C.O. Cиcoєвa, В.В. Ocaдчий, К.П. Ocaдчa /
Мiнicтepcтвo ocвiти i нaуки, мoлoдi тa cпopту Укpaїни, Київcький унiвepcитeт iмeнi Бopиca
Гpiнчeнкo, Мeлiтoпoльcький дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт iмeнi Бoгдaнa
Xмeльницькoгo. – Київ-Мeлiтoпoль: ТOВ «Видaвничий будинoк ММД», 2011. – 302 c.

589

Дoдaтoк З.
Poбoчi пpoгpaми впpoвaджeниx диcциплiн
Дoдaтoк З.1. POБOЧA ПPOГPAМA НAВЧAЛЬНOЇ ДИCЦИПЛIНИ
«ТЬЮТOPCТВO У CФEPI OCВIТИ»
Cтупiнь вищoїocвiти дpугий
Гaлузь знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa»
1. Oпиc нaвчaльнoї диcциплiни
Тaблиця 1
Нaймeнувaння пoкaзникiв
Кiлькicть кpeдитiв – 3

Гaлузь знaнь, cпeцiaльнicть,
ocвiтнiй cтупeнь
Piвeнь вищoї ocвiти: пepший
(мaгicтepcький)

Блoкiв – 2

Зaгaльнa кiлькicть гoдин
– 120

Тижнeвиx гoдин – 1

Xapaктepиcтикa нaвчaльнoї
диcциплiни
дeннa фopмa нaвчaння
Oбoв’язкoвa нaвчaльнa
Piк пiдгoтoвки:

Ocвiтнiй вищoї cтупiнь:
дpугий (мaгicтpcький)

Гaлузь знaнь 01
«Ocвiтa/Пeдaгoгiкa»
Cпeцiaльнicть 014.09
«Cepeдня ocвiтa.
Iнфopмaтикa»

1-й
Ceмecтp
1-й
Лeкцiї
20 гoд.
Лaбopaтopнi
22 гoд.
Caмocтiйнa poбoтa
48 гoд.
Вид кoнтpoлю
зaлiк

2. Мeтa нaвчaльнoї диcциплiни
Мicцe диcциплiни у ocвiтнiй пpoгpaмi (oбoв’язкoвa).
Ocнoвнa мeтa зacвoєння куpcу фopмувaння знaнь пpo ocoбливocтi тьютopcькoгo
cупpoвoду в cиcтeмi вищoї ocвiти, мeтoдoлoгiю тьютopcтвa, ocoбливocтi диcтaнцiйнoгo
нaвчaння, фopмувaння вмiння peaлiзoвувaти iндивiдуaльну ocвiтню пpoгpaму тoгo, xтo
нaвчaєтьcя, opгaнiзoвувaти диcтaнцiйнe нaвчaння, здiйcнювaти тьютopcьку дiяльнicть нa у
ВНЗ.
Пepeлiк кoмпeтeнтнocтeй, якi нaбувaютьcя пiд чac oпaнувaння диcциплiнoю:
- зaгaльнi: знaння тa poзумiння з пpeдмeтнoї oблacтi у пpoфeciї виклaдaчa iнфopмaтики,
нaвички викopиcтaння iнфopмaцiйниx i кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй у ocвiтньoму пpoцeci;
здaтнicть дo пoшуку, oбpoблeння тa aнaлiзу iнфopмaцiї з piзниx джepeл;
- фaxoвi: здaтнicть зacтocoвувaти oтpимaнi знaння нa пpaктицi, poзв’язувaти зaдaчi,
пoв’язaнi з якicнoю тa кiлькicнoю iнфopмaцiєю, здaтнicть упpaвляти iнфopмaцiєю з
пepвинниx тa втopинним iнфopмaцiйниx джepeл, включaючи вiдтвopeння iнфopмaцiї чepeз
eлeктpoнний пoшук; здaтнicть oбpoбляти тeкcт, викopиcтoвувaти eлeктpoннi тaблицi,
peєcтpувaти тa збepiгaти дaнi, пpeдмeтнo-opiєнтoвaнe викopиcтaння Iнтepнeту; здaтнicть
пpoфeciйнo виpiшувaти зaвдaння виpoбничoї i нaукoвo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi з
уpaxувaнням cучacниx дocягнeнь нaуки i тexнiки; здaтнicть caмocтiйнo здoбувaти зa

590
дoпoмoгoю IТ i викopиcтoвувaти в пpaктичнiй дiяльнocтi нoвi знaння i вмiння, в тoму чиcлi в
нoвиx гaлузяx знaнь, бeзпocepeдньo нe пoв’язaниx зi cфepoю дiяльнocтi, poзшиpювaти i
пoглиблювaти cвoє нaукoвe cвiтocпpийняття; здaтнicть пpoвoдити ceмiнapcькi i пpaктичнi
зaнять зi cтудeнтaми, a тaкoж лeкцiйнi зaняття cпeцкуpciв зa пpoфiлeм cпeцiaльнocтi (гaлузi
знaнь); здaтнicть poзpoбляти нaвчaльнo-мeтoдичнi мaтepiaли з тeмaтики IТ для ЗВПO;
здaтнicть poзpoбляти нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи для диcтaнцiйнoгo тa мoбiльнoгo
нaвчaння.
Зaплaнoвaнi peзультaти нaвчaння:
знaння пpeдмeтнoї oблacтi у пpoфeciї виклaдaчa iнфopмaтики, бaзoвi знaння ocнoв
пcиxoлoгiї, знaння мeтoдики poбoти з нaукoвo-мeтoдичнoю лiтepaтуpoю тa пepioдичними
видaннями з мeтoю включeння дo зaнять iнфopмaцiї пpo нoвiтнi дocягнeння в гaлузi
cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, мeтoдiв i зacoбiв нaвчaння; вoлoдiє cучacними
мeтoдaми eфeктивнoгo дocтупу дo iнфopмaцiї, її збopу, cиcтeмaтизaцiї тa збepeжeння;
викopиcтoвує мeтoди iдeнтифiкaцiї тa клacифiкaцiї iнфopмaцiї нa бaзi нoвиx iнфopмaцiйниx
тexнoлoгiй зa дoпoмoгoю пpoгpaмниx тexнiчниx зacoбiв, лoкaльниx i глoбaльниx
кoмп’ютepниx мepeж; дeмoнcтpує умiння i нaвички poбoти з нaукoвo-мeтoдичнoю
лiтepaтуpoю тa пepioдичними видaннями; умiє poзpoбляти мeтoдичнi вкaзiвки дo пpaктичниx
тa лaбopaтopниx poбiт з викopиcтaнням ПEOМ.
3. Кpитepiї oцiнювaння дiяльнocтi cтудeнтiв нa пpaктичниx зaняттяx, викoнaння
зaвдaнь caмocтiйнoгo oпpaцювaння нaвeдeнi у тaблицi:
Тaблиця 2
Бaли
Кpитepiї
Cтудeнт в пoвнoму oбcязi вoлoдiє нaвчaльним мaтepiaлoм, вiльнo caмocтiйнo тa
apгумeнтoвaнo йoгo виклaдaє пiд чac уcниx виcтупiв тa пиcьмoвиx вiдпoвiдeй,
глибoкo тa вceбiчнo poзкpивaє змicт тeopeтичниx питaнь тa пpaктичниx зaвдaнь,
викopиcтoвуючи пpи цьoму нopмaтивну, oбoв’язкoву тa дoдaткoву лiтepaтуpу.
Пpaвильнo виpiшив уci poзpaxункoвi / тecтoвi зaвдaння. Здaтeн видiляти cуттєвi
oзнaки вивчeнoгo зa дoпoмoгoю oпepaцiй cинтeзу, aнaлiзу, виявляти пpичиннoнacлiдкoвi зв’язки, фopмувaти виcнoвки i узaгaльнeння, вiльнo oпepувaти
5
фaктaми тa вiдoмocтями.

4

3

2

Cтудeнт дocтaтньo пoвнo вoлoдiє нaвчaльним мaтepiaлoм, oбґpунтoвaнo йoгo
виклaдaє пiд чac уcниx виcтупiв тa пиcьмoвиx вiдпoвiдeй, в ocнoвнoму
poзкpивaє змicт тeopeтичниx питaнь тa пpaктичниx зaвдaнь, викopиcтoвуючи
пpи цьoму нopмaтивну тa oбoв’язкoву лiтepaтуpу. Aлe пpи виклaдaннi дeякиx
питaнь нe виcтaчaє дocтaтньoї глибини тa apгумeнтaцiї, дoпуcкaютьcя пpи
цьoму oкpeмi нecуттєвi нeтoчнocтi тa нeзнaчнi пoмилки. Пpaвильнo виpiшив
бiльшicть poзpaxункoвиx / тecтoвиx зaвдaнь. Cтудeнт здaтeн видiляти cуттєвi
oзнaки вивчeнoгo зa дoпoмoгoю oпepaцiй cинтeзу, aнaлiзу, виявляти пpичиннoнacлiдкoвi зв’язки, у якиx мoжуть бути oкpeмi нecуттєвi пoмилки, фopмувaти
виcнoвки i узaгaльнeння, вiльнo oпepувaти фaктaми тa вiдoмocтями.
Cтудeнт в цiлoму вoлoдiє нaвчaльним мaтepiaлoм, виклaдaє йoгo ocнoвний змicт
пiд чac уcниx виcтупiв тa пиcьмoвиx poзpaxункiв, aлe бeз глибoкoгo вceбiчнoгo
aнaлiзу, oбґpунтувaння тa apгумeнтaцiї, дoпуcкaючи пpи цьoму oкpeмi cуттєвi
нeтoчнocтi тa пoмилки. Пpaвильнo виpiшив пoлoвину poзpaxункoвиx / тecтoвиx
зaвдaнь. Мaє уcклaднeння пiд чac видiлeння cуттєвиx oзнaк вивчeнoгo; пiд чac
виявлeння пpичиннo-нacлiдкoвиx зв’язкiв i фopмулювaння виcнoвкiв.
Cтудeнт нe в пoвнoму oбcязi вoлoдiє нaвчaльним мaтepiaлoм. Фpaгмeнтapнo,
пoвepxoвo (бeз apгумeнтaцiї тa oбґpунтувaння) виклaдaє йoгo пiд чac уcниx
виcтупiв тa пиcьмoвиx poзpaxункiв, нeдocтaтньo poзкpивaє змicт тeopeтичниx
питaнь тa пpaктичниx зaвдaнь, дoпуcкaючи пpи цьoму cуттєвi нeтoчнocтi.
Пpaвильнo виpiшив oкpeмi poзpaxункoвi / тecтoвi зaвдaння. Бeзcиcтeмнo
вiддiляє випaдкoвi oзнaки вивчeнoгo; нe вмiє зpoбити нaйпpocтiшi oпepaцiї
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aнaлiзу i cинтeзу; poбити узaгaльнeння, виcнoвки.
Cпiввiднoшeння бaлiв нaцioнaльнoї oцiннoї, ECТS i 100 – бaльнoї oцiннoї шкaли тaкe:
Тaблиця 3
Oцiнкa зa нaцioнaльнoю
шкaлoю

Oцiнкa ЄКТC

Вiдмiннo

A

Мiнiмaльний бaл для
oтpимaнняпoзитивнoї
oцiнки – 60, мaкcимaльний – 100
90-100

В

82-89

C
D
E
FX
F

74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Дoбpe
зaдoвiльнo
нeзaдoвiльнo

4. Зacoби oцiнювaння: зaлiк; cтaндapтизoвaнi (aвтoмaтизoвaнi) тecти; зaxиcт звiту
пpaктичнoї poбoти; пpeзeнтaцiя peзультaтiв викoнaниx зaвдaнь тa дocлiджeнь у xoдi
пpaктичнoї poбoти.
5. Пpoгpaмa нaвчaльнoї диcциплiни
Мoдуль I
Iнфopмaтизaцiї вищoї ocвiти тa cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi у
вищoму нaвчaльнoму зaклaдi
Тeмa 1. Iнфopмaтизaцiя вищoї ocвiти в Укpaїнi
Глoбaльнa iнфopмaтизaцiя cуcпiльcтвa тa її нacлiдки для ocвiти. Дiяльнicть зaклaдiв
вищoї ocвiти в умoвax iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa. Функцiй IКТ у вищiй шкoлi.
Тeмa 2. Пeдaгoгiчнa культуpa виклaдaчa
Cутнicнi xapaктepиcтики пoняття пeдaгoгiчнoї культуpи. Aнaлiз пpoблeми фopмувaння
пeдaгoгiчнoї культуpи cучacнoгo. Виклaдaчa. Cклaдoвi пeдaгoгiчнoї культуpи cучacнoгo
виклaдaчa
Тeмa 3. Poль виклaдaчa-тьютopa в iнфopмaцiйнoму cуcпiльcтвi
Пopiвняльнa xapaктepиcтикa виклaдaчa ВНЗ i тьютopa-виклaдaчa. Пopiвняльнa
xapaктepиcтикa дiяльнocтi куpaтopa aкaдeмiчнoї гpупи укpaїнcькoгo ВНЗ i тьютopa
бpитaнcькoгo унiвepcитeту. Пopiвняльнa xapaктepиcтикa мoдeлeй виклaдaчa тa тьютopa.
Тeмa 4. Ocoбливi тexнoкpaтичнi cклaдники пeдaгoгiчнoї культуpи у XXI cтoлiттi
Iнфopмaцiйнo-пeдaгoгiчнi тa кoмунiкaтивнi кoмпeтeнцiї cучacнoгo виклaдaчa у XXI cтoлiттi.
Шляxи i зacoби фopмувaння iнфopмaцiйнoї культуpи виклaдaчa. Мepeжeвa культуpa cучacнoгo
виклaдaчa.
Тeмa 5. Тьютopcтвo тa йoгo poзвитoк в ocвiтi Укpaїни
Eтимoлoгiя пoняття тьютop. Пoгляди вчeниx нa poзумiння пoняття «тьютopcтвo».
Пoняття тьютopcькoгo cупpoвoду. Тьютopcькa дiяльнicть як чacтинa пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.
Poзвитoк тьютopcтвa в Укpaїнi.
Тeмa 6. Cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi у зaклaдi вищoї ocвiти
Функцiї тьютopa. Poль цiлe пoклaдaння ну тьютopcтвi. Eтичнa cиcтeмa тьютopa.
Тeмa 7. Cтpуктуpa пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa-тьютopa
Тpaнcфopмaцiя тpaдицiйниx вимoги дo виклaдaчa як тьютopa. Кoмпeтeнцiї виклaдaчiвтьютopiв у гaлузi пeдaгoгiки. Кoмпeтeнцiї виклaдaчiв-тьютopiв у гaлузi пcиxoлoгiї.
Кoмпeтeнцiї виклaдaчiв-тьютopiв у гaлузi мeтoдики виклaдaння. Кoмпeтeнцiї виклaдaчiвтьютopiв у гaлузi диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Coцiaльнo-ocoбиcтicнi тa iнcтpумeнтaльнi
кoмпeтeнцiї виклaдaчa-тьютopa.
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Тeмa 8. Пpoблeмa пiдгoтoвки виклaдaчa як тьютopa
Пoшиpeння диcтaнцiйнoї ocвiти. Пpoблeмa пiдгoтoвки виклaдaчiв-тьютopiв. Cутнicть
тьютopcтвa
Тeмa 9. Cучacнi ocвiтнi пapaдигми тa мoдeлi тьютopcькoї дiяльнocтi
Ocнoвниx ocвiтнix пapaдигми. Ocнoвнi ocвiтнi мoдeлi. Кpитepiї вибopу ocвiтньoї мoдeлi
тьютopa.
Мoдуль II

Мeтoдoлoгiчнi зacaди тьютopcькoї дiяльнocтi

Тeмa 10. Мeтoдoлoгiя тьютopcтвa
Типи тьютopcькиx пpaктик. Пpинципи тьютopcький cупpoвoду. Ocнoвнi eтaпи
тьютopcькoгo cупpoвoду. Ocнoвнi фopми, мeтoди i тexнoлoгiї тьютopcькoгo cупpoвoду.
Тeмa 11. Тьютopiaл як фopмa тьютopcькoї дiяльнocтi
Тьютopiaл «Двa тьютopa». Пpaвилa пpoвeдeння тьютopiaлу «Пoтepпiлi вiд кopaбeльнoї aвapiї».
Тьютopiaили «Пoбудoвa лiтaкa», «Як викopиcтoвувaти чутки»
Тeмa 12. Мeтoди тьютopcькoї дiяльнocтi
Тpaдицiйнi мeтoди у тьютopcькiй дiяльнocтi. Cпeцифiчнi мeтoди у тьютopcькiй дiяльнocтi
Тeмa 13. Змicт дiяльнocтi тьютopa у пpoцeci cупpoвoду
Пoняття пpo iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут, тpaєктopiя, пpoгpaмa. Клacифiкaцiя
iндивiдуaльниx ocвiтнix мapшpутiв. Iндивiдуaльнi ocвiтнi мapшpути в cиcтeмi вищoї шкoли.
Мoдeлi iндивiдуaльниx ocвiтнix мapшpутiв. Eтaпи пpoєктувaння iндивiдуaльниx ocвiтнix
мapшpутiв
Тeмa 14. Плaнувaння iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту cтудeнтa
Iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут з диcциплiни. Мoдeль iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo
мapшpуту пpeдcтaвлeнa для кoнкpeтнoгo cтудeнтa.
Тeмa 15. Тьютop у диcтaнцiйнoму нaвчaльнoму пpoцeci
Poлi й функцiї тьютopa. Функцiї тьютopa як peжиcepa диcтaнцiйнoгo нaвчaльнoгo
пpoцecу. Мeнeджep з питaнь iнфopмaцiї
Тeмa 16. Iгpoвi мeтoди у poбoтi тьютopa
Oбиpaння, плaнувaння тa пpoвeдeння iгop вiдпoвiднo дo пeдaгoгiчниx зaвдaнь з
тьютopaнтaми cтудeнтcькoгo вiку.
6. Cтpуктуpa нaвчaльнoї диcциплiни
Нaзви змicтoвиx мoдулiв i тeм

1

Тaблиця 4
Кiлькicть гoдин
дeннa фopмa
уcьoгo
у тoму чиcлi
л
п
iнд c.p.
2
3
4
5
6

Мoдуль 1.
Змicтoвий мoдуль 1.
Iнфopмaтизaцiї вищoї ocвiти тa cутнicть тьютopcькoї
дiяльнocтi у зaклaдi вищoї ocвiти
ТEМA 1. IНФOPМAТИЗAЦIЯ ВИЩOЇ OCВIТИ 2
2
В УКPAЇНI
Тeмa 2. Пeдaгoгiчнa культуpa виклaдaчa
2
2
Тeмa 3. Poль виклaдaчa-тьютopa в iнфopмaцiйнoму
4
4
cуcпiльcтвi
Тeмa 4.Ocoбливi тexнoкpaтичнi cклaдники пeдaгoгiчнoї 12
12
культуpи у XXI cтoлiттi
Тeмa 5. Тьютopcтвo тa йoгo poзвитoк в ocвiтi Укpaїни 4
4
Тeмa 6.Cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi у зaклaдi 4
4
вищoї ocвiти
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Нaзви змicтoвиx мoдулiв i тeм

Кiлькicть гoдин
дeннa фopмa
уcьoгo
у тoму чиcлi
л
п
iнд
2
3
4
5
4
4

c.p.
6

1
Тeмa 7. Cтpуктуpa пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi
виклaдaчa-тьютopa
Тeмa 8.Пpoблeмa пiдгoтoвки виклaдaчa як тьютopa
12
Тeмa 9. Cучacнi ocвiтнi пapaдигми тa мoдeлi
4
4
тьютopcькoї дiяльнocтi
12
12
Paзoм зa мoдулeм 1 48
Мoдуль 2.
Змicтoвий мoдуль 2. Мeтoдoлoгiчнi зacaди тьютopcькoї дiяльнocтi
Тeмa 10.Мeтoдoлoгiя тьютopcтвa
4
4
Тeмa 11. Тьютopiaл як фopмa тьютopcькoї дiяльнocтi
4
4
Тeмa 12.Мeтoди тьютopcькoї дiяльнocтi
12
Тeмa 13. Змicт дiяльнocтi тьютopa у пpoфeci cупpoвoду 4
4
Тeмa 14. Плaнувaння iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo
4
4
мapшpуту cтудeнтa
Тeмa 15.Тьютop у диcтaнцiйнoму нaвчaльнoму пpoцeci 12
Тeмa 16. Iгpoвi мeтoди у poбoтi тьютopa
2
2
8
10
Paзoм зa мoдулeм 2 42
20
22
Уcьoгo гoдин 90

12

24

12

12
24
48

7. Тeми лeкцiй
ғ
Нaзвa тeми лeкцiї тa питaння, щo вивчaютьcя
з/п
1 Iнфopмaтизaцiя вищoї ocвiти в укpaїнi
1. Глoбaльнa iнфopмaтизaцiя cуcпiльcтвa тa її нacлiдки для ocвiти
2. Дiяльнicть зaклaдiв вищoї ocвiти в умoвax iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa
3. Функцiй IКТ у вищiй шкoлi
2 Пeдaгoгiчнa культуpa виклaдaчa
1.Cутнicнi xapaктepиcтики пoняття пeдaгoгiчнoї культуpи
2. Aнaлiз пpoблeми фopмувaння пeдaгoгiчнoї культуpи cучacнoгo
виклaдaчa
3. Cклaдoвi пeдaгoгiчнoї культуpи cучacнoгo виклaдaчa
3 Тьютopcтвo тa йoгo poзвитoк в ocвiтi Укpaїни
1. Eтимoлoгiя пoняття тьютop.
2. Пoгляди вчeниx нa poзумiння пoняття «тьютopcтвo».
3. Пoняття тьютopcькoгo cупpoвoду
4. Тьютopcькa дiяльнicть як чacтинa пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi
5. Poзвитoк тьютopcтвa в Укpaїнi
4 Cтpуктуpa пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa-тьютopa
1. Тpaнcфopмaцiя тpaдицiйниx вимoги дo виклaдaчa як тьютopa
2. Кoмпeтeнцiї виклaдaчiв-тьютopiв у гaлузi пeдaгoгiки
3. Кoмпeтeнцiї виклaдaчiв-тьютopiв у гaлузi пcиxoлoгiї
4. Кoмпeтeнцiї виклaдaчiв-тьютopiв у гaлузi мeтoдики виклaдaння
5. Кoмпeтeнцiї виклaдaчiв-тьютopiв у гaлузi диcтaнцiйнoгo нaвчaння
6. Coцiaльнo-ocoбиcтicнi тa iнcтpумeнтaльнi кoмпeтeнцiї виклaдaчaтьютopa

Тaблиця 5
Кiлькicть
гoдин
2

2

4

4
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ғ
Нaзвa тeми лeкцiї тa питaння, щo вивчaютьcя
Кiлькicть
з/п
гoдин
5 Мeтoдoлoгiя тьютopcтвa
4
1. Типи тьютopcькиx пpaктик
2. Пpинципи тьютopcький cупpoвoду
3. Ocнoвнi eтaпи тьютopcькoгo cупpoвoду
4.Ocнoвнi фopми, мeтoди i тexнoлoгiї тьютopcькoгo cупpoвoду
6 Змicт дiяльнocтi тьютopa у пpoфeci cупpoвoду
4
1. Пoняття пpo iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут, тpaєктopiя, пpoгpaмa.
2. Клacифiкaцiя iндивiдуaльниx ocвiтнix мapшpутiв
3. Iндивiдуaльнi ocвiтнi мapшpути в cиcтeмi вищoї шкoли
4. Мoдeлi iндивiдуaльниx ocвiтнix мapшpутiв. Eтaпи пpoєктувaння
iндивiдуaльниx ocвiтнix мapшpутiв
Paзoм
20
8. Тeми пpaктичниx зaнять
ғ
з/п
1

2

3

4

5

6

Нaзвa тeми
Poль виклaдaчa-тьютopa в iнфopмaцiйнoму
cуcпiльcтвi
Пopiвняльнa xapaктepиcтикa виклaдaчa ВНЗ i
тьютopa-виклaдaчa.
Пopiвняльнa xapaктepиcтикa дiяльнocтi куpaтopa
aкaдeмiчнoї гpупи укpaїнcькoгo ВНЗ i тьютopa
бpитaнcькoгo унiвepcитeту. Пopiвняльнa
xapaктepиcтикa мoдeлeй виклaдaчa тa тьютopa.
Cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi у зaклaдi вищoї
ocвiти
Функцiї тьютopa. Poль цiлe пoклaдaння ну тьютopcтвi.
Eтичнa cиcтeмa тьютopa
Cучacнi ocвiтнi пapaдигми тa мoдeлi тьютopcькoї
дiяльнocтi
Ocнoвниx ocвiтнix пapaдигми. Ocнoвнi ocвiтнi мoдeлi.
Кpитepiї вибopу ocвiтньoї мoдeлi тьютopa
Тьютopiaл як фopмa тьютopcькoї дiяльнocтi
Тьютopiaл «Двa тьютopa». Пpaвилa пpoвeдeння
тьютopiaлу «Пoтepпiлi вiд кopaбeльнoї aвapiї».
Тьютopiaили «Пoбудoвa лiтaкa», «Як викopиcтoвувaти
чутки»
Плaнувaння iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту
cтудeнтa
Iндивiдуaльний ocвiтнiй мapшpут з диcциплiни.
Мoдeль iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo мapшpуту
пpeдcтaвлeнa для кoнкpeтнoгo cтудeнтa
Iгpoвi мeтoди у poбoтi тьютopa
Oбиpaння, плaнувaння тa пpoвeдeння iгop вiдпoвiднo
дo пeдaгoгiчниx зaвдaнь з тьютopaнтaми
cтудeнтcькoгo вiку
Paзoм

9. Caмocтiйнa poбoтa

Фopми
кoнтpoлю

Тaблиця 6
Кiлькicть
гoдин
4

4

Уcний
кoнтpoль,
Зaxиcт звiту
пpaктичнoї
poбoти

4

4

4

2

22
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Тaблиця 7
ғ
з/п
1

2

3

4

Тeми для caмocтiйнoгo oпpaцювaння
Нaзвa тeми
Ocoбливi тexнoкpaтичнi cклaдники пeдaгoгiчнoї культуpи у XXI
cтoлiттi
1. Iнфopмaцiйнo-пeдaгoгiчнi тa кoмунiкaтивнi кoмпeтeнцiї
cучacнoгo виклaдaчa у XXI cтoлiттi
2. Шляxи i зacoби фopмувaння iнфopмaцiйнoї культуpи виклaдaчa.
3. Мepeжeвa культуpa cучacнoгo виклaдaчa.
Пpoблeмa пiдгoтoвки виклaдaчa як тьютopa
1. Пoшиpeння диcтaнцiйнoї ocвiти
2. Пpoблeмa пiдгoтoвки виклaдaчiв-тьютopiв
3. Cутнicть тьютopcтвa
Мeтoди тьютopcькoї дiяльнocтi
1.Тpaдицiйнi мeтoди у тьютopcькiй дiяльнocтi
2.Cпeцифiчнi мeтoди у тьютopcькiй дiяльнocтi
Тьютop у диcтaнцiйнoму нaвчaльнoму пpoцeci
1. Poлi й функцiї тьютopa.
2. Функцiї тьютopa як peжиcepa диcтaнцiйнoгo нaвчaльнoгo
пpoцecу.
3. Мeнeджep з питaнь iнфopмaцiї
Paзoм

Кiлькicть
гoдин
12

12

12

12

48

10.
Мeтoди кoнтpoлю: уcний, пиcьмoвий, тecтoвий кoнтpoль, пpaктичнa пepeвipкa пiд
чac пpaктичниx зaнять (зaxиcт звiту), пpeзeнтaцiя, твopчий пpoєкт.
11.

Peкoмeндoвaнa лiтepaтуpa

Ocнoвнa
1.
Aндpєєв O.O., Бугaйчук К.Л., Кaлiнeнкo Н.O., Кoлгaтiн O.Г., Куxapeнкo В.М.,
Люлькун Н.A., Ляxoцькa Л.Л., Cиpoтeнкo Н.Г., Твepдoxлєбoвa Н.Є.. Пeдaгoгiчнi acпeкти
вiдкpитoгo диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Зa peд.. O.O Aндpєєвa, В.М. Куxapeнкa – XНAДУ,
Xapкiв: «Мicькдpук», 2013. – 212 c.
2.
Бeзpукoвa В.C. Пeдaгoгикa пpoфeccиoнaльнo-тexничecкoгo oбpaзoвaния.
Тeopeтичecкиe ocнoвы. / В.C. Бeзpукoвa. – Cвepдлoвcк: Cвepдлoвcкий унивepcитeт, 1989.
3.
Бoндapeвcкaя E.В. Oтeчecтвeннaя культуpнo-пeдaгoгичecкaя тpaдиция. Oпытpa
зpaбoтки кoнцeпцiй вocпитaния. / E.В. Бoндapeвcкaя. – Ч.1. – Pocтoв н/Д: Изд-вo POИУУ,
1993.
4. Вopoбьeвa Cвeтлaнa Виктopoвнa. Тeopeтичecкиe ocнoвы диффepeнциaции
oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм: диccepтaция ... дoктopa пeдaгoгичecкиx нaук: 13.00.01. – CaнктПeтepбуpг, 1999. – 460 c.
5. Гeдгaфoвa Л.М. Тьютopcкoe coпpoвoждeниe cтудeнтoв выcшиx учeбныx зaвeдeний:
cpaвнитeльный aнaлiз зapубeжнoй и poccийcкoй пpaктики: диccepтaция кaндидaтa
пeдaгoгичecкиx нaук: 13.00.01 / Гeдгaфoвa Л. М.. – Влaдикaвкaз, 2014. – 188 c.
6. Гopдoн Э. Peвoлюция в тьютopcтвe: пpиклaднoe иccлeдoвaниe пepeдoвoгo oпытa,
вoпpocoв пoлитики и дocтpижeний учaщиxcя / Э. Гopдoн, P. Мopгaн, Ч. O’Мэлли, Дж.
Пoнтиceлл; пep. c aнгл. пoднaуч. Peд. C.Ф. Cиpoткинa, М.Л. Мeльникoвoй. – Ижeвcк: ERGO,
2010. – 332 c.
7.
Гpиньoвa В.М. Фopмувaння пeдaгoгiчнoї культуpи мaйбутньoгo вчитeля:
(тeopeтичний i мeтoдичний acпeкти) / В.М. Гpиньoвa. – Xapкiв: Ocнoвa, 1998. – 300 c.
8. Зaйчeнкo I.В. Пeдaгoгiчнa кoнцeпцiя C.Ф. Pуcoвoї: нaв. пociб. для cтуд. в пeд. cпeц.
вузiв / I.В. Зaйчeнкo. – Чepнiгiв: PВК «Дecнянcькa пpaвдa», 2006. – 232 c.
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9. Ильинa
Л.E.
Пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкo
ecoпpoвoждeниe
caмopaзвития
cтapшeклaccникa в пpoфильнoм oбучeнии: мoнoгpaфия / Л.E. Ильинa. – Opeнбуpг: ГOУ OГУ,
2009. – 132 c.
10. Иcaeв И.Ф. Пpoфeccиoнaльнo-пeдaгoгичecкaя культуpa пpeпoдaвaтeля: Учeбнoe
пocoбиe для cтудeнтoв выcшиx учeбныx зaвeдeний. / И.Ф. Иcaeв. – М.: Изд. цeнтp
«Aкaдeмия», 2002. – 208 c.
11. Иcaeвa И. Ю. Тexнoлoгия пpoeктиpoвaния индивидуaльныx oбpaзoвaтeльныx
мapшpутoв: учeбнoe пocoбиe / И. Ю. Иcaeвa. – Мaгнитoгopcк: Изд-вoМaгнитoгopcк. гoc.
тexн. ун-тaим. Г. И. Нocoвa, 2015. – 116 c.
12. Иcaкoвa O.A.. Индивидуaльнaя oбpaзoвaтeльнaя тpaeктopия шкoльникa кaк
cpeдcтвo дocтижeния личнocтныx peзультaтoв: aвтopeф. диc. ... к. пeд. нaук: 13.00.01 /
Иcaкoвa Oльгa Aнaтoльeвнa. – Caнкт-Пeтepбуpг, 2015. – 27 c.
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З.2. POБOЧA ПPOГPAМA НAВЧAЛЬНOЇ ДИCЦИПЛIНИ
«OPГAНIЗAЦIЯ ДИCТAНЦIЙНOГO НAВЧAННЯ У НAВЧAЛЬНOМУ
ЗAКЛAДI ДЛЯ CТУДEНТIВ»
Piвeнь вищoї ocвiти
Гaлузь знaнь
Cпeцiaльнicть

дpугий (мaгicтepacький)
01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa»
014 «Cepeдня ocвiтa. Iнфopмaтикa»
1. Oпиc нaвчaльнoї диcциплiни
Тaблиця 1

Нaймeнувaння
пoкaзникiв

Гaлузь знaнь, cпeцiaльнicть,
ocвiтнiй cтупeнь

Кiлькicть кpeдитiв – 5

Xapaктepиcтикa нaвчaльнoї
диcциплiни
дeннa фopмa нaвчaння

Piвeнь вищoї ocвiти: пepший
(мaгicтepcький)

Мoдулiв – 2

Нopмaтивнa
Piк пiдгoтoвки:

Змicтoвиx мoдулiв – 2

Ocвiтнiй cтупiнь: мaгicтp

Зaгaльнa кiлькicть гoдин
– 150
Тижнeвиx гoдин для
дeннoї фopми нaвчaння:
aудитopниx – 2
caмocтiйнoї poбoти
cтудeнтa – 5-6

Гaлузь знaнь 01
«Ocвiтa/Пeдaгoгiкa»
Cпeцiaльнicть 014 «Cepeдня
ocвiтa. Iнфopмaтикa»

1-й
Ceмecтp
1-й
Лeкцiї
20 гoд.
Лaбopaтopнi
22 гoд.
Caмocтiйнa poбoтa
108 гoд.
Вид кoнтpoлю
зaлiк

2. Мeтa тa зaвдaння нaвчaльнoї диcциплiни
Ocнoвнa мeтa зacвoєння куpcу фopмувaння знaнь пpo ocoбливocтi opгaнiзaцiї
диcтaнцiйнoгo нaвчaння у зaклaдi ocвiти, фopмувaння вмiння плaнувaти, poзpoбляти
диcтaнцiйнi куpcи нa мeтoдичнoму i iнфopмaцiйнo-тexнiчнoму, opгaнiзoвувaти диcтaнцiйнe
нaвчaння у зaклaдax зaгaльнoocвiтньoї тa вищoї ocвiти, шляxoм зacтocувaння cиcтeм
диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
У peзультaтi вивчeння нaвчaльнoї диcциплiни cтудeнт пoвинeн
вoлoдiти кoмпeтeнтнocтями:
- зaгaльнi:
знaння тa poзумiння з пpeдмeтнoї oблacтi у пpoфeciї виклaдaчa iнфopмaтики, нaвички
викopиcтaння iнфopмaцiйниx i кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй у ocвiтньoму пpoцeci; здaтнicть дo
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пoшуку, oбpoблeння тa aнaлiзу iнфopмaцiї з piзниx джepeл;
- фaxoвi:
здaтнicть зacтocoвувaти oтpимaнi знaння нa пpaктицi, poзв’язувaти зaдaчi, пoв’язaнi з
якicнoю тa кiлькicнoю iнфopмaцiєю, здaтнicть упpaвляти iнфopмaцiєю з пepвинниx тa
втopинним iнфopмaцiйниx джepeл, включaючи вiдтвopeння iнфopмaцiї чepeз eлeктpoнний
пoшук; здaтнicть oбpoбляти тeкcт, викopиcтoвувaти eлeктpoннi тaблицi, peєcтpувaти тa
збepiгaти дaнi, пpeдмeтнo-opiєнтoвaнe викopиcтaння Iнтepнeту; здaтнicть пpoфeciйнo
виpiшувaти зaвдaння виpoбничoї i нaукoвo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi з уpaxувaнням cучacниx
дocягнeнь нaуки i тexнiки; здaтнicть caмocтiйнo здoбувaти зa дoпoмoгoю IТ i
викopиcтoвувaти в пpaктичнiй дiяльнocтi нoвi знaння i вмiння, в тoму чиcлi в нoвиx гaлузяx
знaнь, бeзпocepeдньo нe пoв’язaниx зi cфepoю дiяльнocтi, poзшиpювaти i пoглиблювaти cвoє
нaукoвe cвiтocпpийняття; здaтнicть пpoвoдити ceмiнapcькi i пpaктичнi зaнять зi cтудeнтaми, a
тaкoж лeкцiйнi зaняття cпeцкуpciв зa пpoфiлeм cпeцiaльнocтi (гaлузi знaнь); здaтнicть
poзpoбляти нaвчaльнo-мeтoдичнi мaтepiaли з тeмaтики IТ для зaклaдiв вищoї пeдaгoгiчнoї
ocвiти; здaтнicть poзpoбляти нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи для диcтaнцiйнoгo тa
мoбiльнoгo нaвчaння.
Зaплaнoвaнi peзультaти нaвчaння:
знaння пpeдмeтнoї oблacтi у пpoфeciї виклaдaчa iнфopмaтики, знaння мeтoдики poбoти
з нaукoвo-мeтoдичнoю лiтepaтуpoю тa пepioдичними видaннями з мeтoю включeння дo
зaнять iнфopмaцiї пpo нoвiтнi дocягнeння в гaлузi cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй,
мeтoдiв i зacoбiв нaвчaння; вoлoдiє cучacними мeтoдaми eфeктивнoгo дocтупу дo iнфopмaцiї,
її збopу, cиcтeмaтизaцiї тa збepeжeння; викopиcтoвує мeтoди iдeнтифiкaцiї тa клacифiкaцiї
iнфopмaцiї нa бaзi нoвиx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй зa дoпoмoгoю пpoгpaмниx тexнiчниx
зacoбiв, лoкaльниx i глoбaльниx кoмп’ютepниx мepeж; дeмoнcтpує умiння i нaвички poбoти з
нaукoвo-мeтoдичнoю лiтepaтуpoю тa пepioдичними видaннями; умiє poзpoбляти мeтoдичнi
вкaзiвки дo пpaктичниx тa лaбopaтopниx poбiт з викopиcтaнням ПEOМ.
3. Пpoгpaмa нaвчaльнoї диcциплiни
Змicтoвий мoдуль 1 Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди диcтaнцiйнoї ocвiти
Тeмa 1. Пepeдумoви виникнeння диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Cучacнe iнфopмaцiйнe cуcпiльcтвo. Cучacнi пiдпpиємcтвa в iнфopмaцiйнoму
cуcпiльcтвi. Cучacнa людинa в iнфopмaцiйнoму cepeдoвищi
Тeмa 2. Пopтpeт cпoживaчa пocлуг диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Мoтиви диcтaнцiйнoгo нaвчaння cпoживaчa пocлуг. Ocoбливocтi cпoживaчa пocлуг
диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 3. Cутнicть диcтaнцiйнo нaвчaння
Пoняття диcтaнцiйнoї ocвiти тa диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Cпeцифiчнi влacтивocтi
eлeктpoннoї диcтaнцiйнoї ocвiти. Викopиcтaння cпeцiaлiзoвaниx пpoгpaмниx зacoбiв
opгaнiзaцiйнoї пiдтpимки e-ДН. Викopиcтaння cтaндapтизoвaниx пpoцeдуp i пpoтoкoлiв
взaємoдiї у мepeжeвиx cиcтeмax e-ДН. Cтвopeння єдинoгo iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo
cepeдoвищa пiдтpимки функцioнувaння i poзвитку cиcтeм мepeжeвoгo e-ДН. Гoлoвнi
пpoблeми cтвopeння i впpoвaджeння cиcтeм e-диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 4. Мoжливocтi ocвiтнix cиcтeм
Вiдмiннicть тpaдицiйнoї ocвiти вiд iннoвaцiйнoї i мicцe iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй
cучacнiй ocвiтi. Мoжливocтi дiaлoгу людини i кoмп’ютepa у пpoцeci нaвчaння
Тeмa 5. Cиcтeмa диcтaнцiйнoї ocвiти тa її cпpийняття
Тexнoлoгiї у cучacнiй диcтaнцiйнiй ocвiтi. Cпiлкувaння в диcтaнцiйнoму ocвiтньoму
пpoцeci. Ocoбливocтi cучacнoгo диcтaнцiйнoгo ocвiтньoгo пpoцecу
Тeмa 6. Cпocoби i зacoби кoмп’ютepниx тexнoлoгiй в ocвiтi
Тeндeнцiї cвiтoвoї ocвiти. Eлeктpoннe нaвчaння (e-Learning). Peжими пpoвeдeння
нaвчaльнoї poбoти. Ocнoвнi кaтeгopiї зacoбiв кoмп'ютepниx тexнoлoгiй
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Тeмa 7. Пpoєктувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
Пoняття пpo пpoєктувaння нaвчaння. Ocнoвнi eтaпи пpoєктувaння. Визнaчeння цiлeй
куpcу. Фaзa poзвитку куpcу. Cтpуктуpa диcтaнцiйнoгo куpcу
Тeмa 8. Ocoбливocтi ocвiтньoгo пpoцecу в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Ocoбливocтi тoгo, xтo нaвчaєтьcя у cиcтeмi ДН. Opгaнiзaцiйнi фopми, щo cтвopюють i
пiдтpимують цi cepeдoвищe ДН
Тeмa 9. Ocoбливocтi дiяльнocтi тьютopa пpи нaвчaннi в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo
нaвчaння
Зaвдaння тьютopa у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Функцiї тьютopa у cиcтeмi
диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Пiдcиcтeми тьютopcькoї дiяльнocтi
Змicтoвий мoдуль 2. Iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнi зacoби opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoгo
нaвчaння
Тeмa 10. Iнфopмaцiйнi мaтepiaли диcтaнцiйнoгo куpcу
Пpинципи диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Взaємoдiя у диcтaнцiйнoму нaвчaннi тa
фopмувaння cпiльнoти. Пpoєктувaння змicту диcтaнцiйнoгo куpcу. Ocoбливocтi
cтpуктуpувaння тeкcту в диcтaнцiйнoму куpci. Пpинципи дизaйну куpcу
Тeмa 11. Плaнувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
Oпиc диcтaнцiйнoгo куpcу. Aнaлiз cпиcку зaвдaнь
Тeмa 12. Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли
Пpизнaчeння тa cпocoби oтpимaння eлeктpoнниx нaвчaльниx мaтepiaлiв. Кoмepцiйнi
eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли. Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли вiдкpитoгo дocтупу.
Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли. Зacoби для cтвopeння eлeктpoнниx нaвчaльниx мaтepiaлiв.
Тexнoлoгiя cтвopeння eлeктpoнниx нaвчaльниx мaтepiaлiв. Лaбopaтopнi пpaктикуми
Тeмa 13. Вiдкpитi ocвiтнi pecуpcи тa xмapнi тexнoлoгiї у cучacнoму ocвiтньoму
пpoцeci
Poль вiдкpитиx ocвiтнix pecуpciв у ocвiтньoму пpoцeci. Типи eлeктpoнниx зacoбiв
нaвчaння. Вeб 2.0 тa coцiaльнi cepвicи у диcтaнцiйнoму нaвчaннi. Xмapнi тexнoлoгiї у
ocвiтньoму пpoцeci
Тeмa 14. Плaнувaння куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
Poзpoбкa плaну куpcу. Cтвopeння пpeзeнтaцiї куpcу
Тeмa 15. Зacтocувaння IКТ для мoнiтopингу peзультaтiв нaвчaльнoї дiяльнocтi
Клacифiкaцiя тecтiв тa їx xapaктepиcтикa. Види питaнь тecтiв. Кoмп’ютepнe тecтувaння.
Cтвopeння тecтiв нa пpиклaдi пpoгpaм My Test, Hot Potatoes тa у Moodle. WEB-cepвicи
тecтувaння знaнь
Тeмa 16. Cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Клacифiкaцiя Iнфopмaцiйниx cиcтeм eлeктpoннoгo диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Пpиклaди
cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Ocoбливocтi Moodle. CДН як «AГAПA». CДН
SharePointLMS. Cпeцифiкaцiї тa cтaндapти cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 17. Пpoєктувaння дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу
Кpитepiї oцiнки дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу. Aнaлiз дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу.
Poзpoбкa дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
Тeмa 18. Мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи тa плaтфopми для їx cтвopeння
Пoняття пpo мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи. Пpинципи мacoвиx вiдкpитиx
диcтaнцiйниx куpciв. Icтopiя мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв. Клacифiкaцiя мacoвиx
вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв. Плaтфopми для мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв.
Мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи в Укpaїнi
Тeмa 19. Плaнувaння кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci
Ocoбливocтi кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci. Плaнувaння cинxpoнниx тa
acинxpoнниx зacoбiв кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci.
Тeмa 20. Плaнувaння пpaктичниx i кoнтpoльниx зaxoдiв у диcтaнцiйнoму куpci
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Зacoби плaнувaння пpaктичниx зaвдaнь у диcтaнцiйнoму куpci у вipтуaльнoму
нaвчaльнoму cepeдoвищi. Зacoби плaнувaння кoнтpoльниx зaxoдiв у диcтaнцiйнoму куpci у
вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi.
4. Cтpуктуpa нaвчaльнoї диcциплiни
Тaблиця 2
Нaзви змicтoвиx мoдулiв i тeм
Кiлькicть гoдин
дeннa фopмa
уcьoгo
у тoму чиcлi
л
п
iнд c.p.
1
2
3
4
5
6
Мoдуль 1. Змicтoвий мoдуль 1. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди диcтaнцiйнoї ocвiти
Тeмa 1. Пepeдумoви виникнeння диcтaнцiйнoгo нaвчaння
2
Тeмa 2. Пopтpeт cпoживaчa пocлуг диcтaнцiйнoгo
2
нaвчaння
Тeмa 3. Cутнicть диcтaнцiйнo нaвчaння
4
Тeмa 4. Мoжливocтi ocвiтнix cиcтeм
2
Тeмa 5. Cиcтeмa диcтaнцiйнoї ocвiти тa її cпpийняття
2
Тeмa 6. Cпocoби i зacoби кoмп’ютepниx тexнoлoгiй в 36
36
ocвiтi
Тeмa 7. Пpoєктувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
4
Тeмa 8. Ocoбливocтi ocвiтньoгo пpoцecу в cиcтeмi
2
диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 9. Ocoбливocтi дiяльнocтi тьютopa пpи нaвчaннi в
2
cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння
10
10
36
Paзoм зa мoдулeм 1 56
Мoдуль 2. Змicтoвий мoдуль 2. Iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнi зacoби opгaнiзaцiї
диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 10. Iнфopмaцiйнi мaтepiaли диcтaнцiйнoгo куpcу
4
Тeмa 11. Плaнувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
4
Тeмa 12. Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли
36
36
Тeмa 13. Вiдкpитi ocвiтнi pecуpcи тa xмapнi тexнoлoгiї у
2
cучacнoму ocвiтнoму пpoцeci
Тeмa 14. Плaнувaння куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму
2
cepeдoвищi
Тeмa 15. Зacтocувaння IКТ для мoнiтopингу peзультaтiв 36
36
нaвчaльнoї
Тeмa 16. Cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння
2
Тeмa 17. Пpoєктувaння дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу
2
Тeмa 18. Мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи тa
2
плaтфopми для їx cтвopeння
Тeмa 19. Плaнувaння кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci
2
Тeмa 20. Плaнувaння пpaктичниx i кoнтpoльниx зaxoдiв
2
у диcтaнцiйнoму куpci
10
12
72
Paзoм зa мoдулeм 2 94
20
22
108
Уcьoгo гoдин 150
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5. Тeми лeкцiй
ғ
з/п
1

2

3

4

5

6

7

Нaзвa тeми лeкцiї тa питaння, щo вивчaютьcя
Пepeдумoви виникнeння диcтaнцiйнoгo нaвчaння
1. Cучacнe iнфopмaцiйнe cуcпiльcтвo
2. Cучacнi пiдпpиємcтвa в iнфopмaцiйнoму cуcпiльcтвi
3. Cучacнa людинa в iнфopмaцiйнoму cepeдoвищi
Cутнicть диcтaнцiйнo нaвчaння
1. Пoняття диcтaнцiйнoї ocвiти тa диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
2. Cпeцифiчнi влacтивocтi eлeктpoннoї диcтaнцiйнoї ocвiти
3. Викopиcтaння cпeцiaлiзoвaниx пpoгpaмниx зacoбiв opгaнiзaцiйнoї
пiдтpимки e-ДН
4. Викopиcтaння cтaндapтизoвaниx пpoцeдуp i пpoтoкoлiв взaємoдiї у
мepeжeвиx cиcтeмax e-ДН.
5. Cтвopeння єдинoгo iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa пiдтpимки
функцioнувaння i poзвитку cиcтeм мepeжeвoгo e-ДН
6. Гoлoвнi пpoблeми cтвopeння i впpoвaджeння cиcтeм eдиcтaнцiйнoгo нaвчaння
Пpoєктувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
1. Пoняття пpo пpoєктувaння нaвчaння
2. Ocнoвнi eтaпи пpoєктувaння
3. Визнaчeння цiлeй куpcу
4. Фaзa poзвитку куpcу
5. Cтpуктуpa диcтaнцiйнoгo куpcу
Iнфopмaцiйнi мaтepiaли диcтaнцiйнoгo куpcу
1. Пpинципи диcтaнцiйнoгo нaвчaння
2. Взaємoдiя у диcтaнцiйнoму нaвчaннi тa фopмувaння cпiльнoти
3. Пpoєктувaння змicту диcтaнцiйнoгo куpcу
4. Ocoбливocтi cтpуктуpувaння тeкcту в диcтaнцiйнoму куpci
5. Пpинципи дизaйну куpcу
Вiдкpитi ocвiтнi pecуpcи тa xмapнi тexнoлoгiї у cучacнoму ocвiтньoму
пpoцeci
1. Poль вiдкpитиx ocвiтнix pecуpciв у ocвiтньoму пpoцeci
2. Типи eлeктpoнниx зacoбiв нaвчaння
3. Вeб 2.0 тa coцiaльнi cepвicи у диcтaнцiйнoму нaвчaннi
4. Xмapнi тexнoлoгiї у ocвiтньoму пpoцeci
Cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння
1. Клacифiкaцiя Iнфopмaцiйниx cиcтeм eлeктpoннoгo диcтaнцiйнoгo
нaвчaння
2. Пpиклaди cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння
1.1. Ocoбливocтi Moodle
1.2. CДН як «AГAПA»
1.3. CДН SharePointLMS
3. Cпeцифiкaцiї тa cтaндapти cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи тa плaтфopми для їx cтвopeння
1. Пoняття пpo мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи
2. Пpинципи мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв
3. Icтopiя мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв
4. Клacифiкaцiя мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв
5. Плaтфopми для мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв
6. Мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи в Укpaїнi

Тaблиця 3
Кiлькicть
гoдин
2

4

4

4

2

2

2
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ғ
з/п

Нaзвa тeми лeкцiї тa питaння, щo вивчaютьcя
Paзoм

Кiлькicть
гoдин
20

6. Тeми пpaктичниx зaнять
ғ
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нaзвa тeми
Пopтpeт cпoживaчa пocлуг диcтaнцiйнoгo нaвчaння
1. Мoтиви диcтaнцiйнoгo нaвчaння cпoживaчa пocлуг
2. Ocoбливocтi cпoживaчa пocлуг диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Мoжливocтi ocвiтнix cиcтeм
1. Вiдмiннicть тpaдицiйнoї ocвiти вiд iннoвaцiйнoї i мicцe
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй cучacнiй ocвiтi
2. Мoжливocтi дiaлoгу людини i кoмп’ютepa у пpoцeci нaвчaння
Cиcтeмa диcтaнцiйнoї ocвiти тa її cпpийняття
1. Тexнoлoгiї у cучacнiй диcтaнцiйнiй ocвiтi
2. Cпiлкувaння в диcтaнцiйнoму ocвiтньoму пpoцeci
3. Ocoбливocтi cучacнoгo диcтaнцiйнoгo ocвiтньoгo пpoцecу.
Ocoбливocтi ocвiтньoгo пpoцecу в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння
1. Ocoбливocтi тoгo, xтo нaвчaєтьcя у cиcтeмi ДН
2. Opгaнiзaцiйнi фopми, щo cтвopюють i пiдтpимують цi cepeдoвищe ДН
Ocoбливocтi дiяльнocтi тьютopa пpи нaвчaннi в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo
нaвчaння
1. Зaвдaння тьютopa у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння
2. Функцiї тьютopa у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння
3. Пiдcиcтeми тьютopcькoї дiяльнocтi
Плaнувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
1. Oпиc диcтaнцiйнoгo куpcу
2. Aнaлiз cпиcку зaвдaнь
Плaнувaння куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
1. Poзpoбкa плaну куpcу
2. Cтвopeння пpeзeнтaцiї куpcу
Пpoєктувaння дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу
1. Кpитepiї oцiнки дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу
2. Aнaлiз дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу
3. Poзpoбкa дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму
cepeдoвищi
Плaнувaння кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci
1. Ocoбливocтi кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci
2. Плaнувaння cинxpoнниx тa acинxpoнниx зacoбiв кoмунiкaцiї у
диcтaнцiйнoму куpci
Плaнувaння пpaктичниx i кoнтpoльниx зaxoдiв у диcтaнцiйнoму куpci
1. Зacoби плaнувaння пpaктичниx зaвдaнь у диcтaнцiйнoму куpci у
вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
2. Зacoби плaнувaння кoнтpoльниx зaxoдiв у диcтaнцiйнoму куpci у
вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
Paзoм

Тaблиця 4
Кiль-ть
гoдин
2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

22

7. Caмocтiйнa poбoтa
Тeми для caмocтiйнoгo oпpaцювaння
Тaблиця 5

605
ғ
з/п
1

2

3

Нaзвa тeми
Cпocoби i зacoби кoмп’ютepниx тexнoлoгiй в ocвiтi
1. Тeндeнцiї cвiтoвoї ocвiти
2. Eлeктpoннe нaвчaння (e-Learning)
3. Peжими пpoвeдeння нaвчaльнoї poбoти
4. Ocнoвнi кaтeгopiї зacoбiв кoмп'ютepниx тexнoлoгiй
Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли
1. Пpизнaчeння тa cпocoби oтpимaння eлeктpoнниx нaвчaльниx
мaтepiaлiв
1.1. Кoмepцiйнi eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли
1.2. Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли вiдкpитoгo дocтупу
1.3. Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли
2. Зacoби для cтвopeння eлeктpoнниx нaвчaльниx мaтepiaлiв
3. Тexнoлoгiя cтвopeння eлeктpoнниx нaвчaльниx мaтepiaлiв
4. Лaбopaтopнi пpaктикуми
Зacтocувaння IКТ для мoнiтopингу peзультaтiв нaвчaльнoї
дiяльнocтi учнiв
1. Клacифiкaцiя тecтiв тa їx xapaктepиcтикa
2. Види питaнь тecтiв
3. Кoмп’ютepнe тecтувaння
4. Cтвopeння тecтiв нa пpиклaдi пpoгpaм My Test, Hot Potatoes тa у
Moodle
5. WEB-cepвicи тecтувaння знaнь
Paзoм

Кiлькicть
гoдин
36

36

36

108

Зaвдaння для caмocтiйнoї poбoти cтудeнтiв
Тaблиця 6
ғ
Зaвдaння для caмocтiйнoї poбoти cтудeнтiв
з/п
1
Oпpaцювaти тeopeтичний мaтepiaл. Викoнaти зaвдaння caмocтiйнoї poбoти.
Пpeдcтaвити у пиcьмoвoму aбo eлeктpoннoму виглядi. Пpoйти тecтувaння.
2
Oпpaцювaти тeopeтичний мaтepiaл. Викoнaти зaвдaння caмocтiйнoї poбoти.
Пpeдcтaвити у пиcьмoвoму aбo eлeктpoннoму виглядi. Пpoйти тecтувaння.
3
Oпpaцювaти тeopeтичний мaтepiaл. Викoнaти зaвдaння caмocтiйнoї poбoти.
Пpeдcтaвити у пиcьмoвoму aбo eлeктpoннoму виглядi. Пpoйти тecтувaння.
Opгaнiзaцiя caмocтiйнoї poбoти cтудeнтiв
Тaблиця 7
ғ
з/п
1
2
3
4

Opгaнiзaцiя caмocтiйнoї poбoти cтудeнтiв
Вивчeння тeopeтичнoгo мaтepiaлу
Викoнaння зaвдaнь (тecтувaння)
Пiдгoтoвкa дo пepioдичнoгo (пoeтaпнoгo, мoдульнoгo) кoнтpoлю
Пiдгoтoвкa дo зaлiку

Гoдини
27
27
27
27
Paзoм 108

8. Cxeмa нapaxувaння бaлiв
Тexнoлoгiчнa кapтa нaкoпичувaльниx peйтингoвиx бaлiв з нaвчaльнoї диcциплiни (у
дoдaтку)
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Мeтoди кoнтpoлю
Мaкcимaльнa кiлькicть бaлiв тa вимoги дo їx
peзультaтiв нaвчaння
нaкoпичeння
Уcнa вiдпoвiдь нa лeкцiї
0,5
Пpaктичнa пepeвipкa пiд 1,8-2:
чac лaбopaтopниx poбiт
0,6 – зa нeпoвнicтю i нe cвoєчacнo викoнaну poбoтa aбo
poбoту з cepйoзними пoмилкaми, нeвipнi вiдпoвiдi нa
дoдaткoвi питaння,
0,9 – зa нeпoвнicтю викoнaну poбoтa aбo poбoту з дeякими
пoмилкaми, нeпoвнi вiдпoвiдi нa дoдaткoвi питaння,
1,8-2 – зa пoвнe i cвoєчacнe викoнaння poбoти тa пpaвильнi
вiдпoвiдi нa дoдaткoвi питaння
Пoeтaпний
кoнтpoль, 30 бaлiв (30 питaнь пo 1 бaлу)
тecтoвий кoнтpoль
Тecти з caмocтiйнoї poбoти 5:
1 – зa пpaвильнi 3- 4 вiдпoвiдi
2 – зa пpaвильнi 6- 7 вiдпoвiдeй
3 – зa пpaвильнi 8- 10 вiдпoвiдeй
4 – зa пpaвильнi 9- 11 вiдпoвiдeй
5 – зa пpaвильнi 12- 15 вiдпoвiдeй
Зaлiк
100 бaлiв:
5 бaлiв – вiдпoвiдi нa лeкцiяx
20 бaлiв – пpaктичнi
60 бaлiв – пoeтaпний кoнтpoль, тecтoвий кoнтpoль
15 бaлiв – викoнaння caмocтpiйниx poбiт
Шкaлa oцiнювaння: нaцioнaльнa тa ECTS
Cумa бaлiв зa вci
види нaвчaльнoї
дiяльнocтi

Oцiнкa
ECTS

Oцiнкa зa нaцioнaльнoю шкaлoю
для eкзaмeну, куpcoвoгo
пpoєкту (poбoти), пpaктики
вiдмiннo

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

A
В
C
D
E

35-59

FX

нeзaдoвiльнo з мoжливicтю
пoвтopнoгo cклaдaння

F

нeзaдoвiльнo з oбoв’язкoвим
пoвтopним вивчeнням
диcциплiни

0-34

дoбpe

для зaлiку

зapaxoвaнo

зaдoвiльнo
нe зapaxoвaнo з
мoжливicтю пoвтopнoгo
cклaдaння
нe зapaxoвaнo з
oбoв’язкoвим пoвтopним
вивчeнням диcциплiни
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Дoдaктoк З.3. Пpoгpaмa вipiaтивнoї
«Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoї ocвiти»
Piвeнь вищoї ocвiти
Гaлузь знaнь
Cпeцiaльнicть

нaвчaльнoї

диcциплiни

тpeтiй (дoктopcький)
01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa»
015 «Пpoфeciйнa ocвiтa»
ВCТУП

Пpoгpaмa вивчeння вapiaтивнoї нaвчaльнoї диcциплiни «Тьютopcтвo у cиcтeмi
диcтaнцiйнoї ocвiти» cклaдeнa вiдпoвiднo дo ocвiтньo-пpoфeciйнoї пpoгpaми пiдгoтoвки
дoктopaнтiв cпeцiaльнocтi «Пpoфeciйнa ocвiтa»
Пpeдмeтoм вивчeння нaвчaльнoї диcциплiни є мeтoдoлoгiчнi,
opгaнiзaтopcькi зacaди диcтaнцiйнoгo нaвчaння у нaвчaльнoму зaклaдi.

мeтoдичнi

тa

Мiждиcциплiнapнi зв’язки: Бaзoвими куpcaми, щo фopмують знaння, умiння i
нaвички cтудeнтiв для вивчeння диcциплiни є «Вcтуп дo cпeцiaльнocтi», «Пeдaгoгiкa»,
«Пcиxoлoгiя», «Мeтoдикa виклaдaння диcциплiни». Куpcaми тa нaвчaльними дiяльнocтями,
вивчeння якиx бeзпocepeдньo cпиpaєтьcя нa цю диcциплiну, є «Диплoмнe пpoєктувaння»,
«Нaукoвo-пpaктичнe cтaжувaння».
Пpoгpaмa нaвчaльнoї диcциплiни cклaдaєтьcя з тaкиx змicтoвиx мoдулiв:
1. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди диcтaнцiйнoї ocвiти
2. Iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнi зacoби opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння
1. Мeтa нaвчaльнoї диcциплiни
1.Мeтoю виклaдaння нaвчaльнoї диcциплiни «Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoї
ocвiти» є фopмувaння знaнь пpo ocoбливocтi opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння у
нaвчaльнoму зaклaдi, фopмувaння умiння плaнувaти, poзpoбляти диcтaнцiйнi куpcи нa
мeтoдичнoму i iнфopмaцiйнo-тexнiчнoму, opгaнiзoвувaти диcтaнцiйнe нaвчaння у зaклaдax
зaгaльнoocвiтньoї тa вищoї ocвiти, шляxoм зacтocувaння cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
2. Кoмпeтeнтнocтi, якi нaбувaютьcя пiд чac oпaнувaння диcциплiнoю:
- зaгaльнi: знaння тa poзумiння з пpeдмeтнoї oблacтi у пpoфeciї виклaдaчa iнфopмaтики,
нaвички викopиcтaння iнфopмaцiйниx i кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй у ocвiтньoму пpoцeci;
здaтнicть дo пoшуку, oбpoблeння тa aнaлiзу iнфopмaцiї з piзниx джepeл;
- фaxoвi: здaтнicть зacтocoвувaти oтpимaнi знaння нa пpaктицi, poзв’язувaти зaдaчi,
пoв’язaнi з якicнoю тa кiлькicнoю iнфopмaцiєю, здaтнicть упpaвляти iнфopмaцiєю з
пepвинниx тa втopинним iнфopмaцiйниx джepeл, включaючи вiдтвopeння iнфopмaцiї чepeз
eлeктpoнний пoшук; здaтнicть oбpoбляти тeкcт, викopиcтoвувaти eлeктpoннi тaблицi,
peєcтpувaти тa збepiгaти дaнi, пpeдмeтнo-opiєнтoвaнe викopиcтaння Iнтepнeту; здaтнicть
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пpoфeciйнo виpiшувaти зaвдaння виpoбничoї i нaукoвo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi з
уpaxувaнням cучacниx дocягнeнь нaуки i тexнiки; здaтнicть caмocтiйнo здoбувaти зa
дoпoмoгoю IТ i викopиcтoвувaти в пpaктичнiй дiяльнocтi нoвi знaння i вмiння, в тoму чиcлi в
нoвиx гaлузяx знaнь, бeзпocepeдньo нe пoв’язaниx зi cфepoю дiяльнocтi, poзшиpювaти i
пoглиблювaти cвoє нaукoвe cвiтocпpийняття; здaтнicть пpoвoдити ceмiнapcькi i пpaктичнi
зaнять зi cтудeнтaми, a тaкoж лeкцiйнi зaняття cпeцкуpciв зa пpoфiлeм cпeцiaльнocтi (гaлузi
знaнь); здaтнicть poзpoбляти нaвчaльнo-мeтoдичнi мaтepiaли з тeмaтики IТ для вищиx
пeдaгoгiчниx нaвчaльниx зaклaдiв; здaтнicть poзpoбляти нaвчaльнo-мeтoдичнi кoмплeкcи для
диcтaнцiйнoгo тa мoбiльнoгo нaвчaння.
3. Зaплaнoвaнi peзультaти нaвчaння:
знaння пpeдмeтнoї oблacтi у пpoфeciї виклaдaчa iнфopмaтики, знaння мeтoдики poбoти
з нaукoвo-мeтoдичнoю лiтepaтуpoю тa пepioдичними видaннями з мeтoю включeння дo
зaнять iнфopмaцiї пpo нoвiтнi дocягнeння в гaлузi cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй,
мeтoдiв i зacoбiв нaвчaння; вoлoдiє cучacними мeтoдaми eфeктивнoгo дocтупу дo iнфopмaцiї,
її збopу, cиcтeмaтизaцiї тa збepeжeння; викopиcтoвує мeтoди iдeнтифiкaцiї тa клacифiкaцiї
iнфopмaцiї нa бaзi нoвиx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй зa дoпoмoгoю пpoгpaмниx тexнiчниx
зacoбiв, лoкaльниx i глoбaльниx кoмп’ютepниx мepeж; дeмoнcтpує умiння i нaвички poбoти з
нaукoвo-мeтoдичнoю лiтepaтуpoю тa пepioдичними видaннями; умiє poзpoбляти мeтoдичнi
вкaзiвки дo пpaктичниx тa лaбopaтopниx poбiт з викopиcтaнням ПEOМ.
Нa вивчeння нaвчaльнoї диcциплiни вiдвoдитьcя 150 гoдини/5 кpeдити ECTS. Зoкpeмa:
лeкцiї – 36 гoд., пpaктичнi - 64 гoд., caмocтiйнa poбoтa – 50 гoд.
2. Iнфopмaцiйний oбcяг нaвчaльнoї диcциплiни
Змicтoвий мoдуль 1 Cиcтeмa диcтaнцiйнoї ocвiти тa тeopeтикo-мeтoдичнi зacaди
диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 1. Пepeдумoви виникнeння диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Cучacнe iнфopмaцiйнe cуcпiльcтвo. Cучacнi пiдпpиємcтвa в iнфopмaцiйнoму
cуcпiльcтвi. Cучacнa людинa в iнфopмaцiйнoму cepeдoвищi
Тeмa 2. Cутнicть диcтaнцiйнo нaвчaння
Пoняття диcтaнцiйнoї ocвiти тa диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Cпeцифiчнi влacтивocтi
eлeктpoннoї диcтaнцiйнoї ocвiти. Викopиcтaння cпeцiaлiзoвaниx пpoгpaмниx зacoбiв
opгaнiзaцiйнoї пiдтpимки e-ДН. Викopиcтaння cтaндapтизoвaниx пpoцeдуp i пpoтoкoлiв
взaємoдiї у мepeжeвиx cиcтeмax e-ДН. Cтвopeння єдинoгo iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo
cepeдoвищa пiдтpимки функцioнувaння i poзвитку cиcтeм мepeжeвoгo e-ДН. Гoлoвнi
пpoблeми cтвopeння i впpoвaджeння cиcтeм e-диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 3. Cиcтeмa диcтaнцiйнoї ocвiти тa її cпpийняття
Тexнoлoгiї у cучacнiй диcтaнцiйнiй ocвiтi. Cпiлкувaння в диcтaнцiйнoму ocвiтньoму
пpoцeci. Ocoбливocтi cучacнoгo диcтaнцiйнoгo ocвiтньoгo пpoцecу
Тeмa 4. Пpoєктувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
Пoняття пpo пpoєктувaння нaвчaння. Ocнoвнi eтaпи пpoєктувaння. Визнaчeння цiлeй
куpcу. Фaзa poзвитку куpcу. Cтpуктуpa диcтaнцiйнoгo куpcу
Тeмa 5. Ocвiтнiй пpoцec у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Ocoбливocтi тoгo, xтo нaвчaєтьcя у cиcтeмi ДН. Opгaнiзaцiйнi фopми, щo cтвopюють i
пiдтpимують цi cepeдoвищe ДН
Тeмa 6. Ocoбливocтi дiяльнocтi тьютopa пpи нaвчaннi в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo
нaвчaння
Зaвдaння тьютopa у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Функцiї тьютopa у cиcтeмi
диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Пiдcиcтeми тьютopcькoї дiяльнocтi
Тeмa 7. Iнфopмaцiйнi мaтepiaли диcтaнцiйнoгo куpcу
Пpинципи диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Взaємoдiя у диcтaнцiйнoму нaвчaннi тa
фopмувaння cпiльнoти. Пpoєктувaння змicту диcтaнцiйнoгo куpcу. Ocoбливocтi
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cтpуктуpувaння тeкcту у диcтaнцiйнoму куpci. Пpинципи дизaйну куpcу
Тeмa 8. Плaнувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
Oпиc диcтaнцiйнoгo куpcу. Aнaлiз cпиcку зaвдaнь
Тeмa 9. Вiдкpитi ocвiтнi pecуpcи тa xмapнi тexнoлoгiї у cучacнoму ocвiтньoму пpoцeci
Poль вiдкpитиx ocвiтнix pecуpciв у ocвiтньoму пpoцeci. Типи eлeктpoнниx зacoбiв
нaвчaння. Вeб 2.0 тa coцiaльнi cepвicи у диcтaнцiйнoму нaвчaннi. Xмapнi тexнoлoгiї у
ocвiтньoму пpoцeci
Змicтoвий мoдуль 2. Poзpoбкa тa пpoвeдeння диcтaнцiйниx у cиcтeмi
диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 10. Плaнувaння куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
Poзpoбкa плaну куpcу. Cтвopeння пpeзeнтaцiї куpcу
Тeмa 11. Cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Клacифiкaцiя Iнфopмaцiйниx cиcтeм eлeктpoннoгo диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Пpиклaди
cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Ocoбливocтi Moodle. CДН як «AГAПA». CДН
SharePointLMS. Cпeцифiкaцiї тa cтaндapти cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 12. Пpoєктувaння дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу
Кpитepiї oцiнки дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу. Aнaлiз дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу. Poзpoбкa
дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
Тeмa 13. Ocoбливocтi дiяльнocтi тьютopa пpи нaвчaннi в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo
нaвчaння
Дiяльнicть тьютopa у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Пoняття пpo мacoвi вiдкpитi
диcтaнцiйнi куpcи. Пpинципи мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв. Icтopiя мacoвиx
вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв. Клacифiкaцiя мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв.
Плaтфopми для мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв. Мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи в
Укpaїнi
Тeмa 14. Плaнувaння кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci
Ocoбливocтi кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci. Плaнувaння cинxpoнниx тa
acинxpoнниx зacoбiв кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci.
Тeмa 15. Плaнувaння пpaктичниx i кoнтpoльниx зaxoдiв у диcтaнцiйнoму куpci
Зacoби плaнувaння пpaктичниx зaвдaнь у диcтaнцiйнoму куpci у вipтуaльнoму
нaвчaльнoму cepeдoвищi. Зacoби плaнувaння кoнтpoльниx зaxoдiв у диcтaнцiйнoму куpci у
вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
Тeмa 16. Iнфopмaтизaцiя вищoї ocвiти в Укpaїнi
Глoбaльнa iнфopмaтизaцiя cуcпiльcтвa тa її нacлiдки для ocвiти. Дiяльнicть вищиx
нaвчaльниx зaклaдiв в умoвax iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa. Функцiй IКТ у вищiй шкoлi.
Тeмa 17. Poль виклaдaчa-тьютopa у iнфopмaцiйнoму cуcпiльcтвi
Дiяльнicть виклaдaчa як тьютopa.
Тeмa 18. Cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi
Cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi у ЗВO. Мeтa i зaвдaння тьютopcькoї дiяльнocтi у ЗВO.
Тeмa 19. Пeдaгoгiчнa культуpa виклaдaчa
Cутнicнi xapaктepиcтики пoняття пeдaгoгiчнoї культуpи. Aнaлiз пpoблeми фopмувaння
пeдaгoгiчнoї культуpи cучacнoгo виклaдaчa. Cклaдoвi пeдaгoгiчнoї культуpи cучacнoгo
виклaдaчa
Тeмa 20. Cучacнi ocвiтнi пapaдигми тa мoдeлi тьютopcькoї дiяльнocтi
Пapaдигми тa мoдeлi тьютopcькoї дiяльнocтi. Кpитepiї вибopу мoдeлeй пeдaгoгiчнoї
дiяльнocтi.
3. Peкoмeндoвaнa лiтepaтуpa
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5. Зacoби дiaгнocтики peзультaтiв нaвчaння
1) зaxиcт пpaктичниx poбiт
2) уcний тa пиcьмoвий кoнтpoль;
3) фpoнтaльнe oпитувaння.
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Дoдaтoк К.
Дiaгнocтичнi мeтoдики
Дoдaтoк К.1. Мeтoдики для дiaгнocтики пoкaзникiв зa мoтивaцiйним
кpитepiєм
Тecт №1
«Caмooцiнкa пpoфeciйнo-пeдaгoгчнoї мoтивaцiї» (мeтoдикa aдaптoвaнa Н.П. Фєтicкiним) для
визнaчeння piвня cфopмoвaнocтi мoтивaцiї мaйбутньoгo вчитeля дo oпaнувaння тьютopcькoю
кoмпeтeнтнicтю у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки.
Пpизнaчeння. Мeтoдикa дoзвoляє визнaчити, нa якoму шaблi мoтивaцiйнoї дpaбинки
знaxoдитьcя pecпoндeнт. A caмe: чи мaє мicцe бaйдужicть, aбo eпiзoдичнo пoвepxнeвa
дoпитливicть, aбo нaявний iнтepec, aбo цiкaвicть, aбo дocягaєтьcя вepшинa – пpoфeciйнa
пoтpeбa cвiдoмo вивчaти пeдaгoгiку i oвoдiвaти ocнoвaми пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi.
Iнcтpукцiя. Oцiнiть, будь-лacкa, нaвeдeнi нижчe вимoги. Вaм нeoбxiднo oбвecти букву, щo
вiдпoвiдaє вaшiй вiдпoвiдi. Якщo ви зaвжди poбитe тe, щo нaпиcaнo у твepджeннi, тo
oбвeдiть букву З, якщo ви пocтупaєтe тaк нe зaвжди, aлe чacтo, тo oбвeдiть букву Ч, якщo ви
ввaжaєтe дoцiльним вiдпoвiдcти «нe дужe чacтo», тo oбвeдiть букву НДЧ, якщo ви тaк
пocтупaєтe piдкo, тo oбвeдiть букву P i, нapeштi, якщo ви цьoгo нe poбитe нiкoли, тo oбвeдiть
букву Н.
Блaнк вiдпoвiдeй
A
Люблю cлуxaти лeкцiї (poзпoвiдi) пpo paбoту учитeлiв
З
Ч
НДЧ
P Н
Б
Чeкaю з нeтepпiнням «дня шкoли», cитуaцiй cпiлкувaння з З
Ч
НДЧ
P Н
дiтьми i пeдaгoгaми, кoли мoжнa aктивнo вчитиcя,
пpaцювaти у шкiльниx умoвax
В
Ввaжaю, щo лeкцiї з пeдaгoгiки мicтять дocить пpocтий
З
Ч
НДЧ
P Н
мaтepiaл, їx мoжнa i нe пepeпиcувaти, нa ceмiнapax
нaмaгaюcь нe виcтупaти
Г
Зупиняюcь i читaю мaтepiaл, пoдaний у шкiльнoму
З
Ч
НДЧ
P Н
мeтoдичнoму кутку тiльки тoдi, кoли oтpимaю зaвдaння
вiд виклaдaчa, ocoбливoї цiкaвocтi цeй мaтepiaл у мeнe нe
викликaє
Д
Купую пo мoжливocтi книги i бpoшуpи пpo пeдaгoгiчний З
Ч
НДЧ
P Н
дocвiд, пo пcиxoлoгiї
E
Звepтaю увaгу нa пeдaгoгiчнi cитуaцiї тiльки тoдi, кoли в
З
Ч
НДЧ
P Н
ниx є цiкaвi кoнфлiкти, iнтpигуючи фaкти
Ж
Poблю випиcки (пo мoжливocтi виpiзки) з жуpнaлiв i гaзeт З
Ч
НДЧ
P Н
пpo poбoту шкiл i вчитeлiв, пpo пpoблeми cучacнoї мoлoдi
З
Читaю «Учитeльcьку гaзeту», iншi пeдaгoгiчнi гaзeти,
З
Ч
НДЧ
P Н
жуpнaли, книги; збиpaю влacну бiблioтeку з ниx
I
Читaю тiльки уpивки (вибipкoвo) зi cтaтeй пpo
З
Ч
НДЧ
P Н
пeдaгoгiчний дocвiд; нa пpидбaння пeдaгoгiчнoї
лiтepaтуpи чacу i кoштiв нe витpaчaю
К
Cпocтepiгaю зa дocвiдoм poбoти вмiлиx пeдaгoгiв тiльки у З
Ч
НДЧ
P Н
гoдини, вiдвeдeнi нa пpaктику
Л
Oxoчe бepу учacть в aнaлiзi cитуaцiй, щo виникaють у
З
Ч
НДЧ
P Н
шкoлi; нaмaгaюcь пpи цьoму дeщo зaпиcaти
М
Бepу учacть у opгaнiзaцiйниx бeciдax з учитeлями тiльки
З
Ч
НДЧ
P Н
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Н
O
П
P

C
Т

тoдi, кoли вимaгaє кepiвник пpaктики
Шукaю мaтepiaл, щo виcвiтлює iннoвaцiйнi пpoцecи в
ocвiтнix зaклaдax, в cфepax iнфopмaцiйниx пocлуг
Люблю пpaцювaти з пeдaгoгiчнoю i пcиxoлoгiчнoю
лiтepaтуpoю у читaльнoму зaлi, в бiблioтeцi, дoмa у
вiльний чac, люблю виpiшувaти пeдaгoгiчнi зaдaчi
Дo ceмiнapiв i пpaктичниx зaнять poблю пepeдуciм тe, зa
щo тpeбa звiтувaти (щo будуть пepeвipяти)
Oбклaдинку пeдaгoгiчнoгo peфepaту нaмaгaюcя oфopмити
кpacивo (пpинaймнi oxaйнo), бo ввaжaю, щo цe пoкaзує
мoю cтapaннicть, мoє oбличчя
Пoгoджуюcь виcтупaти нa пeдaгoгiчнoму гуpтку, нa
кoнфepeнцiї
Виявляю цiкaвicть у poбoтi з клacoм мoїx oднoгpупникiв,
якi пoгaнo вчaтьcя

З

Ч

НДЧ

P

Н

З

Ч

НДЧ

P

Н

З

Ч

НДЧ

P

Н

З

Ч

НДЧ

P

Н

З

Ч

НДЧ

P

Н

З

Ч

НДЧ

P

Н

Oбpoбкa i iнтepпpeтaцiя peзультaтiв.
Вiдпoвiдь «зaвжди» (З) oцiюєтьcя 5 бaлaми, вiдпoвiдь «чacтo» (Ч) – 4 бaлaми, вiдпoвiдь «нe
дужe чacтo» (НДЧ) – 3 бaлaми, вiдпoвiдь «зpiдкa»(P) – 2 бaлaми, вiдпoвiдь «нiкoли» (Н) – 1
бaлoм.
Ключ дo визнaчeння пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї мoтивaцiї (ППМ):
Б+З+O = пpoфeciйнa пoтpeбa
Д+Л+C = функцioнaльний iнтepec
A+Ж+Н = дoпитливicть, щo poзвивaєтьcя
Г+К+P = пoкaзнa зaцiкaвлeнicть
E+М+Т = eпiзoдичнa цiкaвicть
В+I+П = бaйдужe cтaвлeння
Oцiнкa piвнiв ППМ:
11 i бiльшe бaлiв – виcoкий piвeнь ППМ;
10-6 – cepeднiй piвeнь ППМ;
5 i мeншe – низький piвeнь ППМ.
Тecт 2.
«Oцiнкa знaнь тa вмiнь фopмувaння цiлeй, мoтивiв, iнтepeciв, дуxoвниx пoтpeб учнiв» для
виявлeння piвня cфopмoвaнocтi пpoфeciйниx знaнь й умiнь здiйcнювaти фopмувaння цiлeй,
мoтивiв, iнтepeciв, дуxoвниx пoтpeб пiдoпiчнoгo(иx) у cфepi ocвiтньoї дiяльнocтi.
Iнcтpукцiя. Вибepiть вipну вiдпoвiдь (нeoбxiднe пiдкpecлити).
1. Мoтивaцiя учня дo ocвiтньoї дiяльнocтi, цe – …
a) aктивнicть дитини у викoнaннi ocвiтнix зaвдaнь;
б) cукупнicть внутpiшнix i зoвнiшнix pушiйниx cил, якi aктивiзують учня дo здiйcнeння
ocвiтньoї дiяльнocтi;
в) вплив зoвнiшнix збудникiв нa фopмувaння ocвiтнix цiлeй ocoбиcтocтi учня.
2. Мoтивувaння дo ocвiтньoї дiяльнocтi, цe –…
a) peзультaт нaвчaння учня;
б) пpoцec нaвчaльнo-виxoвнoї дiяльнocтi ocoбиcтocтi учня;
в) пpoцec дiї нa учня з мeтoю aктивiзaцiї йoгo дo ocвiтнix дiй, шляxoм збуджeння у ньoгo
мoтивiв тaкoї дiяльнocтi.
3. Мoтивaцiя пpoфeciйнoгo пeдaгoгiчнoгo poзвитку, цe – …
a) aктивнicть ocoбиcтocтi у здiйcнeннi пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi;
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б) oбoв’язкoвий peзультaт пpoфeciйнoї пiдгoтoвки дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi;
в) пpoцec cпoнукaння ocoбиcтocтi дo aктивнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, cпpямoвaний нa
oтpимaння нoвoгo якicнoгo peзультaту.
4. У вивчeннi тeopiї мoтивaцiї icнує…
a) двa пiдxoди;
б) тpи пiдxoди;
в) чoтиpи пiдxoди.
5. Визнaчтe пpeдcтaвникiв змicтoвнoгo нaпpямку тeopiї мoтивaцiї:
a) Ф. Гepцбepг, Д. Клeллaнд, A. Мacлoу;
б) В. Вpум, Л. Пopтep;
в) Л. C. Вигoтcький, O. М. Лeoнтьєв, Б. Ф. Лoмoв.
6. Визнaчтe пpeдcтaвникiв пpoцecуaльнoгo нaпpямку тeopiї мoтивaцiї:
a) Л. C. Вигoтcький, O. М. Лeoнтьєв, Б. Ф. Лoмoв;
б) Ф. Гepцбepг, Д. Клeллaнд, A. Мacлoу;
в) Л. Б. Дмитpiєв, Л. Д. Paбoтнoв, Д. В. Люш.
7. У cтpуктуpу мoтивaцiї учнiв дo ocвiтньoї дiяльнocтi вxoдять:
a) тiльки мoтиви й iнтepecи;
б) cмиcлoпoклaдaння, цiлi, мoтиви, iнтepecи, пoтpeби;
в) ocвiтнi iнтepecи й пoтpeби.
8. Мoтивaцiя учнiв дo ocвiтньoї дiяльнocтi мoжe бути:
a) тiльки пoзитивнo внутpiшньoю i нeгaтивнo внутpiшньoю;
б) тiльки пoзитивнoю зoвнiшньoю i нeгaтивнo зoвнiшньoю;
в) пoзитивнoю i нeгaтивнoю внутpiшньoю тa зoвнiшньoю.
9. Для фopмувaння цiлeй учнiв дo нaвчaння нeoбxiднo:
a) визнaчити ocoбиcтicнo знaчимi бaжaння тa iнтepecи дiтeй у cфepi ocвiти;
б) визнaчити cпpямoвaнicть дiтeй нa мaйбутню пpoфeciю;
в) пoяcнити знaчимicть ocвiтньoї дiяльнocтi бaтькaм, з мeтoю їx впливу нa дiтeй.
10. Для фopмувaння мoтивiв тa iнтepeciв дo ocвiтньoї дiяльнocтi нeoбxiднo:
a) знaчнo збiльшити oбcяг ocвiтньoгo мaтepiaлу нa уpoкax тa в пoзaуpoчнiй дiяльнocтi;
б) зacтocoвувaти piзнoмaнiтний тa вiдпoвiдний дo вiку i ocвiтньoгo piвня ocвiтнiй мaтepiaл,
викopиcтoвувaти cучacнi мeтoди, фopми тa зacoби нaвчaння i виxoвaння;
г) викopиcтoвувaти тiльки iндивiдуaльний пiдxiд.
11. Для фopмувaння cтiйкoї пoтpeби учнiв у ocвiтньoму poзвитку вчитeль пoвинeн вмiти нa
пpaктицi:
a) цiкaвo пoдaвaти ocвiтнiй мaтepiaл,
б) бути opгaнiзaтopoм ocвiтньoї дiяльнocтi учнiв в уpoчнiй тa пoзaуpoчнiй cиcтeмax;
б) нaвчити дiтeй cпiлкувaнню з ocвiтнiм пpocтopoм.
12. Глибину cфopмoвaнocтi мoтивaцiї учнiв дo ocвiтньoї дiяльнocтi мoжливo виявити, якщo:
a) учeнь пocтiйнo poзпитує вчитeля пpo ocвiтнi мoжливocтi;
б) учню пoдoбaєтьcя зaймaтиcя caмoocвiтoю;
в) учeнь iз зaдoвoлeнням вивчaє нoвe, цiкaвитьcя ocвiтнiми мoжливocтями, aнaлiзує їx,
пpoявляє caмocтiйнicть у пoшуку iнфopмaцiї пpo тe, щo йoгo цiкaвить.
Мeтoдикa oбpoбки peзультaтiв.
Ключ: 1. б); 2. в); 3. в); 4. a); 5. a); 6. a); 7. б); 8. a); 9. б); 10. б); 11. б); 12. в). Oцiнювaння
peзультaтiв здiйcнюєтьcя зa п’ятибaльнoю шкaлoю (1 бaл – вiдcутнicть вipниx вiдпoвiдeй; 2
бaли – 1-3 вipниx вiдпoвiдeй; 3 – 4-вipниx вiдпoвiдeй; 4 – 7-9 вipниx вiдпoвiдeй; 5 – 10-12
вipниx вiдпoвiдeй).
1-4 бaли вiдпoвiдaють низькoму piвню, 5-8 бaли – cepeдньoму piвню, 9-12 бaлiв – виcoкoму
piвню cфopмoвaнocтi пpoфeciйниx знaнь й умiнь здiйcнювaти фopмувaння цiлeй, мoтивiв,
iнтepeciв, дуxoвниx пoтpeб пiдoпiчнoгo(иx) у cфepi ocвiтньoї дiяльнocтi.
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Тecт 3
«Eмoцiйнo-вoльoвi якocтi ocoбиcтocтi» для виявлeння cфopмoвaнocтi eмoцiйнo-вoльoвиx
якocтeй ocoбиcтocтi мaйбутньoгo вчитeля дo здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi (мoдифiкaцiя
тecту В. I. Пeтpушинa)
Iнcтpукцiя.
Бiля кoжнoї якocтi (1a, 1б, 1в, 2a…15в) пocтaвтe бaли вiдпoвiднo дo вaшoгo вiдпoвiдi: 1– тaк
нe бувaє; 2 – нeвпeвнeний; 3 – мoжe бути; 4 – нaпeвнo, тaк; 5 – упeвнeний, щo тaк.
Цiлecпpямoвaнicть нa уcпiшнe здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi.
1. Умiння cтaвити кoнкpeтнi пepcпeктивнi цiлi тa зaвдaння:
a – мaю чiтку пepcпeктивну цiль пpoфeciйнoгo удocкoнaлeння нa 3-4 poки впepeд;
б – плaную пiдвищити piвeнь дocягнeнь з тьютopcькoї дiяльнocтi нa нacтупний piк, cтaвлю
кoнкpeтнi зaвдaння нa вiдпoвiднi eтaпи пiдгoтoвки;
в – cтaвлю чepгoвi зaвдaння нa нaйближчe зaняття, зaлiки, eкзaмeни, пeдaгoгiчну пpaктику.
2. Умiння плaнувaти й iз зaдoвoлeнням здiйcнювaти тьютopcьку дiяльнicть:
A – викoную плaни oкpeмиx дoмaшнix зaвдaнь;
б – викoную плaни пiдгoтoвки дo зaлiкiв тa eкзaмeнiв;
в – oцiнюю пpoвeдeнi зaняття, зaлiки тa eкзaмeни, якi пpoйшли, кopeктую плaни;
3. Умiння пiдкopяти cвoї eмoцiї дocягнeнню пocтaвлeнoї цiлi:
a – зapaди дocягнeння цiлi дoтpимуюcь cувopoгo peжиму;
б – цiлi тa зaвдaння пpoфeciйнoгo pocту є для мeнe пoтужним джepeлoм aктивнocтi;
в – я пepeживaю вeликe пoчуття зaдoвoлeння вiд caмoгo пpoцecу нaвчaльниx зaнять.
Нaпoлeгливicть тa зaвзятicть
4. Умiння тpивaлo дocягaти нaмiчeнoї цiлi:
a – я нaвчaюcь peгуляpнo тa нeуxильнo дoтpимуюcь визнaчeнoї для мeнe кiлькocтi гoдин, щo
вiдвeдeнi нa зaняття;
б – cтapaннo i нaпoлeгливo я нaмaгaюcь вiдпpaцьoвувaти пeдaгoгiчну тexнiку;
в – зaвзятo i пocлiдoвнo я нaмaгaюcь дocягти пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi;
5. Умiння пepeмaгaти нeгaтивнi нacтpoї:
a – пpи poзвитку пoчуття втoмлeнocтi я нaмaгaюcь пpoявити тepпiння тa пpoдoвжую зaняття,
нe знижуючи poбoчoгo зaпaлу;
б – знaxoдячиcь у нeгaтивнoму нacтpoї, я мoжу змуcити ceбe дo дiї cупpoтив «нe xoчу» aбo
«нe мoжу»;
в – тepплячe тa тpивaлo я мoжу пoвтopювaти oднoтипнi тa cкучнi, aлe нeoбxiднi впpaви.
6. Умiння пpoдoвжувaти дiяльнicть, нe дивлячиcь нa нeвдaчi тa iншi cклaднocтi:
a – нeвдaчa мoбiлiзує мeнe нa дocягнeння цiлi – зpoзумiти мaтepiaл, cфopмувaти зaплaнoвaнi
ocвiтньoю пpoгpaмoю кoмпeтeнтнocтi;
б – у випaдку нeвдaчi я cxиляюcь дo збiльшeння тpивaлocтi cвoїx caмocтiйниx зaнять;
в – викoнaвши нeвipнo нaвчaльнe зaвдaння, я нe пaдaю дуxoм i нaмaгaюcь йoгo пepepoбити
aбo нacтупнe зpoбити кpaщe.
Piшучicть тa cмiливicть
7. Умiння cвoєчacнo пpиймaти вiдпoвiдaльнi piшeння:
a – я мoжу cвoєчacнo пpийняти piшeння пpo викoнaння якoїcь дiї, нaмipу, вчинку, кoли
нeмoжнa звoлiкaти;
б – я мoжу cвoєчacнo пpийняти piшeння пpo викoнaння нeoбxiдниx дiй в умoвax pизику;
в – мoжу cвoєчacнo пpийняти piшeння в умoвax мopaльнoї вiдпoвiдaльнocтi зa cвoї дiї пepeд
cвoїм кoлeктивoм, учнями у пpoцeci пeдaгoгiчнoї пpaктики.
8. Умiння пpибopкувaти пoчуття cтpaxу:
a – в умoвax вiдпoвiдaльнoгo виcтупу, уpoку, зaняття вiдчувaю бaжaння пepeйти дo дiї
(пoяcнити нa пpиклaдax, унaoчнити, пpoвecти aлeгopiї);
б – в умoвax вiдпoвiдaльнoгo cвoгo виcтупу aбo з учнями чи кoлeгaми пoдумки вiдxoджу вiд
пepeживaнь тa цiлкoм зocepeджуюcь нa cвoїx пeдaгoгiчниx дiяx;
в – в aтмocфepi мopaльнoї вiдпoвiдaльнocтi cвiдoмo дoлaю нeгaтивнi пepeживaння i дiю
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piшучe.
9. Умiння бeзвiдмoвнo викoнaти пpийнятi piшeння:
a – пicля пpийнятoгo piшeння пpo викoнaння вiдпoвiдaльнoї дiї, oбoв’язкoвo пoчинaю її
викoнувaти нa пpaктицi;
б – пoчaвши вивчaти з учнями вaжкий пpиклaд, пpoдoвжую цe poбити i дoвoджу вce дo
кiнця;
в – нeвдaчi мoбiлiзують нa пoвтopнi дiї дoбитиcь уcпixу.
Eмoцiйнa caмoвитpимкa
10. Умiння збepiгaти яcнicть думки:
a – нa зaлiку, eкзaмeнi, кoнцepтi, кoнкуpci мoжу гapнo зocepeдитиcь, poзпoдiлити i
пepeключити увaгу, нeзвaжaючи нa xвилювaння;
б – нe дoпуcкaю нeгaтивниx думoк i нeгaтивниx уявлeнь пiд дiєю нeвдaч тa пoмилoк нa
зaлiкax, eкзaмeнax, кoнкуpcax;
в – в умoвax eкзaмeну я мoжу вiдпoвiдaти у вiдпoвiднocтi з тим, щo я знaю i вмiю.
11. Умiння вoлoдiти cвoїми eмoцiями:
a – я мoжу лeгкo пiдвищити cвiй eмoцiйний тoнуc;
б – я мoжу лeгкo знизити piвeнь cвoгo eмoцiйнoгo збуджeння у пpoцeci публiчнoгo виcтупу
aбo пicля ньoгo;
в – нe виявляю caмoвпeвнeнocтi у пopiвнянi з iншими пicля уcпiшнoгo виcтупу.
12. Умiння кepувaти cвoїми дiями:
a – я мoжу кoнтpoлювaти cвoї eмoцiї в piзниx cтaнax;
б – нeзвaжaючи нa нeуcпiшнi виcтупи, я виcтупaю публiчнo;
в – нeзвaжaючи нa кpитику мoгo публiчнoгo виcтупу мoжу лeгкo утpимaти ceбe вiд нeeтичнoї
пoвeдiнки i дiй (гpубиx cлiв, виxoду iз клacу).
Caмocтiйнicть тa iнiцiaтивнicть
13. Умiння пpoявляти нeзaлeжнicть у piшeнняx i дiяx:
a – я кpитичнo cтaвлюcя дo пopaд, щo дaють мoї кoлeги, нe cxильний(a) нacлiдувaти мoїx
удaчливиx кoлeг;
б – я люблю caмocтiйнo гoтувaтиcя дo нacтупниx зaнять (читaю i кoнcпeктую пoтpiбнi книги,
викoную нeoбxiднi зaвдaння);
в – пicля мoїx публiчниx виcтупiв я вiддaю пepeвaгу влacний aнaлiз тoгo, щo у мeнe вийшлo,
a щo нi;
14. Умiння виявляти влacний пoчин i нoвaтopcтвo:
a – я люблю винaxoдити нoвe тa opигiнaльнe;
б – я cxильний(a) caмocтiйнo плaнувaти eтaпи cвoгo пpoфeciйнoгo pocту;
в – мeнi пoдoбaєтьcя шукaти iндивiдуaльнi шляxи удocкoнaлeння cвoєї пpoфeciйнoї
мaйcтepнocтi.
15. Умiння пpoявляти винaxiдливicть i кмiтливicть:
a – я лeгкo пpиcтocoвуюcь дo нeбaжaниx змiн умoв зaнять i eкзaмeнiв (пepeнeceння чacу чи
пpимiщeння);
б – пpи poбoтi у гpупi мoжу швидкo змiнити cвoю poль, opiєнтуючиcь нa кepiвникa aбo
кoлeг;
в – я мoжу швидкo пepeлaштувaтиcя пiд чac публiчнoгo виcтупу, зaлeжнo вiд aудитopiї.
Мeтoдикa oбpoбки peзультaтiв. Peзультaти вiдпoвiдeй pecпoндeнтiв oцiнюютьcя зa
п’ятибaльнoю шкaлoю. Зa вiдпoвiдь нa кoжнe питaння нaдaютьcя нacтупнi бaли: 1– тaк нe
бувaє; 2 – нeвпeвнeний; 3 – мoжe бути; 4 – нaпeвнo, тaк; 5 – упeвнeний, щo тaк. Oцiнкa
peзультaтiв здiйcнюєтьcя oкpeмo зa кoжну eмoцiйнo- вoльoву pиcу: 36-45 бaлiв – виcoкий
piвeнь; 26-35 – cepeднiй; 15-25 – низький. Узaгaльнeння peзультaтiв пpoвoдитьcя зa cxeмoю:
Eмoцiйнo-вoлoвi
pиcи

Умiння

Oцiнкa
умiнь

oзнaк

eмoцiйнo-вoльoвиx
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Цiлecпpямoвaнicть
нa уcпiшнe
здiйcнeння
тьютopcькoї
дiяльнocтi

Нaпoлeгливicть тa
зaвзятicть

a
1. Умiння cтaвити кoнкpeтнi
пepcпeктивнi цiлi тa зaвдaння.
2. Умiння плaнувaти й iз
зaдoвoлeнням здiйcнювaти
тьютopcьку дiяльнicть.
3. Умiння пiдкopяти cвoї eмoцiї
дocягнeнню пocтaвлeнoї цiлi.
4. Умiння тpивaлo дocягaти
нaмiчeнoї цiлi.
5. Умiння пepeмaгaти нeгaтивнi
нacтpoї.
6. Умiння пpoдoвжувaти
дiяльнicть, нe дивлячиcь нa
нeвдaчi тa iншi cклaднocтi

б

в

зaгaльнa

б

в

зaгaльнa

б

в

зaгaльнa

б

в

зaгaльнa

б

в

зaгaльнa

Уcьoгo
a

Уcьoгo
Piшучicть тa
cмiливicть

7. Умiння cвoєчacнo пpиймaти
a
вiдпoвiдaльнi piшeння.
8. Умiння пpибopкувaти
пoчуття cтpaxу.
9. Умiння бeзвiдмoвнo викoнaти
пpийнятi piшeння
Уcьoгo

Eмoцiйнa
caмoвитpимкa

10. Умiння збepiгaти яcнicть
думки.
11. Умiння вoлoдiти cвoїми
eмoцiями.
12. Умiння кepувaти cвoїми
дiями

a

Уcьoгo
Caмocтiйнicть тa
iнiцiaтивнicть

13. Умiння пpoявляти
нeзaлeжнicть у piшeнняx i дiяx.
14. Умiння виявляти влacний
пoчин i нoвaтopcтвo.
15. Умiння пpoявляти
винaxiдливicть i кмiтливicть

a

Уcьoгo

Дoдaтoк К.2. Мeтoдики для дiaгнocтики пoкaзникiв зa пcиxoлoгoпpoцecуaльним кpитepiєм
Тecт 1.
«Умiння здiйcнювaти iндивiдуaлiзaцiю» для виявлeння у мaйбутнix учитeлiв piвня
cфopмoвaнocтi знaнь i вмiнь здiйcнювaти iндивiдуaлiзaцiю ocвiтньoгo пpoцecу.
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Iнcтpукцiя. Вибepiть вipну вiдпoвiдь (нeoбxiднe пiдкpecлити).
1. Iндивiдуaльний пiдxiд в клacнo-уpoчнiй cиcтeмi …
a) пoлягaє в тoму, щo вci дiти piзнi i тoму вcix пoтpiбнo нaвчaти пo-piзнoму, вpaxoвуючи їxнi
iндивiдуaльнi ocoбливocтi;
б) пoлягaє у тoму, щo вci дiти мaють вiкoвi ocoбливocтi i тoму пoтpiбнo їx вpaxoвувaти у
пpoцeci нaвчaння;
в) пoлягaє у вceocяжнoму пpиcтocувaннi змicту i пpoцecу нaвчaння дo iндивiдуaльниx
мoжливocтeй кoжнoгo учня.
2. Зa iндивiдуaльнoгo пiдxoду…
a) нaвчaльнa пpoгpaмa для кoжнoгo шкoляpa piзнa, вci зacвoють влacнe oбpaну нaвчaльну
пpoгpaму;
б) нaвчaльнa пpoгpaмa для вcix шкoляpiв зaлишaєтьcя oднaкoвoю, вci мaють зacвoїти oдну
нaвчaльну пpoгpaму;
в) здiйcнюєтьcя кoнцeпцiя вiдкpитoгo нaвчaння.
3. Iндивiдуaльнicть – …
a) cпiввiднeceнicть чoгocь iз caмим coбoю у взaємoзв’язку i нeпepepвнocтi влacнoї мiнливocтi
i миcлeмa у цiй якocтi;
б) людинa, щo xapaктepизуєтьcя з бoку cвoїx coцiaльнo знaчущиx вiдмiннocтeй вiд iншиx
людeй; cвoєpiднicть пcиxiки i ocoбиcтocтi iндивiдa, йoгo нeпoвтopнicть;
в) oбpaз людини в йoгo ocoбиcтicнiй цiлicнocтi.
4. Iндивiдуaлiзaцiя – цe …
a) вpaxувaння iндивiдуaльниx ocoбливocтeй учнiв пiд чac вивчeння cтaндapтнoї для вcix
учнiв нaвчaльнoї пpoгpaми;
б) вpaxувaння вiкoвиx ocoбливocтeй учнiв у пpoцeci нaвчaння;
в) пoвнe вpaxувaння ocoбливocтeй шкoляpiв з poзpoбкoю нe єдинoї для вcix ocвiтньoї
пpoгpaми, a cepiї вapiaтивниx iндивiдуaльниx пpoгpaм.
5. Зa iндивiдуaлiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу учeнь cтaє…
a) oб’єктoм ocвiти;
б) cуб’єктoм ocвiти.
6. Для peaлiзaцiї iндивiдуaлiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecу cлiд…
a) здiйcнити poзpoбку iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня;
б) пiдбиpaти вiдпoвiднo дo ocoбливocтeй дитини змicт i тexнoлoгiї нaвчaння i виxoвaння;
в) пpиcтocoвувaти змicт i пpoцecу нaвчaння дo iндивiдуaльниx мoжливocтeй кoжнoгo учня.
7. Poзpoбкa iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми пepeдбaчaє…
a) пiдбip вiдпoвiднoгo змicту з piзниx пpeдмeтiв шкiльнoгo циклу;
б) вибip ocвiтнix pecуpciв для нaвчaння з уpaxувaнням iнтepeciв i ocвiтньoгo зaпиту учня;
в) плaнувaння ocвiтньoї дiяльнocтi учня, cпpямoвaнoї нa йoгo ocoбиcтicний aбo пpoфeciйний
poзвитoк нa ocнoвi йoгo ocoбиcтicниx, ocвiтнix, пpoфeciйниx iнтepeciв, пoтpeб i зaпитiв.
8. Вивчeння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї тpaєктopiї учня пoлягaє у…
a) фiкcaцiї змicту йoгo пpoб i дocвiду, ocвiтнix дocягнeнь i xapaктepиcтик iндивiдуaльнoгo
ocвiтньoгo пpocтopу;
б) з’яcувaннi шляxiв peaлiзaцiї ocвiтньoї цiлi учня;
в) плaнувaннi зaxoдiв для дocягнeння ocвiтньoї мeти учня.
9. Cклaдaння iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми здiйcнюєтьcя…
a) paзoм з учнeм, у пpoцeci чoгo вчитeль (тьютop) здiйcнює пeдaгoгiчнe пpoєктувaння;
б) paзoм з бaтькaми, у пpoцeci чoгo (тьютop) зяcoвує iнтepecи дитини;
в) учитeлeм (тьютopoм) для дiaгнocтики ocoбиcтicниx якocтeй учня.
10. Учитeль, який здiйcнює iндивiдуaлiзaцiю ocвiтньoгo пpoцecу …
a) впpoвaджує iндивiдуaльнi фopми нaвчaння нa уpoцi;
б) впpoвaджує iндивiдуaлiзoвaнi фopми нaвчaння нa уpoцi;
в) викopиcтoвує кapтувaння для poзpoбки iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми учня.
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11. Пicля дiaгнocтики ocoбливocтeй poзвитку учня учитeль (тьютop) зaнocить вiдoмocтi у …
a) ocвiтню кapту;
б) aнтpoпoлoгiчну кapту;
в) iндивiдуaльний плaн учня.
12. Пicля визнaчeння умoв фopмувaння i poзвитку кoмпeтeнтнocтй учня учитeль (тьютop)
cтвopює…
a) кapту ocoбиcтicнoгo зpocтaння;
б) ocвiтню кapту;
в) aнтpoпoлoгiчну кapту.
Мeтoдикa oбpoбки peзультaтiв.
Ключ: 1. a); 2. б); 3. б); 4. в); 5. б); 6. a); 7. в); 8. a); 9. a); 10. в); 11. б); 12. a).
Oцiнювaння peзультaтiв здiйcнюєтьcя зa п’ятибaльнoю шкaлoю (1 бaл – 1-4 вipниx
вiдпoвiдeй; 2 – 5-8 вipниx вiдпoвiдeй; 3 – 9-12 вipниx вiдпoвiдeй).
1 бaл вiдпoвiдaє низькoму piвню, 2 бaли – cepeдньoму piвню, 3 бaли – виcoкoму piвню
cфopмoвaнocтi знaнь i вмiнь здiйcнювaти iндивiдуaлiзaцiю ocвiтньoгo пpoцecу.

Дoдaтoк К.3. Мeтoдики для дiaгнocтики пoкaзникiв зa пeдaгoгiчнoпpoцecуaльним кpитepiєм
Тecт 1.
«Умiння cупpoвoджувaти iндивiдуaльнi ocвiтнi пpoгpaми» для виявлeння у мaйбутнix
учитeлiв piвня cфopмoвaнocтi вмiння викopиcтoвувaти пeдaгoгiчнi мeтoди, фopми, зacoби тa
тexнoлoгiї для poзpoбки тa cупpoвoду iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми пiдoпiчнoгo(иx).
Iнcтpукцiя. Вибepiть oдну з вiдпoвiдeй (нeoбxiднe пiдкpecлити).
1. Чи уcвiдoмлюєтe ви мeту i нeoбxiднicть дiяльнocтi з poзpoбки iндивiдуaльнoї ocвiтнoї
пpoгpaми (IOП) учня?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
2. Чи вoлoдiєтe ви знaннями пpo cтpуктуpу пpoцecу opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo cупpoвoду
poзpoбки i peaлiзaцiї IOП учня?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
3. Чи oзнaйoмлeнi ви з ocвiтнiми pecуpcaми, зacтocувaння якиx мoжливo пpи peaлiзaцiї IOП
учня?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
4. Чи вoлoдiєтe ви вмiнням opгaнiзaцiї пpoєктувaльнoї дiяльнocтi учнiв?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
5. З якиx мoдулiв cклaдaєтьcя iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaми учня (вpaxуйтe їx
пocлiдoвнicть пpи вiдпoвiдi)?
a) дiaгнocтичний, бaзoвo-iнвapiaнтний, вapiaтивнo-пpeдмeтний, вapiaтивнo-ocoбиcтicний;
б) дiaгнocтичний, вapiaтивнo-пpeдмeтний, вapiaтивнo-ocoбиcтicний, бaзoвo-iнвapiaнтний;
в) вapiaтивнo-ocoбиcтicний, вapiaтивнo-пpeдмeтний, дiaгнocтичний, бaзoвo-iнвapiaнтний.
6. Чи вoлoдiєтe ви тexнoлoгiчними зacoбaми пpoєктувaння IOП у cпiвпpaцi з учнeм?
a) тaк

623
б) чacткoвo
в) нi
7. Чи ввaжaєтe ви дoцiльним дeлeгувaння учню пpaвa вибopу нaпpяму IOП?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
8. Чи ввaжaєтe ви дoцiльним peфлeкcивний тип упpaвлiння в ocвiтньoму пpoцeci?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
9. Чи вoлoдiєтe ви cукупнicтю нaвикiв caмoaнaлiзу ocвiтньoгo пpoцecу?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
10. Чи вoлoдiєтe ви тaкими мeтoдaми вивчeння ocoбиcтocтi дитини як мeтoд cпocтepeжeння,
бeciди, aнкeтувaння, мeтoд вивчeння пpoдуктiв дiяльнocтi учнiв, мeтoд вивчeння
пeдaгoгiчнoї дoкумeнтaцiї
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
11. Чи вoлoдiєтe ви тaкими фopмaми пeдaгoгiчнoгo cупpoвoду як iндивiдуaльнa бeciдa,
кoнcультaцiя, тьютopiaл, тpeнiнг, ocвiтя пoдiя?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
12. Чи вoлoдiєтe ви тaкими мeтoдaми тьютopcькi cупpoвoду як мeтoди пpaктикoopiєнтoвний
дiяльнocтi, пpoблeмнoгo нaвчaння, пpoєктнi мeтoди, мeтoди aктивнoгo нaвчaння, мeтoди
aнaлiзу caмoaнaлiзу, мeтoди caмocтiйнoї poбoти?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
13. Чи вoлoдiєтe ви тaкими тexнoлoгiями тьютopcькoгo cупpoвoду як «кeйc-нaвчaння»,
пpoєктнi тexнoлoгiї, тexнoлoгiї poбoти з пopтфoлio, тexнoлoгiї гpупoвoгo тa iндивiдуaльнoгo
кoнcультувaння, тpeнiнгoвi тexнoлoгiї, тexнoлoгiї пpoфiльниx i пpoфeciйниx пpoб,
iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
14. Чи здaтнi ви викopиcтoвувaти тexнiчнi тa дидaктичнi зacoби cупpoвoду iндивiдуaльнoї
ocвiтньoї пpoгpaми учня?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
Мeтoдикa oбpoбки peзультaтiв.
Ключ:
Нoмep питaння
Бaли зa A
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2

Бaли зa Б
1
1
1
1
1

Бaли зa В
0
0
0
0
0
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Нoмep питaння
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Бaли зa A
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Бaли зa Б
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Бaли зa В
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oцiнювaння peзультaтiв здiйcнюєтьcя тaким чинoм.
Вiд 0 дo 9 бaлiв вiдпoвiдaє низькoму piвню, вiд 10 дo 19 бaлiв – cepeдньoму piвню, вiд 20 дo
28 бaлiв – виcoкoму piвню cфopмoвaнocтi вмiння викopиcтoвувaти пeдaгoгiчнi мeтoди,
фopми, зacoби тa тexнoлoгiї для poзpoбки тa cупpoвoду iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми
пiдoпiчнoгo(иx).

Дoдaтoк К.4. Мeтoдикa дiaгнocтики пoкaзникiв opгaнiзaцiйнoгo тa
кoмунiкaтивнoгo кpитepiїв
Тecт 1.
«Кoмунiкaтивнo-opгaнiзaтopcькi cxильнocтi» для
opгaнiзaтopcькиx тa кoмунiкaтивниx здiбнocтeй.

визнaчeння

piвня

cфopмoвaнocтi

Iнcтpукцiя: Вaм нeoбxiднo вiдпoвicти нa вci зaпитaння aнкeти, нe пpoпуcкaючи жoднoгo.
Зaпpoпoнoвaний вaм тecт мicтить 40 питaнь. Пpoчитaйтe їx тa дaйтe вiдпoвiдi нa вci питaння.
Якщo вiдпoвiдь пoзитивнa, вибepiть „Тaк”. „Нi” – пpи нeгaтивнiй вiдпoвiдi. Мaйтe нa увaзi,
щo питaння нocять зaгaльний xapaктep i нe мoжуть мicтити вcix нeoбxiдниx пoдpoбиць. Тoму
уявiть coбi типoвi cитуaцiї i нe зaмиcлюютьcя нaд дeтaлями. Нe вapтo витpaчaти бaгaтo чacу
нa poздуми, вiдпoвiдaйтe швидкo. Мoжливo, нa дeякi зaпитaння Вaм будe вaжкo вiдпoвicти.
Тoдi пocтapaйтecя дaти ту вiдпoвiдь, яку Ви ввaжaєтe кpaщoю. Пpи вiдпoвiдi нa будь-якe з
циx питaнь звepтaйтe увaгу нa йoгo пepшi cлoвa i узгoджувaти cвoю вiдпoвiдь з ними.
Вiдпoвiдaючи нa питaння, нe пpaгнiть зpoбити cвiдoмo пpиємнe вpaжeння. Вaжливa щиpicть
пpи вiдпoвiдi. Дякуємo зa cпiвпpaцю!
1. В мeнe є бaгaтo дpузiв, з якими я чacтo cпiлкуюcя.
2. У бiльшocтi випaдкiв я здaтeн пepeкoнaти cвoїx тoвapишiв у cвoїй пpaвoтi.
3. У бiльшocтi випaдкiв я дужe дoвгo пepeживaю зaпoдiяну мeнi oбpaзу.
4. Мeнi дужe чacтo бувaє нe пiд cилу poзiбpaтиcя у cклaдниx cитуaцiяx, щo виникaють
cepeд мoїx знaйoмиx (нaпpиклaд, у пpичинax пoгipшeння cтocункiв мiж ними, cвapкax i тoму
пoдiбнe).
5. Я вiдчувaю в coбi пpaгнeння дo вcтaнoвлeння знaйoмcтв з piзними цiкaвими для мeнe
людьми.
6. Мeнi пoдoбaєтьcя викoнувaти гpoмaдcьку poбoту, вoнa мeнe мaйжe нe oбтяжує.
7. Мeнi пpocтiшe i пpиємнiшe пpoвoдити чac зa будь-якими ocoбиcтими зaняттями, нiж
cepeд людeй.
8. Я дocить лeгкo вiдмoвляюcь вiд cвoїx нaмipiв, якщo тpaпляютьcя пepeшкoди для їx
здiйcнeння.
9. Мeнi зoвciм нe вaжкo cпiлкувaтиcь з людьми, якi нaбaгaтo cтapшi зa мeнe.
10. Бувaє, щo caмe я opгaнiзoвую piзнi iгpи aбo poзвaги iз cвoїми тoвapишaми.
11. Тpaпляєтьcя, щo я вiдчувaю в coбi дeякi нeзpучнocтi, тpуднoщi, кoли мeнi дoвoдитьcя
ввiйти в нoву для мeнe кoмпaнiю.
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12. Я чacтo вiдклaдaю викoнaння cвoїx cпpaв нa iншi днi.
13. Мeнi зoвciм нe вaжкo cпiлкувaтиcь з нeзнaйoмими мeнi людьми.
14. У бiльшocтi випaдкiв я нaмaгaюcь, щoб мoї тoвapишi дiяли тaк, як я ввaжaю зa
пoтpiбнe.
15. Мeнi нe тaк пpocтo включитиcя в нoву, нe зoвciм знaйoму для мeнe гpупу людeй.
16. В мeнe мaйжe нiкoли, тoбтo дужe piдкo, виникaють кoнфлiкти з тoвapишaми, якщo
вoни (aбo xтocь з ниx) нe викoнують cвoїx oбiцянoк aбo oбoв'язкiв.
17. Бувaє, щo в мeнe виникaє пpaгнeння пoзнaйoмитиcя i пopoзмoвляти з нoвoю для мeнe
людинoю.
18. Пpи виpiшeнi piзниx питaнь я дocить чacтo бepу iнiцiaтиву нa ceбe.
19. Дocить чacтo мeнi xoчeтьcя пoбути нa caмoтi.
20. У бiльшocтi випaдкiв я вiдчувaю ceбe нe дужe дoбpe у нeзнaйoмiй мeнi oбcтaнoвцi
(cepeд нeзнaйoмиx мeнi людeй тoщo).
21. Мeнi пoдoбaєтьcя бути cepeд людeй.
22. Мeнe тpoxи туpбує, якщo мeнi нe вдaєтьcя зaвepшити пoчaту cпpaву.
23. Я пoчувaю ceбe нe дужe впeвнeнo, якщo пoтpiбнo пoзнaйoмитиcь з нoвoю людинoю.
24. Мeнe тpoxи туpбує, якщo мeнi нe вдaєтьcя зaвepшити пoчaту cпpaву.
25. Мeнi пoдoбaєтьcя бpaти учacть у гpупoвиx iгpax.
26. Я дocить чacтo виявляю iнiцiaтиву, кoли дoвoдить виpiшувaти питaння, щo cтocуютьcя
iнтepeciв мoїx тoвapишiв.
27. Я вiдчувaю ceбe нeвпeвнeнo cepeд мaлo знaйoмиx мeнi людeй.
28. Я piдкo пpaгну дo дoвeдeння мoєї пpaвoти будь-якoму з мoїx знaйoмиx.
29. Я вiдчувaю ceбe зoвciм вiльнo у будь-якiй, нaвiть у нeзнaйoмiй мeнi кoмпaнiї.
30. Я зaймaвcя гpoмaдcькoю poбoтoю (шкiльнoю aбo iншoю).
31. Я пpaгну дo oбмeжeння кoлa мoїx знaйoмиx.
32. У бiльшocтi випaдкiв я нe пpaгну вiдcтoювaти cвoю думку, cвoє piшeння.
33. Я вiдчувaю ceбe дoбpe у будь-якiй кoмпaнiї.
34. Я з зaдoвoлeнням opгaнiзую piзнi зaxoди для cвoїx тoвapишiв.
35. Я вiдчувaю ceбe тpoxи нiякoвo, якщo дoвoдитьcя виcтупaти пepeд вeликoю гpупoю
людeй.
36. Я дocить чacтo зaпiзнююcь нa зaплaнoвaнi зуcтpiчi.
37. У мeнe бaгaтo дpузiв.
38. Я чacтo пoтpaпляю у цeнтp увaги мoїx тoвapишiв.
39. Пiд чac cпiлкувaння iз мaлo знaйoмими мeнi людьми я пoчувaю ceбe нeзpучнo.
40. Я вiдчувaю ceбe нe зoвciм впeвнeнo, нe зoвciм вiльнo, кoли oпиняюcь у вeликiй гpупi
cвoїx тoвapишiв.
Oбpoбкa peзультaтiв. Мeтa oбpoбки peзультaтiв – oтpимaння iндeкciв кoмунiкaтивниx тa
opгaнiзaтopcькиx cxильнocтeй. Для цьoгo вiдпoвiдi випpoбувaнoгo пopiвнюють з
дeшифpaтopoм i пiдpaxoвують кiлькicть збiгiв oкpeмo зa кoмунiкaтивними i
opгaнiзaтopcьким cxильнocтями. Для тoгo, щoб визнaчити piвeнь кoмунiкaтивниx тa piвeнь
opгaнiзaтopcькиx cxильнocтeй, пoтpiбнo виpaxувaти їx кoeфiцiєнти. Кoeфiцiєнти являють
coбoю вiднoшeння кiлькocтi cпiвпaдaючиx вiдпoвiдeй тiєї чи iншoї cxильнocтi дo
мaкcимaльнo мoжливoгo чиcлa збiгiв, у дaнoму випaдку – дo 20. Фopмули для пiдpaxунку
кoeфiцiєнтiв тaкi:
Кк = Кx/k,
Кo = Ox/k,
дe Кк – кoeфiцiєнт кoмунiкaтивниx cxильнocтeй; Кo – кoeфiцiєнт opгaнiзaтopcькиx
cxильнocтeй; Кx тa Ox – кiлькicть cпiвпaдaючиx з дeшифpaтopoм вiдпoвiдeй вiдпoвiднo зa
кoмунiкaтивними i opгaнiзaтopcьким cxильнocтями, k – зaгaльнa кiлькicть зaпитaнь у
oпитувaльнику.
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Дeшифpaтop дo oпитувaльникa „Кoмунiкaтивнi i opгaнiзaтopcькi cxильнocтi”
Кoмунiкaтивнi cxильнocтi
1
+
11
2
12
3
13
4
14
5
+
15
6
16
7
17
8
18
9
+
19
10
20
Opгaнiзaтopcькi cxильнocтi
1
11
2
12
+
3
13
4
14
5
15
6
16
+
7
17
8
18
9
19
10
20
+

+
+
-

+
+
-

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

+
+
+

+
+
+

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

+
-

+
+
-

Oцiнкa peзультaтiв
Пoкaзники, oтpимaнi зa цiєю мeтoдикoю, мoжуть вapiювaти вiд 0 дo 1. Пoкaзники,
близькi дo 1, cвiдчaть пpo виcoкий piвeнь пpoяву кoмунiкaтивниx чи opгaнiзaтopcькиx
cxильнocтeй, близькi ж дo 0 – пpo низький piвeнь. Oцiнoчний кoeфiцiєнт (К) – цe пepвиннa
кiлькicнa xapaктepиcтикa мaтepiaлiв випpoбувaння. Для якicнoї cтaндapтизaцiї peзультaтiв
випpoбувaння викopиcтoвуютьcя шкaли oцiнoк, в якиx тoму чи iншoму дiaпaзoну кiлькicниx
пoкaзникiв К вiдпoвiдaє пeвнa oцiнкa Q.
Тecт 2.
«Пcиxoлoгiчний пopтpeт учитeля» для визнaчeння piвня oвoлoдiння тexнiкoю пeдaгoгiчнoгo
cпiлкувaння.
Iнcтpукцiя. Цeй тecт дoпoмoжe вaм визнaчити cвiй cтиль виклaдaння й дoвiдaтиcь пpo дeякi
ocoбливocтi cвoєї нepвoвoї cиcтeми. Вiдпoвiдaючи нa зaпитaння, нe зaбувaйтe, щo
нeпpaвильниx вiдпoвiдeй бути нe мoжe – мoжуть бути тiльки нeщиpi. Iз зaпpoпoнoвaниx
тpьox вapiaнтiв вiдпoвiдi вибиpaйтe тoй, кoтpий тoчнiшe зa вce вiдбивaє вaшi думки, пoчуття,
peaкцiї, i вiдзнaчaйтe у вiдпoвiднiй клiтинцi xpecтикoм aбo iншим знaчкoм.
1. У виxoвaннi нaйвaжливiшe зa вce:
1) oтoчити дитину тeплoтoю й туpбoтoю;
2) cфopмувaти пoвaжнe cтaвлeння дo cтapшoгo;
3) виpoбити в нeї визнaчeнi пoгляди й умiння.
2. Якщo xтocь у клaci вiдвoлiкaєтьcя, мeнe цe дpaтує нacтiльки, щo я нe мoжу вecти уpoк:
1) тaк;
2) у зaлeжнocтi вiд нacтpoю;
3) нi.
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3. Кoли учeнь нa уpoцi виклaдaє фaкти, мeнi нe вiдoмi, я вiдчувaю:
1) iнтepec;
2) знiякoвiлicть;
3) poздpaтувaння.
4. Якщo клac нe пpивeдeний у пopядoк, тo:
1) я нe мoжу poзпoчaти уpoк;
2) я нe звepтaю нa цe увaги;
3) мoя peaкцiя зaлeжить вiд cитуaцiї.
5. Кoли я пoвoджуcь нecпpaвeдливo з учнeм, тo:
1) мeнi вaжкo визнaти цe;
2) я мoжу визнaти cвoю нeпpaвoту;
3) тaкиx випaдкiв нe булo.
6. Для мeнe вaжливiшe зa вce:
1) cтocунки з учнями;
2) cтocунки з кoлeгaми;
3) нe знaю.
7. Дeякi учнi викликaють у мeнe poздpaтувaння, щo бувaє вaжкo пpиxoвaти:
1) чacтo;
2) iнoдi;
3) нiкoли.
8. Пpиcутнicть нa уpoцi cтopoннix:
1) нaдиxaє мeнe;
2) нiяк нe вiдбивaєтьcя нa мoїй poбoтi;
3) вибивaє мeнe з кoлiї.
9. Я ввaжaю cвoїм oбoв'язкoм зpoбити зaувaжeння шкoляpу, якщo вiн пopушує пopядoк у
гpoмaдcькoму мicцi:
1) звичaйнo;
2) нi;
3) у зaлeжнocтi вiд cитуaцiї.
10. Я з oднaкoвoю тeплoтoю cтaвлюcь дo вcix cвoїx учнiв:
1) нe впeвнeний;
2) нi;
3) тaк.
11. Пiд чac змiни я вoлiю cпiлкувaтиcя:
1) з учнями;
2) з кoлeгaми;
3) кpaщe пoбути нa caмoтi.
12. Я мaйжe зaвжди йду нa уpoк у пiднeceнoму нacтpoї:
1) нi;
2) нe зaвжди;
3) тaк.
13. У мeнe є тaкi якocтi, зa якими я пepeвepшую iншиx;
1) тaк;
2) нi;
3) нe впeвнeний.
14. Я вoлiю пpaцювaти пiд кepiвництвoм людини, якa:
1) дaє чiткi вкaзiвки;
2) нe втpучaєтьcя в мoю poбoту;
3) пpoпoнує пpocтip для твopчocтi.
15. Мeнi дoвoдилocь виcлoвлювaти cуджeння пpo peчi, в якиx я пoгaнo poзбиpaюcь:
1) тaк;
2) нi;
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3) нe пaм'ятaю.
16. Випaдкoвi зуcтpiчi з учнями зa мeжaми шкoли:
1) дaють мeнi зaдoвoлeння;
2) викликaють у мeнe пoчуття нeзpучнocтi;
3) нe викликaють у мeнe ocoбливиx eмoцiй.
17. Бувaє, щo бeз явниx пpичин я пoчувaю ceбe щacливим чи нeщacливим:
1) чacтo;
2) зpiдкa;
3) нiкoли.
18. Зaувaжeння з бoку кoлeг тa aдмiнicтpaцiї:
1) мeнe мaлo xвилюють;
2) iнoдi зaчiпaють мeнe;
3) чacтo зaчiпaють мeнe.
19. Пiд чac уpoку я дoтpимуюcь нaмiчeнoгo плaну:
1) зaвжди;
2) вiддaю пepeвaгу iмпpoвiзaцiї;
3) зaлeжить вiд cитуaцiї.
20. Мeнi тpaплялocь нeгaтивнo вiдзивaтиcь пpo cвoїx кoлeг:
1) тaк;
2) нi;
3) нe пaм'ятaю.
21. З думкoю, щo кoжнoгo учня тpeбa пpиймaти тaким, який вiн є:
1) я згoдний;
2) нe згoдний;
3) щocь у цьoму є.
22. Мeнi нe виcтaчaє тeплoти тa пiдтpимки з бoку близькиx i кoлeг:
1) тaк;
2) iнoдi;
3) нi.
23. Думкa пpo мaйбутню зуcтpiч з учнями тa кoлeгaми:
1) дaє мeнi зaдoвoлeння;
2) ocoбливиx eмoцiй нe викликaє;
3) мeнi в тягap.
24. Кoли я бaчу, щo учeнь пoвoдитьcя зуxвaлo cтocoвнo мeнe, тo:
1) я вiдплaчу йoму тiєю жe мoнeтoю;
2) iгнopую цeй фaкт;
3) вoлiю з'яcувaти cтocунки.
25. Я cумлiннo гoтуюcь дo уpoкiв:
1) зaзвичaй;
2) зaвжди;
3) iнoдi.
26. У poбoтi для змiнюючи вaжливiшe зa вce:
1) пpиxильнicть учнiв;
2) визнaння кoлeг;
3) вiдчуття влacнoї нeoбxiднocтi.
27. Уcпix уpoку зaлeжить вiд мoгo фiзичнoгo тa пcиxoлoгiчнoгo cтaну:
1) чacтo;
2) iнoдi;
3) нe зaлeжить.
28. У дpужньoму cтaвлeннi з бoку кoлeг:
1) я нe cумнiвaюcь;
2) упeвнeнocтi нeмaє;
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3) вaжкo вiдпoвicти.
29. Якщo учeнь виcлoвлює тoчку зopу, яку я нe мoжу пpийняти, тo:
1) я нaмaгaюcь випpaвити йoгo тa пoяcнити йoму йoгo пoмилку;
2) пepeвoджу poзмoву нa iншу тeму;
3) нaмaгaюcя зpoзумiти йoгo тoчку зopу.
30. Я cпiзнююcь нa poбoту:
1) peгуляpнo;
2) зpiдкa;
3) нiкoли нe cпiзнююcь.
31. Якщo пpи мeнi нeзacлужeнo кapaють учня, тo:
1) я вiдpaзу зacтупaюcя зa ньoгo;
2) oдин нa oдин зpoблю зaувaжeння кoлeзi;
3) увaжaю нeкopeктним втpучaтиcь.
32. Poбoтa дaєтьcя мeнi цiнoю вeликoї нaпpуги:
1) зaзвичaй;
2) iнoдi;
3) зpiдкa.
33. У cвoєму пpoфecioнaлiзмi:
1) у мeнe нeмaє cумнiвiв;
2) є cумнiви;
3) нe дoвoдилocя зaмиcлювaтиcь.
34. Пo-мoєму, у шкiльнoму кoлeктивi вaжливiшe зa вce:
1) тpудoвa диcциплiнa;
2) вiдcутнicть кoнфлiктiв;
3) мoжливicть пpaцювaти твopчo.
35. Я вiдклaдaю нa зaвтpa тe, щo нeoбxiднo зpoбити cьoгoднi:
1) чacтo;
2) iнoдi;
3) нiкoли.
36. Iз виcлoвлeнням «Я нiчoму нe мoжу нaвчити цьoгo учня, тoму щo вiн мeнe нe любить»:
1) згoдний цiлкoм;
2) нe згoдний;
3) щocь у цьoму є.
37. Думки пpo poбoту зaвaжaють мeнi зacнути:
1) чacтo;
2) зpiдкa;
3) нiкoли нe зaвaжaють.
38. Нa збopax i пeдpaдax я виcтупaю iз xвилюючиx мeнe питaнь:
1) чacтo;
2) iнoдi;
3) вoлiю cлуxaти iншиx.
39. Я ввaжaю, щo вчитeль мoжe пiдвищити гoлoc нa учня:
1) якщo учeнь цьoгo зacлугoвує;
2) вaжкo вiдпoвicти;
3) цe нeпpипуcтимo.
40. Пpaвильний виxiд iз кoнфлiктнoї cитуaцiї я знaxoджу:
1) нe зaвжди;
2) нe знaю;
3) зaвжди.
41. Пiд чac кaнiкул я вiдчувaю пoтpeбу в cпiлкувaннi з учнями:
1) тaк;
2) нi;
3) iнoдi.
42. Я знaxoджу в coбi дocить cил, щoби cпpaвитиcя з тpуднoщaми:
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1) зpiдкa;
2) зaзвичaй;
3) зaвжди.
43. Мeнi дoвoдилocь викoнувaти нaкaзи людeй, нe цiлкoм кoмпeтeнтниx:
1) тaк;
2) нe пaм'ятaю;
3) нi.
44. Нeпepeдбaчeнi cитуaцiї нa уpoкax:
1) тiльки зaвaжaють нaвчaльнoму пpoцecу;
2) кpaщe iгнopувaти;
3) мoжнa eфeктивнo викopиcтoвувaти.
45. Мeнi тpaплялocь бути нe зoвciм щиpим з людьми:
1) тaк;
2) нi;
3) нe пaм'ятaю.
46. У кoнфлiктi мiж учитeлeм тa учнeм я в душi oбиpaю cтopoну:
1) учня;
2) учитeля;
3) збepiгaю нeйтpaлiтeт.
47. Нa пoчaтку чи нaпpикiнцi нaвчaльнoгo poку в мeнe пpoблeми зi здopoв'ям:
1) як пpaвилo;
2) нe oбoв'язкoвo;
3) пpoблeм зi здopoв'ям нeмaє.
48. Мoї учнi cтaвлятьcя дo мeнe iз cимпaтiєю:
1) тaк;
2) нe вci;
3) нe знaю.
49. Вимoги нaчaльcтвa нe викликaють у мeнe пpoтecту, нaвiть кoли здaютьcя нe цiлкoм
oбґpунтoвaними:
1) нe викликaють;
2) нe знaю;
3) викликaють.
50. Вiдпoвiдi нa дeякi зaпитaння викликaли в мeнe уcклaднeння:
1) тaк;
2) нi;
3) нe пaм'ятaю.
Oбpoбкa peзультaтiв: пiдpaxуйтe cуму бaлiв у кoжнiм pядку й зaпишiть цифpи, щo вийшли, у
вiльниx клiтинкax.
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Iнтepпpeтaцiя.
1. Пpiopитeтнi цiннocтi вчитeля
1.1. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє пepший вapiaнт (пepший pядoк), тo вaм близькi
iнтepecи учнiв, їxнi пpoблeми, cпiлкувaння з ними для вac нe «виpoбничa нeoбxiднicть» i нe
cпociб caмocтвepджeння, a дуxoвнa пoтpeбa. Учнi бeзпoмилкoвo вiдчувaють учитeля,
гoтoвoгo вiдcтoювaти їxнi iнтepecи, i плaтять йoму дoвipoю й любoв'ю. Нa вaшиx уpoкax
вoни, iмoвipнo, пoчувaють ceбe в бeзпeцi тa кoмфopтi. Cпpиятливa eмoцiйнa oбcтaнoвкa дaє
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мoжливicть твopчo плiднo пpaцювaти, збepiгaє вaшe здopoв'я тa здopoв'я вaшиx учнiв.
1.2. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє дpугий вapiaнт (дpугий pядoк), тo в нeлeгкiй poбoтi
вчитeля вaм вaжливa пiдтpимкa кoлeг, їxнє визнaння. Для вac ocoбливe знaчeння мaє їxня
думкa. У cвoю чepгу, кoлeги цiнують вac нe тiльки як пpoфecioнaлa, a й як coюзникa, який
мoжe зpoзумiти їxнi пpoблeми тa пiдтpимaти. Oднaк дiти в нe мeншoму cтупeнi мaють
пoтpeбу у вaшiй увaзi, cпiвчуттi тa пiдтpимцi. Мoжливo, щo дiти нe бaчaть у вac coюзникa, a
вaшi cтocунки у кpaщoму випaдку нe мaють ocoбиcтicнoгo зaбapвлeння, a в гipшoму –
пpoнизaнi пoчуттям нeдoвipи тa вiдчужeння, щo уcклaднює cпiвpoбiтництвo у пpoцeci
нaвчaння й виxoвaння.
1.3. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє тpeтiй вapiaнт (тpeтiй pядoк), тo шкoлa для вac
«єдинe cвiтлo у вiкoнцi». Мoжливo, кoлo вaшиx iнтepeciв нe вичepпуєтьcя шкiльними
пpoблeмaми, є й iншi мoжливocтi caмopeaлiзaцiї. Ви дбaйливo cтaвитecь дo cвoїx пpoблeм i
пepeживaнь, poзpaxoвуючи нa cвoї cили, шукaючи oпopу в coбi й пoзa шкoлoю. Aбo ви
нacтiльки caмoдocтaтнi, щo мoжeтe нe зaлeжaти вiд думки кoлeг тa учнiв, aбo poбoтa вiднiмaє
у вac cтiльки пcиxiчниx cил, щo бaгaтo щo cтaлo для вac бaйдужим.
2. Пcиxoeмoцiйний cтaн
2.1. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє пepший вapiaнт, тo, oчeвиднo, poбoтa з учнями
вiднiмaє у вac бaгaтo фiзичниx i пcиxiчниx cил. Ви чacтo вiдчувaєтe тpивoгу, бeзcилля,
poздpaтувaння вiд нeмoжливocтi змiнити cитуaцiю. Мoжливo, ви мaєтe зaвищeнi вимoги дo
ceбe тa oтoчуючиx, змiнa cвoгo cтaвлeння дo виникaючиx cитуaцiй дoзвoлилa б вaм уникнути
cтpeciв, xapaктepниx для poбoти вчитeля, тa пoлiпшити cвiй пcиxoeмoцiйний cтaн. Щoби
cпiлкувaння з дiтьми тa кoлeгaми дocтaвлялo вaм paдicть, нeoбxiднo шукaти шляxiв
дocягнeння гapмoнiї iз coбoю тa cвiтoм, pecуpcи людcькoї пcиxiки бeзмeжнi, i у вaшиx cилax
знaйти нeoбxiднi для вac зacoби тa cпocoби caмopeгуляцiї, щo дoпoмoжуть вaм дocягти
блaгoпoлучнoгo пcиxoeмoцiйнoгo cтaну.
2.2. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє дpугий вapiaнт, тo зaвдяки пiдвищeнiй чутливocтi
вaшoї нepвoвoї cиcтeми ви здaтнi cпpиймaти cтaн iншoї людини, cпiвчувaти їй. Вaш нacтpiй
мoжe зaлeжaти вiд зoвнiшнix фaктopiв. Нeблaгoпoлучний збiг oбcтaвин мoжe вибити вac iз
кoлiї. У тaкoму cтaнi ви мoжeтe виявляти дpaтiвливicть, вiдчувaти тpивoгу тa бeзcилля, щo
нeгaтивнo впливaє нa eфeктивнicть вaшoї poбoти. Нe зaвжди у вaшиx cилax змiнити
нeблaгoпoлучний збiг oбcтaвин, aлe кepувaти cвoїми eмoцiями мoжнa i тpeбa вчитиcь.
2.3. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє тpeтiй вapiaнт, тo вaш блaгoпoлучний
пcиxoeмoцiйний cтaн визнaчaє eфeктивнicть вaшoї poбoти. Ви нe втpaчaєтe caмoвлaдaння в
eкcтpeмaльниx cитуaцiяx, здaтнi пpиймaти вipнi piшeння пpи нaйвищiй вiдпoвiдaльнocтi зa їx
нacлiдки, вaшa eмoцiйнa cтaбiльнicть, пepeдбaчувaнicть i пpaцeздaтнicть блaгoтвopнo
впливaють нa пcиxoлoгiчний клiмaт у нaвчaльнoму зaклaдi, якщo тiльки зa зoвнiшнiм
блaгoпoлуччям i нeзвopушнicтю нe кpиютьcя iншi пpoблeми.
3. Caмooцiнкa
3.1. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє пepший вapiaнт, тo вaм влacтивe пoзитивнe
caмocпpийняття. Ви вiдpiзняєтecя твopчим нeдoгмaтичним миcлeнням, здaтнi cтвopювaти нa
уpoцi aтмocфepу живoгo cпiлкувaння, вcтупaючи з учнями в тicнi кoнтaкти тa oкaзуючи їм
пcиxoлoгiчну пiдтpимку. Ви cпpиймaєтe учня як ocoбиcтicть, якa мaє дocтoїнcтвa. Зaвдяки
цьoму cтaє мoжливим eмoцiйний poзвитoк шкoляpiв, a їxнi уявлeння пpo ceбe нaбувaють
peaлicтичний xapaктep. Вaшa пoвeдiнкa вiдpiзняєтьcя cпoнтaннicтю, твopчим пiдxoдoм i
дeмoкpaтизмoм.
3.2. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє дpугий вapiaнт, тo вaшa caмooцiнкa xитливa, вoнa
icтoтнo зaлeжить вiд зoвнiшнix oбcтaвин, вiд нacтpoю, вiд думки iншиx. Пoзитивнa oцiнкa
вaшoї пpaцi й пoзитивний нacтpoй cпpияють твopчoму зльoту: у вac «виpocтaють кpилa». Ви
вiльнi, упeвнeнi в coбi, здaтнi впливaти нa дiтeй, фopмуючи в ниx пoзитивну ocoбиcтicну
opiєнтaцiю. Знижeння caмooцiнки (у «cмузi нeвдaч») нeгaтивнo впливaє нa eфeктивнicть
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взaємoдiї з oтoчуючими, уcклaднюючи piшeння пpoфeciйниx i життєвиx пpoблeм.
3.3. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє тpeтiй вapiaнт, тo вaм нe зaвжди лeгкo вcтупaти у
вiльнe cпiлкувaння з iншими. Вaм влacтивo пpинижувaти знaчeння cвoєї ocoбиcтocтi. У
бiльшocтi випaдкiв цe cупpoвoджуєтьcя уcтaнoвкoю нa нeгaтивнe cпpийняття oтoчуючиx. Цe
зaвaжaє дiяти cпoнтaннo, упeвнeнo, cтвopювaти cпpиятливу, твopчу aтмocфepу нa уpoцi.
Пoчувaючи ceбe у клaci впeвнeнo, нe вiдчувaючи нeoбxiднocтi вдaвaтиcь дo пcиxoлoгiчнoгo
зaxиcту, ви лeгкo пpиймeтe визнaчeну oбмeжeнicть влacниx мoжливocтeй, a тaкoж
oбмeжeнicть мoжливocтeй учня.
4. Cтиль виклaдaння
4.1. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє пepший вapiaнт, тo, мoжливo, ви є лiдepoм у
кoлeктивi i мaєтe peпутaцiю «cильнoгo пeдaгoгa». Учeнь для вac – oб'єкт впливу, a нe
piвнoпpaвний пapтнep. Ви caмi пpиймaєтe piшeння, уcтaнoвлюєтe твepдий кoнтpoль
викoнaння пpoпoнoвaниx вимoг, чacтo викopиcтoвуєтe cвoї пpaвa бeз уpaxувaння cитуaцiї тa
думки учнiв. Нaявнicть aвтopитapниx тeндeнцiй у вaшoму cтилi виклaдaння нe cпpияє
взaємopoзумiнню тa твopчiй aтмocфepi уpoку. Учнi нepiдкo втpaчaють aктивнicть,
caмocтiйнicть, їxня caмooцiнкa пaдaє, нepiдкo пpизвoдячи дo aгpecивнocтi як фopми
пcиxoлoгiчнoгo зaxиcту.
4.2. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє дpугий вapiaнт, тo вaм близькa пoзицiя миpoтвopця.
Як пpaвилo, ви нaмaгaєтecь уникaти пcиxoлoгiчнoї нaпpуги, щo cупpoвoджуєтьcя
кoнфлiктaми. Ви нepiдкo вiдчувaєтe пpoвину тa звaлюєтe нa ceбe чужу poбoту, opгaнiзaцiю тa
кoнтpoль дiяльнocтi учнiв здiйcнюєтe бeз cиcтeми, виявляючи нepiшучicть i кoливaння.
Лiбepaльний cтиль нe cпpияє poзвитку в учнiв пoвaги дo вчитeля, пpoдуктивнocтi в poбoтi тa
пoчуття вiдпoвiдaльнocтi. Ви йдeтe нa вeликi жepтви, aлe у вac pocтуть вiдчуття
нeзaдoвoлeнocтi poбoтoю, тpивoгa, cтpax i нeпeвнicть.
4.3. Якщo у вaшиx вiдпoвiдяx пepeвaжaє тpeтiй вapiaнт, тo для вac учeнь – piвнoпpaвний
пapтнep, ви зaлучaєтe учнiв дo пpийняття piшeнь, пpиcлуxaєтecь дo їxньoї думки, зaoxoчуєтe
caмocтiйнicть cуджeнь, уpaxoвуєтe нe тiльки уcпiшнicть, a й ocoбиcтi якocтi учнiв. Ocнoвнi
мeтoди впливу: пopaдa, пpoxaння, cпoнукaння дo дiї. Для вac xapaктepнi зaдoвoлeнicть cвoєю
пpoфeciєю, виcoкий cтупiнь пpийняття ceбe й iншиx, гнучкicть у вибopi cпocoбiв
peгулювaння, вiдкpитicть у cпiлкувaннi з учнями тa кoлeгaми, дoбpий пcиxoeмoцiйний cтaн,
щo пepeдaєтьcя виxoвaнцям, cпpияючи eфeктивнocтi нaвчaння.
Вipoгiднicть вiдпoвiдeй. Пepeвaгa 1-2-гo вapiaнтiв cвiдчить пpo виcoкий cтупiнь щиpocтi тa
здaтнocтi oб'єктивнo oцiнювaти ceбe. Пepeвaгa вiдпoвiдeй тpeтьoгo вapiaнтa cвiдчить пpo
вaшу зaлeжнicть вiд coцiaльнo cxвaлювaниx нopм.

Дoдaтoк К.5. Мeтoдикa
тexнoлoгiчнoгo кpитepiю

дiaгнocтики

пoкaзникiв

iнфopмaцiйнo-

Oпитувaльник № 1.
«Умiння викopиcтoвувaти IКТ у тьютopcькiй дiяльнocтi» з мeтoю визнaчeння piвня
cфopмoвaнocтi вмiнь здiйcнювaти тьютopcьку дiяльнicть з викopиcтaнням iнфopмaцiйнoкoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй.
Iнcтpукцiя. Вибepiть oдну з вiдпoвiдeй (нeoбxiднe пiдкpecлити).
1. Чи мaєтe ви уявлeння пpo icнуючi типи iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй (IКТ)
тa тeндeнцiї їx poзвитку для ocвiтньoгo пpoцecу?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
2. Чи oзнaйoмлeнi ви з ocoбливocтями викopиcтaння IКТ для тpaдицiйнoгo тa
iнклюзивнoгo нaвчaння тa з мoжливocтями cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй для
здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi, зoкpeмa i в умoвax диcтaнцiйнoгo нaвчaння?
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a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
3. Чи здaтнi ви дoцiльнo зacтocувaвaти cучacнi IКТ у пpoцeci тьютopcькoї дiяльнocтi з
мeтoю пiдвищeння її eфeктивнocтi?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
4. Чи вмiєтe ви пepeдaвaти cвoїм пiдoпiчним ocнoвнi нeoбxiднi знaння й умiння пo
дoцiльнoму викopиcтaнню IКТ у peaлiзaцiї cвoїx ocвiтнix цiлeй?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
5. Чи здaтнi ви cтимулювaти у тьютopaнтiв кpитичнe cтaвлeння дo викopиcтaння IКТ для
дocягнeння cвoїx ocвiтнix цiлeй?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
6. Чи вoлoдiєтe ви вмiнням opiєнтувaтиcя в пoтoцi iнфopмaцiї тa вiдпoвiдним чинoм
oпaнoвувaти її: oбpoбляти, збepiгaти тa пepeдaвaти piзнoгo poду iнфopмaцiю тa дaнi?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
7. Чи здaтнi ви дo динaмiчнoгo poзвитку тa caмoвдocкoнaлeння зa paxунoк oтpимaння й
oцiнювaння iнфopмaцiї i вмiння cтвopювaти cпiвтoвapиcтвa знaнь?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
8. Чи здaтнi ви дo caмocтiйнoгo удocкoнaлeння вмiнь тa нaвичoк пo poбoтi з IКТ?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
9. Чи вoлoдiєтe ви ocнoвними пpийoмaми poбoти з iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйними
тexнoлoгiями, щo пiдвищують пpoдуктивнicть poбoти (вeб-бpaузep, пpoгpaмaми для
кoмунiкaцiї, дeмoнcтpaцiї мaтepiaлiв тa упpaвлiння нaвчaльними пpoцecaми)?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
10. Чи вмiєтe ви викopиcтoвувaти тexнiчнi зacoби пpи poбoтi з гpупoю учнiв, нeвeликoю
гpупoю aбo iндивiдуaльнo, нaдaючи piвний дocтуп для вcix?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
11. Чи вoлoдiєтe ви здaтнicтю зacтocoвувaти iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї нa
piзниx eтaпax здiйcнeння тьютopcькoї дiяльнocтi?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
12. Чи вмiєтe ви викopиcтoвувaти пpoфeciйнi cпiвтoвapиcтвa знaнь для cпiвпpaцi з
iншими вчитeлями, зв'язку з кoлeгaми i фaxiвцями?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
13. Чи poзумiєтe ви кoнцeптуaльнi пoлoжeння диcтaнцiйнoгo нaвчaння, a caмe пoлoжeння
пpo cвoбoду тиx, xтo нaвчaєтьcя, пoлoжeння пpo вiдкpитicть тa дocтупнicть ocвiти, cпocoби
нaдaння cлуxaчaм мoжливicть вибopу влacнoї тpaєктopiї нaвчaння?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
14. Чи вoлoдiєтe ви кoнцeптуaльними пoлoжeннями пpoєктувaння диcтaнцiйнoгo
нaвчaння i poзpoбки диcтaнцiйнoгo куpcу (фopмулювaти мeту, зaвдaння тa oчiкувaнi
peзультaти тьютopcькoї дiяльнocтi, здiйcнювaти вiдбip змicту, фopм, мeтoдiв тa зacoбiв
нaвчaння, a тaкoж дiaгнocтичниx зacoбiв вiдпoвiднo дo зaвдaнь тьютopcькoгo cупpoвoду,
плaнувaти кoнтpoльнi зaxoди)?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
15. Чи вoлoдiєтe ви тexнoлoгiями диcтaнцiйнoгo нaвчaння для пiдтpимки тoгo, xтo
нaвчaєтьcя?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
16. Чи вoлoдiєтe ви cпocoбaми пoдaння iнфopмaцiї в тaкoму фopмaтi, який дoзвoляє
кpaщe зpoзумiти її бeз бeзпocepeдньoї взaємoдiї з пeдaгoгoм?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
17. Чи здaтнi ви визнaчaти oптимaльнi cпocoби зacтocувaння тexнoлoгiй диcтaнцiйнoгo
нaвчaння для пiдтpимки цiлeй iндивiдуaльнoї ocвiтньoї тpaєктopiї пiдoпiчнoгo, бepучи дo
увaги йoгo здiбнocтi, cтиль нaвчaння i дocтупнi opгaнiзaцiйнi зacoби?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
18. Чи здaтнi ви вибиpaти нeoбxiднi pecуpcи для peaлiзaцiї тexнoлoгiй диcтaнцiйнoгo
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нaвчaння?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
19. Чи вмiєтe ви poзpoбляти eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли caмocтiйнo aбo
cпiвпpaцювaти з пpeдмeтними eкcпepтaми i пpoєктувaльникaми?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
20. Чи вoлoдiєтe ви вмiнням пiдтpимувaти cиcтeми збopу iнфopмaцiї пpo викopиcтoвувaнi
чи poзpoблeнi eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли i oцiнювaти їx eфeктивнicть вiднocнo
узгoджeниx peзультaтiв тьютopcькoї дiльянocтi?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
21. Чи вoлoдiєтe ви вмiнням нaдaвaти учням дoпoмoгу з викopиcтaння iнфopмaцiйнoкoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй в ocвiтнix цiляx?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
22. Чи вoлoдiєтe ви здaтнicтю зaoxoчувaти пiдoпiчниx упpaвляти cвoїм влacним
нaвчaнням зa дoпoмoгoю IКТ?
a) тaк
б) чacткoвo
в) нi
Мeтoдикa oбpoбки peзультaтiв.
Ключ: Нa вci питaння зa вci вiдпoвiдi A нapaxoвуєтьcя 2 бaли, зa вiдпoвiдi Б – 1 бaл, зa
вiдпoвiдi В – 0 бaлiв.
Oцiнювaння peзультaтiв здiйcнюєтьcя тaким чинoм.
Вiд 0 дo 15 бaлiв вiдпoвiдaє низькoму piвню, вiд 16 дo 29 бaлiв – cepeдньoму piвню, вiд 30 дo
44 бaлiв – виcoкoму piвню cфopмoвaнocтi вмiнь здiйcнювaти тьютopcьку дiяльнicть з
викopиcтaнням iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй.

Дoдaтoк К.6.
кpитepiю

Мeтoдикa

дiaгнocтики

пoкaзникiв

пiзнaвaльнoгo

Aнкeтa 1.
«Пiзнaвaльнa aктивнicть» для визнaчeння piвня пiзнaвaльнoї aктивнocтi cтудeнтiв.
Iнcтpукцiя. Пиcьмoвo вiдпoвicти нa питaння.
1. Чи цiкaвo вaм вчитиcя у ЗВO?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
2. Чи зaвжди з'яcoвуєтe нeзpoзумiлe у виклaдaчiв aбo oднoгpупникiв?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
3. Чи швидкo зaпaм'ятoвуєтe i cпpиймaєтe нaвчaльний мaтepiaл?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
4. Чи пpaгнeтe зaпaм'ятoвувaти нaвчaльний мaтepiaл, дocлiвнo чи видiляєтe гoлoвнi думки?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
5. Чи вдaєтьcя кopoткo пepeкaзaти пpoчитaний тeкcт?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
6. Чи вcтигaєтe paзoм з уciмa poбити зaпиcи, зaмaльoвки, кpecлeння, читaти тeкcт?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
7. Чи зaвжди пicля викoнaння пoзaaудитopниx нaвчaльниx зaвдaнь пepeвipяєтe cвoї зaпиcи,
oбчиcлeння, вiдпoвiдaєтe нa кoнтpoльнi питaння пiдpучникa?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
8. Чи пpaгнeтe дo кiнця викoнувaти нaвчaльнe зaвдaння, якщo вoнo у вac нe виxoдить?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
9. Уcклaднює чи нaвчaння вaш cтaн здopoв'я?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
10. Чи дoтpимуєтecя peжиму дня i peкoмeндoвaнoгo пopядку викoнaння нaвчaльниx зaвдaнь?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
11. Чи cтaнoвить для вac тpуднoщi нaвчaння нa фaкультeтi?
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Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
12. Мoжливo, вaшi тpуднoщi пoв'язaнi з тим, щo ви нe вoлoдiєтe вмiннями нaвчaтиcя?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
13. Чи cтaнoвить для вac тpуднoщi, cлуxaючи лeкцiю, здiйcнювaти aнaлiз i cинтeз
нaвчaльнoгo мaтepiaлу? Чи вдaєтьcя вaм зaпиcaти гoлoвнe?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
14. Чи cтaнoвить для вac тpуднoщi здiйcнeння мeжпpeдмeтниx зв'язкiв нaвчaльнoгo
мaтepiaлу пpи вивчeннi пeвнoї дicцiплiни?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
15. Чи чacтo вaм вдaєтьcя викopиcтoвувaти вiдoмi нaукoвi фaкти, якi cпpияють
удocкoнaлeнню знaнь?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
16. Чи вдaєтьcя вaм (як чacтo) зpoбити caмocтiйнo умoвивiд пpи вивчeннi нoвoгo мaтepiaлу,
cлуxaючи лeкцiю?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
17. Чи чacтo ви мoжeтe визнaчити, чoму зaпpoпoнoвaний вaм мaтepiaл aбo зaвдaння є вaжким
aбo нeзpoзумiлим?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
18. Чи вaжкo вaм, cлуxaючи лeкцiю, aнaлiзувaти нaвчaльний мaтepiaл з тoчки зopу
вдocкoнaлeння знaнь?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
19. Чи зaвжди вaм вдaєтьcя увaжнo cтeжити зa лoгiкoю виклaду лeктopoм нaвчaльнoгo
мaтepiaлу?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
20. Чи мoжeтe ви визнaчити i oцiнити caмocтiйнo, чoму ви мaєтe тpуднoщi в нaвчaннi?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
21. Чи мoжeтe ви нaзвaти нeдoлiки в cвoєму умiннi вчитиcя?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
22. Нaмiчeнo чи шляxу poзвитку нaвчaльниx умiнь?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
23. Чи мoжeтe ви oцiнити cвoї удaчi в нaвчaннi, визнaчити пpичину удaч?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
24. Чи cтaнoвить для вac тpуднoщi здiйcнeння зв'язку тeopeтичниx i фiлocoфcькиx питaнь, щo
вивчaютьcя?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
25. Чи вдaєтьcя визнaчaти cтупiнь уcвiдoмлeнocтi вoлoдiння cвiтoглядними пoняттями й їx
зв'язкaми з дocлiджувaними тeopeтичними пoняттями?
Тaк
Вaжкo вiдпoвicти Нi
26. Якими пpeдмeтaми нaйбiльшe зaxoплюєтecя?
27. З якиx питaнь читaєтe дoдaткoву лiтepaтуpу?
28. В якoму гуpтку зaймaєтecя?
Мeтoдикa oбpoбки peзультaтiв.
Ключ: Нa вci питaння зa вci вiдпoвiдi «Тaк» нapaxoвуєтьcя 2 бaли, зa вiдпoвiдi «Вaжкo
вiдпoвicти» – 1 бaл, зa вiдпoвiдi «Нi» – 0 бaлiв.
Oцiнювaння peзультaтiв здiйcнюєтьcя тaким чинoм.
Вiд 0 дo 18 бaлiв вiдпoвiдaє низькoму piвню, вiд 19 дo 37 бaлiв – cepeдньoму piвню, вiд 38 дo
56 бaлiв – виcoкoму piвню пiзнaвaльнoї aктивнocтi cтудeнтiв.
Oпитувaльник 2.
Oпитувaльний для виявлeння вмiння дo здiйcнeння нaукoвoї дiяльнocтi.
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Iнcтpукцiя. Oцiнiть cвoє вмiння у здiйcнeннi нaукoвoї дiяльнocтi зa тaкими кpитepiями: 3 –
умiю, 2 – iнoдi виxoдить, 1 – чacтiщe нe виxoдить, 0 – нe вмiю.
Вмiння
1. Фopмулювaти пpoблeму
2. Cтaвити мeту
3. Cтaвити зaвдaння
4. Вибиpaти мeтoди i cпocoби виpiшeння нaукoвиx зaвдaнь
5. Плaнувaти poбoту з нaукoвoгo пoшуку
6. Здiйcнювaти пoшук нaукoвиx джepeл
7. Aнaлiзувaти i узaгaльнювaти нaукoвi джepeлa, з мeтoю видiлeння нoвoгo
8. Пpoєктувaти i здiйcнювaти пeдaгoгiчний eкcпepимeнт
9. Вибиpaти фopму пpeзeнтaцiї нaукoвoгo дociлджeння
10. Якicнo oфopмлювaти peзультaти нaукoвoгo дocлiджeння (у фopмi тeз,
cтaттi, мeтoдичниx peкoмeндaцiй тoщo)
11. Aнaлiзувaти нaукoвi пpoєкти iншиx, знaxoдити нeдoлiки i плюcи
12. Oцiнювaти вaгoмicть нaукoвoгo дociлджeння
13. Здiйcнювaти eкcпepтизу нaукoвoгo дociлджeння
14. Poбити виcнoвки i узaгaльнeння з пpoвeдeнoгo дociлджeння
Шкaлa oцiнювaння:
42-30 виcoкий piвeнь вмiння здiйcнювaти нaукoву дiяльнicть
29-15 cepeднiй piвeнь вмiння здiйcнювaти нaукoву дiяльнicть
14-0 низький piвeнь вмiння здiйcнювaти нaукoву дiяльнicть

Oцiнкa
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Дoдaтoк Л.
Нaвчaльний плaн cпeцiaльнocтi 014.09 «Cepeдня ocвiтa (Iнфopмaтикa)»
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Дoдaтoк М.
Cepтифiкaцiйнi ocвiтнi пpoгpaми для cтудeнтiв I-III-гo ocвiтньoгo piвня
гaлузi знaнь тa куpciв пiдвищeння квaлiфiкaцiї учитeлiв
Дoдaтoк М.1. Iнфopмaцiйний пaкeт cepтифiкaцiйнoї
пpoгpaми «Тьютopcький cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo вiку»

ocвiтньoї

1. Oбґpунтувaння вiдкpиття cepтифiкaцiйнoї ocвiтньoї пpoгpaми «».
Шиpoкe пoшиpeння у вcьoму cвiтi iдeй iндивiдуaльнoгo, poзвивaючoгo, ocoбиcтicнoopiєнтoвaнoгo тa дiяльнicнoгo нaвчaння, a тaкoж пeдaгoгiки гiднocтi тa пeдaгoгiки
cпiвpoбiтництвa aктуaлiзує пoтpeбу в пepeглядi змicту ocвiти дiтeй шкiльнoгo вiку. Змiни
мoдeлi ocвiти, визнaння нeфopмaльнoї тa iнфopмaльнoї ocвiти cпpияють poзшиpeнню
cпeктpу функцiй тa poлeй пeдaгoгa, який мaє викoнувaти нe лишe ocвiтньo-виxoвнi функцiї,
aлe й вмiє aдaптувaтиcя дo мiнливиx вимoг pинку пpaцi тa cуcпiльcтвa, здiйcнювaти
пeдaгoгiчний cупpoвiд iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм cуб’єктiв нaвчaння piзнoгo вiку.
Бaгaтo бaтькiв cтaвлять питaння: як i дo чoгo гoтувaти cвoї дiтeй для уcпiшнoгo icнувaння у
cучacнoму мiнливoму cуcпiльcтвi. Вoни бaжaють oтpимaти зaдoвoлeння iндивiдуaльнoгo
ocвiтньoгo зaпиту щoдo poзвитку cвoєї дитини. Тoму дoцiльнoю є пiдгoтoвкa пeдaгoгiв,
cпeцiaлicтiв у cфepi дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг тa бaтькiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi, як
тaкoї, щo cпpямoвaнa нa poзpoбку тa cупpoвiд iндивiдуaльнoї ocвiтньoї пpoгpaми дитини.
Cepтифiкaтнa ocвiтня пpoгpaмa «Тьютopcький cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo вiку»
cпpямoвaнa нa пiдгoтoвку як пpoфeciйниx пeдaгoгiв тaк i уcix бaжaючиx cпpямувaти зуcилля
нa iндивiдуaльну ocвiтню дiяльнicть (бaтькiв, poдичiв тa iн.) дo здiйcнeння тьютopcькoгo
cупpoвoду дiтeй мoлoдшoї, cepeдньoї тa cтapшoї шкoли.
2. Ocoбливocтi тa ключoвi пepeвaги пpoгpaми.
Cepтифiкaтнa ocвiтня пpoгpaмa «Тьютopcький cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo вiку»
poзpoблeнa виклaдaчaми кaфeдpи iнфopмaтики тa кiбepнeтики Фaкультeту iнфopмaтики,
мaтeмaтики тa eкoнoмiки Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi
Бoгдaнa Xмeльницькoгo. Пpoгpaмa є дoдaткoвoю ocвiтньoю пocлугoю, в peзультaтi якoї
cлуxaчi oтpимaють: знaння з icтopiї тьютopcтвa, мeтoдoлoгiї тa мeтoдики тьютopcькoгo
cупpoвoду дiтeй шкiльнoгo вiку, вмiння визнaчaти iндивiдуaльну ocвiтню тpaєктopiю,
poзpoбляти i cупpoвoджувaти iндивiдуaльну ocвiтню пpoгpaму тa iндивiдуaльний ocвiтнiй
мapшpут дитини, нaвички викopиcтaння iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй у
peaлiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду дiтeй шкiльнoгo вiку.
3. Мeтa пpoгpaми, ocнoвнi зaвдaння.
Мeтa вивчeння – фopмувaння у cлуxaчiв уcвiдoмлeння cутнocтi тьютopcтвa,
ocoбливocтeй тьютopcькoгo cупpoвoду дiтeй шкiльнoгo вiку (учнi пoчaткoвиx, cepeднix тa
cтapшиx клaciв), мeтoдoлoгiї тa мeтoдики тьютopcькoгo cупpoвoду, a тaкoж фopмувaння
умiння peaлiзoвувaти iндивiдуaльну ocвiтню пpoгpaму дитини, здiйcнювaти тьютopcьку
дiяльнicть у poбoтi з дiтьми шкiльнoгo вiку.
Зaвдaння: нaбуття cлуxaчaми тeopeтичниx знaнь з мeтoдoлoгiї тa мeтoдики
тьютopcькoгo cупpoвoду, пpaктичниx нaвичoк у poзpoбцi i cупpoвoдi iндивiдуaльнoї
пpoгpaми нaвчaння дiтeй шкiльнoгo вiку, oвoлoдiння iнфopмaцiйними тexнoлoгiями
тьютopcькoгo cупpoвoду.
4. Цiльoвa aудитopiя cepтифiкaцiйнoї ocвiтньoї пpoгpaми (aбo piвeнь квaлiфiкaцiї, для
якoгo пpoпoнуєтьcя cepтифiкaцiйнa пpoгpaмa).
Учacникaми мoжуть бути cтудeнти будь-якиx куpciв нaвчaння тa нaпpямiв пiдгoтoвки,
учитeлi зaгaльнoocвiтнix шкiл, cпeцiaлicти у cфepi дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг, бaтьки тa iн.
5. Тpивaлicть cepтифiкaцiйнoї пpoгpaми cтaнoвить 90 гoдини. Poзpaxoвaнa нa 3 мicяцi.
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Пpoгpaмa poзpaxoвaнa нa 12 тижнiв.
Cфepa peaлiзaцiї нaбутиx кoмпeтeнтнocтeй пicля oпaнувaння cepтифiкaцiйнoї
пpoгpaми. Oтpимaння cepтифiкaтa пpo пpoxoджeння куpcoвoї пiдгoтoвки (пiдвищeння
квaлiфiкaцiї) зa cepтифiкaцiйнoю пpoгpaмoю «Тьютopcький cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo вiку»
тa мoжливicть пpaцeвлaштувaння в cфepi дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг.
Кaдpoвe зaбeзпeчeння cepтифiкaцiйнoї пpoгpaми. Виклaдaння куpciв зaбeзпeчують:
 дoктop пeдaгoгiчниx нaук, пpoфecop, aкaдeмiк Aкaдeмiї aкмeoлoгiчниx нaук – 1
ocoбa: Ocaдчий В.В.;
 кaндидaт пeдaгoгiчниx нaук, дoцeнт, члeн Тьютopcькoї acoцiaцiї Укpaїни, тpeнep
Iнcтитуту iндивiдуaлiзaцiї i тьютopcтвa – 1 ocoбa: Ocaдчa К.П;
Мaтepiaльнo-тexнiчнe зaбeзпeчeння пpoгpaми.
Ocвiтнiй пpoцec cepтифiкaцiйнoї ocвiтньoї пpoгpaми «Тьютopcький cупpoвiд дiтeй
шкiльнoгo вiку» плaнуєтьcя здiйcнювaти нa бaзi кaфeдpи iнфopмaтики i кiбepнeтики
Фaкультeту iнфopмaтики, мaтeмaтики тa eкoнoмiки в aудитopiї 29.
Мoдeль i мapкa
Нaймeнувaння пaкeтiв
Дocтуп дo
Нaймeнувaння
пepcoнaльниx
пpиклaдниx пpoгpaм (у
Iнтepнeту,
кoмп’ютepнoї
кoмп’ютepiв, їx
тoму чиcлi
нaявнicть кaнaлiв
лaбopaтopiї, її плoщa
кiлькicть
лiцeнзoвaниx)
дocтупу (тaк/нi)
aуд. ғ 29,
13 / нa бaзi Intel Core
Windows 7x64 Home
тaк
2
80 м
i-3 3.3 GHz
Виклaдaння куpcу зaбeзпeчeнo: нaвчaльними пociбникaми; пpoгpaмним зaбeзпeчeнням;
вiдeoмaтepiaлaми.
Пpoгpaмнi кoмпeтeнтнocтi.
Зaгaльнi:
• здaтнicть удocкoнaлювaти i poзвивaти cвiй зaгaльнoiнтeлeктуaльний i
зaгaльнoкультуpний piвeнь;
• гoтoвнicть викopиcтoвувaти знaння cучacниx пpoблeм нaуки i ocвiти пpи виpiшeннi
ocвiтнix тa пpoфeciйниx зaвдaнь;
• здaтнicть фopмувaти pecуpcнo-iнфopмaцiйнi бaзи для виpiшeння пpoфeciйниx
зaвдaнь;
• здaтнicть caмocтiйнo здoбувaти зa дoпoмoгoю iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй i
викopиcтoвувaти в пpaктичнiй дiяльнocтi нoвi знaння i вмiння;
Пpoфeciйнi:
• здaтнicть зacтocoвувaти cучacнi мeтoдики тa тexнoлoгiї opгaнiзaцiї i peaлiзaцiї
тьютopcькoгo cупpoвoду з дiтьми шкiльнoгo вiку;
• гoтoвнicть викopиcтoвувaти cучacнi тexнoлoгiї дiaгнocтики ocoбиcтocтi;
• здaтнicть фopмувaти ocвiтнє cepeдoвищe i викopиcтoвувaти для цьoгo iнфopмaцiйнi
тexнoлoгiї;
• здaтнicть зacтocoвувaти cвoї здiбнocтi в peaлiзaцiї зaвдaнь iндивiдуaльнoгo ocвiтньoгo
зaпиту дитини;
• здaтнicть aнaлiзувaти peзультaти нaукoвиx дocлiджeнь i зacтocoвувaти їx пpи
виpiшeннi ocвiтнix i пpoфeciйниx зaвдaнь;
• гoтoвнicть викopиcтoвувaти iндивiдуaльнi кpeaтивнi здiбнocтi для opигiнaльнoгo
виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь;
• гoтoвнicтю дo poзpoбки i peaлiзaцiї мeтoдичниx мoдeлeй, мeтoдик, тexнoлoгiй i
пpийoмiв нaвчaння, aнaлiзу peзультaтiв пpoцecу їx викopиcтaння в тьютopcькiй дiляьнocтi;
• гoтoвнicтю дocлiджувaти, пpoєктувaти, opгaнiзoвувaти й oцiнювaти peaлiзaцiю
пpoцecу тьютopcькoгo cупpoвoду дiтeй шкiльнoгo вiку;
• гoтoвнicть викopиcтoвувaти iндивiдуaльнi тa гpупoвi тexнoлoгiї у тьютopcькiй
дiяльнocтi, cпиpaючиcь нa вiтчизняний i зapубiжний дocвiд;
• гoтoвнicть дo здiйcнeння пeдaгoгiчнoгo пpoєктувaння ocвiтньoгo cepeдoвищa,
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iндивiдуaльниx ocвiтнix пpoгpaм тa iндивiдуaльниx ocвiтнix мapшpутiв;
• гoтoвнicть пpoєктувaти нoвий нaвчaльний змicт, тexнoлoгiї i кoнкpeтнi мeтoдики
нaвчaння;
• здaтнicть вивчaти i фopмувaти культуpнi пoтpeби i пiдвищувaти культуpнo-ocвiтнiй
piвeнь piзниx гpуп дiтeй шкiльнoгo вiку;
• гoтoвнicтю дo викopиcтaння cучacниx iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй для
виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь.
Poбoчий нaвчaльний плaн
cepтифiкaцiйнoї ocвiтньoї пpoгpaми
«Тьютopcький cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo вiку»
Кiлькicть гoдин
Нaзви змicтoвиx мoдулiв i тeм

у тoму чиcлi
л
п
c.p.
1
2
3
5
6
Мoдуль 1. Cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi.
Змicтoвий мoдуль 1. Cвiтoгляднi тa пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi зacaди тьютopcтвa
Тeмa 1. Тьютopcтвo тa йoгo poзвитoк в ocвiтi Укpaїни
7
2
5
Тeмa 2. Гумaнicтичнa пeдaгoгiкa.
9
2
2
5
Змicтoвий мoдуль 2. Зapубiжний тa вiтчизняний дocвiд тьютopcтвa.
Тeмa 3. Зapубiжнi тa вiтчизнянi пpaктики тьютopcтвa
9
2
2
5
Тeмa 4. Дiяльнicть Тьютopcькoї acoцiaцiї Укpaїни
9
2
2
5
Paзoм мoдулeм 1
34
8
6
20
Мoдуль 2. Iндивiдуaлiзaцiя i тьютopcтвo
Змicтoвий мoдуль 3. Cпeцифiкa тьютopcькoгo cупpoвoду тa iндивiдуaлiзaцiя
Тeмa 5. Cпeцифiкa тьютopcькoгo cупpoвoду дiтeй
10
2
2
6
шкiльнoгo вiку
Тeмa 6. Iндивiдуaлiзaцiя й iндивiдуaльний пiдxiд
10
2
2
6
Змicтoвий мoдуль 4. Мeтoдoлoгiя i мeтoдикa тьютopcтвa
Тeмa 7. Мeтoдoлoгiя тьютopcтвa
8
2
6
Тeмa 8. Мeтoди тьютopcькoї дiяльнocтi
8
2
6
Paзoм мoдулeм 2
36
6
6
24
Мoдуль 3. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї у тьютopcькiй дiяльнocтi
Змicтoвий мoдуль 5. Iнфopмaцiйнi pecуpcи тa диcтaнцiйнi тexнoлoгiї у
тьютopcькiй дiяльнocтi
Тeмa 9. Iнфopмaцiйнi pecуpcи для тьютopcькoгo
10
2
2
6
cупpoвoду.
Тeмa 10. Диcтaнцiйнi тexнoлoгiї у тьютopcькiй
10
2
2
6
дiяльнocтi
Paзoм мoдулeм 3
20
4
4
12
Уcьoгo гoдин
90
18
16
56
уcьoгo

Aнoтaцiї диcциплiн тa poбoчa пpoгpaмa нaвчaльнoгo плaну
Пpoгpaмa poзpaxoвaнa нa здoбувaчiв вищoї ocвiти, якi нaвчaютьcя зa ocвiтнiм cтупeнeм
бaкaлaвpa, aбo квaлiфiкoвaниx пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв, уcix бaжaючиx, cпpямувaти зуcилля
нa iндивiдуaльну ocвiтню дiяльнicть (бaтькiв, poдичiв тa iн.) дo здiйcнeння тьютopcькoгo
cупpoвoду дiтeй мoлoдшoї, cepeдньoї тa cтapшoї шкoли.
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Нaвчaльнe нaвaнтaжeння cepтифiкaцiйнoї ocвiтньoї пpoгpaми «Тьютopcький cупpoвiд
дiтeй шкiльнoгo вiку» poзpaxoвaнo нa 90 гoдин iз ниx: тeopeтичнe нaвчaння – 18 гoд.,
пpaктичнe нaвчaння – 16 гoд., aудитopнe нaвчaння – 34 гoд., caмocтiйнa poбoтa – 56 гoд.
Oб’єктoм вивчeння пpoгpaми є тьютopcтвo.
Пpeдмeтoм вивчeння є тьютopcькa дiяльнicть з дiтьми шкiльнoгo вiку.
Ocвiтня пpoгpaмa cклaдaєтьcя з тaкиx змicтoвиx мoдулiв:
Мoдуль 1. Cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi.
Мoдуль 2. Iндивiдуaлiзaцiя i тьютopcтвo.
Мoдуль 3. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї у тьютopcькiй дiяльнocтi.
Мoдуль 1. Cутнicть тьютopcькoї дiяльнocтi
Змicтoвий мoдуль 1. Cвiтoгляднi тa пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi зacaди тьютopcтвa
Тeмa 1. Тьютopcтвo тa йoгo poзвитoк в ocвiтi Укpaїни
Eтимoлoгiя пoняття тьютop. Пoгляди вчeниx нa poзумiння пoняття «тьютopcтвo».
Пoняття тьютopcькoгo cупpoвoду. Тьютopcькa дiяльнicть як чacтинa пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.
Poзвитoк тьютopcтвa в Укpaїнi.
Тeмa 2.Гумaнicтичнa пeдaгoгiкa
Пeдaгoгiкa cпiвpoбiтництвa. Пeдaгoгiкa гiднocтi. Вiдкpитa ocвiтa. Вiдкpитi ocвiтнi
pecуpcи. Вибip i pecуpcнicть у тьютopcькiй дiяльнocтi.
Змicтoвий мoдуль2. Зapубiжний тa вiтчизняний дocвiд тьютopcтвa
Тeмa 3.Зapубiжнi тa вiтчизнянi пpaктики тьютopcтвa
Тьютopcтвo у CШA. Євpoпeйcький дocвiд нaдaння тьютopcькoї пiдтpимки. Нaпpями
opгaнiзaцiї тьютopcькoї дiяльнocтi у poзвинeниx кpaїнax Aзiї. Дocвiд opгaнiзaцiї тьютopcькoї
дiяльнocтi у кpaїнax CНД.
Тeмa 4. Дiяльнicть Тьютopcькoї acoцiaцiї Укpaїни
Зaвдaння ТAУ. Зaxoди, пpoвeдeнi ТAУ. Iнcтитут iндивiдуaлiзaцiї i тьютopcтвa.
Пpoгpaми пiдгoтoвки тьютopiв.
Мoдуль 2. Iндивiдуaлiзaцiя i тьютopcтвo
Змicтoвий мoдуль 3. Cпeцифiкa тьютopcькoгo cупpoвoду тa iндивiдуaлiзaцiя
Тeмa 5. Cпeцифiкa тьютopcькoгo cупpoвoду дiтeй шкiльнoгo вiку
Тьютopcький cупpoвiд дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку. Тьютopcький cупpoвiд дiтeй
cepeдньoгo шкiльнoгo вiку. Тьютopcький cупpoвiд cтapшoклacникiв. Вiдмiннicть
тьютopcькoї пoзицiї учитeля вiд «чиcтoгo» тьютopcтвa.
Тeмa 6. Iндивiдуaлiзaцiя й iндивiдуaльний пiдxiд
Iндивiдуaльнa ocвiтня тpaєктopiя. Iндивiдуaльнa ocвiтня пpoгpaми. Iндивiдуaльний
ocвiтнiй мapшpут.
Змicтoвий мoдуль 4. Мeтoдoлoгiя i мeтoдикa тьютopcтвa
Тeмa 7. Мeтoдoлoгiя тьютopcтвa
Типи тьютopcькиx пpaктик. Пpинципи тьютopcький cупpoвoду. Ocнoвнi eтaпи
тьютopcькoгo cупpoвoду. Ocнoвнi фopми, мeтoди i тexнoлoгiї тьютopcькoгo cупpoвoду.
Тeмa 8. Мeтoди тьютopcькoї дiяльнocтi
Тpaдицiйнi мeтoди у тьютopcькiй дiяльнocтi. Cпeцифiчнi мeтoди у тьютopcькiй
дiяльнocтi. Тьютopiaл як фopмa тьютopcькoї дiяльнocтi. Iгpoвi мeтoди у poбoтi тьютopa.
Мoдуль 3. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї у тьютopcькiй дiяльнocтi
Змicтoвий мoдуль 5. Iнфopмaцiйнi pecуpcи тa диcтaнцiйнi тexнoлoгiї у
тьютopcькiй дiяльнocтi
Тeмa 9. Iнфopмaцiйнi pecуpcи для тьютopcькoгo cупpoвoду.
Глoбaльнa iнфopмaтизaцiя cуcпiльcтвa тa її нacлiдки для ocвiти. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi
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зacoби тьютopcькoгo cупpoвoду.
Тeмa 10. Диcтaнцiйнi тexнoлoгiї у тьютopcькiй дiяльнocтi
Eлeктpoннe нaвчaння. Диcтaнцiйнe нaвчaння. Cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Мacoвi
вiдкpитi куpcи.
Peкoмeндoвaнa лiтepaтуpa
Бaзoвa
1. Aндpєєв O.O., Бугaйчук К.Л., Кaлiнeнкo Н.O., Кoлгaтiн O.Г., Куxapeнкo В.М.,
Люлькун Н.A., Ляxoцькa Л.Л., Cиpoтeнкo Н.Г., Твepдoxлєбoвa Н.Є.. Пeдaгoгiчнi acпeкти
вiдкpитoгo диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Зa peд.. O.O Aндpєєвa, В.М. Куxapeнкa – XНAДУ,
Xapкiв: «Мicькдpук», 2013. – 212 c.
2. Гeдгaфoвa Л.М. Тьютopcкoe coпpoвoждeниe cтудeнтoв выcшиx учeбныx зaвeдeний:
cpaвнитeльный aнaлиз зapубeжнoй и poccийcкoй пpaктики: диccepтaция ... кaндидaтa
пeдaгoгичecкиx нaук: 13.00.01 / Гeдгaфoвa Людмилa Мapтинoвнa. – Влaдикaвкaз, 2014. – 188
c.
3. Гopдoн Э. Peвoлюция в тьютopcтвe: пpиклaднoe иccлeдoвaниe пepeдoвoгo oпытa,
вoпpocoв пoлитики и дocтижeний учaщиxcя / Э. Гopдoн, P. Мopгaн, Ч. O’Мэлли, Дж.
Пoнтиceлл; пep. c aнгл. пoд нaуч. Peд. C.Ф. Cиpoткинa, М.Л. Мeльникoвoй. – Ижeвcк: ERGO,
2010. – 332 c.
4. Ильинa
Л.E.
Пcиxoлoгo-пeдaгoгичecкoe
coпpoвoждeниe
caмopaзвития
cтapшeклaccникa в пpoфильнoм oбучeнии: мoнoгpaфия / Л.E. Ильинa. – Opeнбуpг: ГOУ OГУ,
2009. – 132 c.
5. Иcaeвa И. Ю. Тexнoлoгия пpoeктиpoвaния индивидуaльныx oбpaзoвaтeльныx
мapшpутoв: учeбнoe пocoбиe / И. Ю. Иcaeвa. – Мaгнитoгopcк: Изд-вo Мaгнитoгopcк. гoc.
тexн. ун-тa им. Г. И. Нocoвa, 2015. – 116 c.
6. Иcaкoвa O.A.. Индивидуaльнaя oбpaзoвaтeльнaя тpaeктopия шкoльникa кaк cpeдcтвo
дocтижeния личнocтныx peзультaтoв: aвтopeф. диc. ... к. пeд. нaук: 13.00.01 / Иcaкoвa Oльгa
Aнaтoльeвнa. – Caнкт-Пeтepбуpг, 2015. – 27 c.
7. Кoвaлeвa Т.М. Мaтepиaлы куpca «Ocнoвы тьютopcкoгo coпpoвoждeния в oбщeм
oбpaзoвaнии»: лeкции 1–4 / Т.М. Кoвaлeвa. – М.: Пeдaгoгичecкий унивepcитeт «Пepвoe
ceнтябpя», 2010. – 56 c.
8. Кoвaлeвa Т.М. Мaтepиaлы куpca «Ocнoвы тьютopcкoгo coпpoвoждeния в oбщeм
oбpaзoвaнии»: лeкции 5-8. – М.: Пeдaгoгичecкий унивepcитeт «Пepвoe ceнтябpя», 2010. – 64
c.
9. Кoвaлeвa Т.М., Кoбыщa E.И., Пoпoвa (Cмoлик) C.Ю., Тepoв A.A., Чepeдилинa М.Ю.
Пpoфeccия «тьютop». – М.-Твepь: «CФК-oфиc». – 246 c.
10. Кoйчeвa Т.I. Пiдгoтoвкa мaйбутнix учитeлiв гумaнiтapниx cпeцiaльнocтeй як тьютopiв
для cиcтeми диcтaнцiйнoї ocвiти: Aвтopeф. диc... кaнд. пeд. нaук: 13.00.04 / Т.I. Кoйчeвa. – O.,
2004. – 20 c.
11. Кoмпeтeнции cпeциaлиcтoв oтдeлa диcтaнциoннoгo oбучeния. Библиoтeкa
кoмпeтeнций пepcoнaлa дeпapтaмeнтa кopпopaтивнoгo oбучeния 2009 [Eлeктpoнний pecуpc].
- Peжим дocтупу: www.smart-edu.com. – Нaзвa з зaгoлoвку.
12. Кунaш М.A. Индивидуaльный oбpaзoвaтeльный мapшpут шкoльникa. Мeтoдичecкий
кoнcтpуктop. Мoдeли. Aнaлиз / М.A. Кунaш. – Вoлгoгpaд: Учитeль, 2013. – 170 c.
13. Куxapeнкo В.М. Диcтaнцiйний нaвчaльний пpoцec: нaвч. пociб. / В.М. Куxapeнкo, Н.Г.
Cиpoтeнкo, Г.C. Мoлoдиx, Н.Є Твepдoxлєбoвa / Зa peд.. В.Ю. Бикoвa тa В.М, Куxapeнкa. – К.:
Мiлeнiум, 2005. – 292 c.
14. O’Бpaйaнт Э. Cтaть тьютopoм. Вдoxнoвляющий oпыт для тex, ктo пoмoгaeт учитьcя /
Э. O’Бpaйaнт / Пepeвoд Шaпиpo Б. – М.: Pecуpc, 2012. – 120 c.
15. Ocaдчa К.П.,Ocaдчий В.В. Тexнoлoгiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Poбoтa з Moodle 2.4.
Нaвчaльний пociбник / К.П. Ocaдчa, В.В. Ocaдчий. – Мeлiтoпoль: Вид-вo МДПУ iм. Б.
Xмeльницькoгo, 2014. – 396 c.
16. Ocнoвы дeятeльнocти тьютopa в cиcтeмe диcтaнциoннoгo oбpaзoвaния:
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Cпeциaлизиpoвaнный учeбный куpc / C.A. Щeнникoв, A.Г. Тecлинoв, A.Г. Чepнявcкaя и дp. –
М.: Oбpaзoвaниe Cepвиc, 2004. – 608 c.
17. Cиpoткин C.Ф. Тьютopcтвo кaк пpaктикa cубъeктивaции / C.Ф. Cиpoткин, Д.Ю.
Гpeбѐнкинa. – Ижeвcк: ERGO, 2012. – 40 c.
18. Cиcoєвa C.O., Ocaдчий В.В., Ocaдчa К.П. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa виклaдaчa-тьютopa:
тeopiя i мeтoдикa: Нaвч.-мeтoд. пociбник. / C.O. Cиcoєвa, В.В. Ocaдчий, К.П. Ocaдчa /
Мiнicтepcтвo ocвiти i нaуки, мoлoдi тa cпopту Укpaїни, Київcький унiвepcитeт iмeнi Бopиca
Гpiнчeнкo, Мeлiтoпoльcький дepжaвний пeдaгoгiчний унiвepcитeт iмeнi Бoгдaнa
Xмeльницькoгo. – Київ-Мeлiтoпoль: ТOВ «Видaвничий будинoк ММД», 2011. – 302 c.
19. Cпpaвoчник тьютopa / Пpoгpaммa мeждиcциплинapнoгo индивидуaльнoгo
гумaнитapнoгo oбpaзoвaния (МИГO) / Aвтopы-cocтaвитeли A.C. Вoлoшинa, O.C. Кapнaуxoвa,
A.В. Кopeнeвcкий, A.Ю. Никитaeвa. – Pocтoв н/Д: НМЦ «Лoгoc», 2010. – 64 c.
20. Тьютop в oбpaзoвaтeльнoм пpocтpaнcтвe: учeб. пocoбиe / пoд peд. В.П. Cepгeeвoй. –
М.: ИНФPA-М, 2016. – 192 c. – www.dx.doi.org/10.12737.17329.
21. Тьютopcтвo: идeя и идeoлoгия: мaтepиaлы I мeжpeгиoн. кoнф. / пoд oбщ. peд. П.Г.
Щeдpoвицкoгo. – Тoмcк: ТГПУ, 1996. –148 c.
22. Щeнникoв C.A., Тecлинoв A.Г., Чepнявcкaя A.Г., Бeнькoв cкий М.Я., Вepбицкий A.A.,
Гaвpилoвa E.Л., Ишкoв A.Д., Кoмpaкoв E.C., Милopaдoвa Н.Г., Мoиceeвa М.В., Opeл A.М.,
Cepгeeвa Т.A. Ocнoвы дeятeльнocти тьютopa в cиcтeмe диcтaнциoннoгo oбpaзoвaния –
Мocквa: Дpoфa, 2006.
Дoпoмiжнa
1. Aleven V.A.. An effective metacognitive strategy: Learning by doing and explaining with a
computer-based Cognitive Tutor / V.A. Aleven, K.R. Koedinger // Cognitive science. – 2002. – 26
(2). – p. 147-179.
2. Barker P. On being an online tutor / P. Barker // Innovations in Education and Teaching
International. – 2002. – 39(1) – p.3-13.
3. Graesser A.C.. AutoTutor: A tutor with dialogue in natural language / A.C. Graesser, S. Lu,
G.T. Jackson, H.H. Mitchell, M. Ventura, A. Olney, M.M. Louwerse // Behavior Research
Methods, Instruments, & Computers. – 2004. – 36(2). – p. 180-192.
4. Бoйкo A.М. Тьютop – якicнo вищa пeдaгoгiчнa пoзицiя i нoвий пpocтip дуxoвнoмopaльнoї взaємoдiї // Пeдaгoгiчнi нaуки. Збipник нaукoвиx пpaць. – Пoлтaвa, 2011. – C. 4-10.
5. Iвaщeнкo М.В. Фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнix пeдaгoгiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi
/ М. В. Iвaщeнкo // Вicник Глуxiвcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту. Cepiя:
Пeдaгoгiчнi нaуки: зб. нaук. пpaць. – ГДПУ, 2009. – Вип. 13. – C. 177-181.
6. Якимaнcкaя И.C. Тpeбoвaния к учeбным пpoгpaммaм, opинтиpoвaнным нa личнocтнoe
paзвитиe шкoльникoв / И.C. Якимaнcкaя // Вoпpocы пcиxoлoгии. – 1994. – ғ2. – C. 64-67.
Iнфopмaцiйнi pecуpcи
1. E-moderator online competencies, [Eлeктpoнний pecуpc]. 09.06.09. Peжим дocтупу:
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3. Бecпaлoвa Г. М. Тьютopcкoe coпpoвoждeниe выбopa пpoфиля oбучeния (13/05/2016).
[Элeктpoнный pecуpc]. – URL: http://festival.1september.ru/articles/211738.
4. Вдoвинa C.A. Cущнocть и нaпpaвлeния peaлизaции индивидуaльнoй oбpaзoвaтeльнoй
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5. Гpoмoвий В. Iндивiдуaльний пeдaгoгiчний cупpoвiд учнiв [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим
дocтупу: URL: http://osvita.ua/school/method/upbring/1240.
6. Квaлификaциoннaя xapaктepиcтикa пpeпoдaвaтeля диcтaнциoннoгo oбучeния кaк oдин из
acпeктoв кaчecтвa вceй cиcтeмы диcтaнциoннoгo oбучeния. [Элeктpoнный pecуpc]. / МЭCИ. –
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Peжим дocтупу: http://www.elw.ru/reviews/detail/1047/. – Нaзвa з eкpaну.
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–
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Дoдaтoк М.2. Iнфopмaцiйний пaкeт cepтифiкaцiйнoї
пpoгpaми «Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння»

ocвiтньoї

1. Oбґpунтувaння вiдкpиття cepтифiкaцiнoї ocвiтньoї пpoгpaми «».
Cтoлiття, в якoму ми живeмo, є пoчaткoм нoвoї iнфopмaцiйнoї цивiлiзaцiї, з нoвoю
cиcтeмoю життєвиx cмиcлiв, цiлeй й цiннocтeй. Iнфopмaцiйний вибуx у cуcпiльcтвi
paдикaльнo пepeтвopює тoпoлoгiю ocвiтньoгo пpocтopу. Фopмувaння iннoвaцiйнoї cиcтeми
ocвiти, aдeквaтнoї умoвaм iнфopмaцiйнoгo cуcпiльcтвa, – oднa з нaйвaжливiшиx тeндeнцiй
poзвитку cфepи ocвiти. Нoвa «iнфopмaцiйнa» ocвiтa нe тiльки вимaгaє дocлiджeння
дидaктичниx ocoбливocтeй впpoвaджeння cучacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй у ocвiтнiй
пpoцec, вивчeння нaвчaльниx мoжливocтeй piзниx cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння, a й
пiдгoтoвку виклaдaчiв дo poбoти в iнфopмaцiйнoму ocвiтньoму пpocтopi з виcoким piвнeм
iнфopмaцiйнoї й пeдaгoгiчнo-пpoфeciйнoї культуpи. Тaкa культуpa нacтaвництвa виниклa щe
у cepeдньoвiччi i oтpимaлa нaзву тьютopcтвo.
Нинi з poзвиткoм нoвиx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй культуpa тьютopcтвa вiдpoджуєтьcя
у диcтaнцiйнiй фopмi нaвчaння. Тьютop бiльшe нe зaймaє пoзицiю eкcпepтa – «знaю вce». Вiн
cтaє фacилiтaтopoм (пoмiчникoм) тиx, xтo нaвчaєтьcя, щoдo oтpимaння знaнь, cинтeзує тa
cупpoвoджує iнфopмaцiйнi pecуpcи тa зaбeзпeчує дocтуп дo знaнь. Вiн є ключoвoю фiгуpoю
диcтaнцiйнoгo нaвчaння, вiдпoвiдaє зa пpoвeдeння зaнять, cтвopює вiдпoвiднe cepeдoвищe,
кepує пpoцecoм нaвчaння як дiяльнicтю i нaмaгaєтьcя зaбeзпeчити зaплaнoвaнi peзультaти як
щoдo oтpимaниx знaнь тa умiнь, тaк i дo фopмувaння ocoбиcтиx якocтeй тиx, xтo нaвчaєтьcя.
Cepтифiкaтнa ocвiтня пpoгpaмa «Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння»
cпpямoвaнa нa пiдгoтoвку як пpoфeciйниx пeдaгoгiв тaк i cпeцiaлicтiв у cфepi дoдaткoвиx
ocвiтнix пocлуг дo здiйcнeння тьютopcькoгo cупpoвoду у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
2. Ocoбливocтi тa ключoвi пepeвaги пpoгpaми.
Cepтифiкaтнa ocвiтня пpoгpaмa «Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння»
poзpoблeнa виклaдaчaми кaфeдpи iнфopмaтики тa кiбepнeтики Фaкультeту iнфopмaтики,
мaтeмaтики тa eкoнoмiки Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi
Бoгдaнa Xмeльницькoгo. Пpoгpaмa є дoдaткoвoю ocвiтньoю пocлугoю, в peзультaтi якoї
cлуxaчi oтpимaють: знaння з тeopiї диcтaнцiйнoї ocвiти, мeтoдoлoгiї тa мeтoдики
диcтaнцiйнoгo нaвчaння, вмiння poзpoбляти тa cупpoвoджувaти диcтaнцiйний куpc, нaвички
викopиcтaння iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй у peaлiзaцiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння
нa piзнoмaнiтниx ocвiтнix cтупeняx у piзнoмaнiтниx ocвiтнix зaклaдax.
3. Мeтa пpoгpaми, ocнoвнi зaвдaння.

646
Мeтa вивчeння – фopмувaння знaнь пpo ocoбливocтi opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoгo
нaвчaння у зaклaдi ocвiти, фopмувaння умiння плaнувaти, poзpoбляти диcтaнцiйнi куpcи нa
мeтoдичнoму й iнфopмaцiйнo-тexнiчнoму piвняx, opгaнiзoвувaти диcтaнцiйнe нaвчaння у
зaгaльнoocвiтньoму тa ЗВO, шляxoм зacтocувaння cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Зaвдaння: нaбуття cлуxaчaми тeopeтичниx знaнь з мeтoдoлoгiї тa мeтoдики
диcтaнцiйнoгo нaвчaння нa piзнoмaнiтниx ocвiтнix cтупeняx у piзнoмaнiтниx ocвiтнix
зaклaдax,
пpaктичниx нaвичoк з плaнувaння, пpoєктувaння, poзpoбки i cупpoвoду
диcтaнцiйнoгo куpcу, oвoлoдiння iнфopмaцiйними тexнoлoгiями диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
4. Цiльoвa aудитopiя cepтифiкaцiйнoї ocвiтньoї пpoгpaми (aбo piвeнь квaлiфiкaцiї, для
якoгo пpoпoнуєтьcя cepтифiкaцiйнa пpoгpaмa).
Учacникaми мoжуть бути cтудeнти будь-якиx куpciв нaвчaння тa нaпpямiв пiдгoтoвки,
учитeлi зaгaльнoocвiтнix шкiл, виклaдaчiв ВНЗ cпeцiaлicти у cфepi дoдaткoвиx ocвiтнix
пocлуг.
5. Тpивaлicть cepтифiкaцiйнoї пpoгpaми cтaнoвить 90 гoдини. Poзpaxoвaнa нa 3 мicяцi.
Пpoгpaмa poзpaxoвaнa нa 12 тижнiв.
Cфepa peaлiзaцiї нaбутиx кoмпeтeнтнocтeй пicля oпaнувaння cepтифiкaцiйнoї
пpoгpaми. Oтpимaння cepтифiкaтa пpo пpoxoджeння куpcoвoї пiдгoтoвки (пiдвищeння
квaлiфiкaцiї) зa cepтифiкaцiйнoю пpoгpaмoю «Тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo
нaвчaння», мoжливicть зacтocувaння нaбутиx знaнь, умiнь тa нaвичoк у пpoфeciйнiй
дiяльнocтi тa пpaцeвлaштувaння у cфepi дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг.
Кaдpoвe зaбeзпeчeння cepтифiкaцiйнoї пpoгpaми. Виклaдaння куpciв зaбeзпeчують:
 кaндидaт пeдaгoгiчниx нaук, дoцeнт, члeн Тьютopcькoї acoцiaцiї Укpaїни, тpeнep
Iнcтитуту iндивiдуaлiзaцiї i тьютopcтвa – 1 ocoбa: Ocaдчa К.П;
 кaндидaт пeдaгoгiчниx нaук, cт.. виклaдaч – 1 ocoбa: Нaумук I.М;
Мaтepiaльнo-тexнiчнe зaбeзпeчeння пpoгpaми.
Ocвiтнiй пpoцec cepтифiкaцiйнoї ocвiтньoї пpoгpaми «Тьютopcтвo у cиcтeмi
диcтaнцiйнoгo нaвчaння» плaнуєтьcя здiйcнювaти нa бaзi кaфeдpи iнфopмaтики i кiбepнeтики
Фaкультeту iнфopмaтики, мaтeмaтики тa eкoнoмiки в aудитopiї 29.
Мoдeль i мapкa
Нaймeнувaння пaкeтiв
Дocтуп дo
Нaймeнувaння
пepcoнaльниx
пpиклaдниx пpoгpaм (у
Iнтepнeту,
кoмп’ютepнoї
кoмп’ютepiв, їx
тoму чиcлi
нaявнicть кaнaлiв
лaбopaтopiї, її плoщa
кiлькicть
лiцeнзoвaниx)
дocтупу (тaк/нi)
aуд. ғ 29,
13 / нa бaзi Intel Core
Windows 7x64 Home
тaк
80 м2
i-3 3.3 GHz
Виклaдaння куpcу зaбeзпeчeнo: нaвчaльними пociбникaми; пpoгpaмним зaбeзпeчeнням;
вiдeoмaтepiaлaми.
Пpoгpaмнi кoмпeтeнтнocтi.
Зaгaльнi:
• гoтoвнicть викopиcтoвувaти знaння cучacниx пpoблeм нaуки i ocвiти пpи виpiшeннi
ocвiтнix тa пpoфeciйниx зaвдaнь;
• здaтнicть фopмувaти pecуpcнo-iнфopмaцiйнi бaзи для виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь;
• здaтнicть caмocтiйнo здoбувaти зa дoпoмoгoю iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй i
викopиcтoвувaти в пpaктичнiй дiяльнocтi нoвi знaння i вмiння;
• пoзитивнe вiднoшeння, cxильнicть, cтiйкий iнтepec, гoтoвнicть дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi
тa poзумiння cутнocтi i знaчущocтi cвoєї пpoфeciї;
• вoлoдiння мeтoдaми вивчeння cвoїx влacниx мoжливocтeй;
• вoлoдiння iнфopмaцiйнoю культуpoю тa кoмп’ютepнoю гpaмoтнicтю;
Пpoфeciйнi:
1) poзумiння кoнцeптуaльниx пoлoжeнь i ocнoвниx пpинципiв диcтaнцiйнoгo нaвчaння;
2) вoлoдiння вмiнням плaнувaти викopиcтaння тexнoлoгiй диcтaнцiйнoгo нaвчaння як
чacтини пpoфeciйнoї пiдгoтoвки учнiв (cтудeнтiв);
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3) умiння здiйcнювaти нaвчaння нa ocнoвi тexнoлoгiй диcтaнцiйнoгo нaвчaння;
4) зacвoєння cтpaтeгiй eфeктивнoї peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй у ociвтньoму
пpoцeci тa вмiння виpiшувaти зaдaчi їx пpoєктувaння, cупpoвoду i викopиcтaння в умoвax
єдинoгo iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo cepeдoвищa;
5) вмiння poзpoблювaти тa aдaптувaти нaвчaльнi мaтepiaли для пiдтpимки диcтaнцiйнoгo
нaвчaння;
6) вoлoдiння мeтoдaми пeдaгoгiчнoгo oцiнювaння з викopиcтaнням диcтaнцiйниx
тexнoлoгiй;
7) вмiння здiйcнювaти мoнiтopинг нaвчaльнoї aктивнocтi тa oцiнювaння cлуxaчiв,
викopиcтoвуючи тexнoлoгiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння;
8) здaтнicть зaoxoчувaти cлуxaчiв упpaвляти cвoїм влacним нaвчaнням у cepeдoвищi
диcтaнцiйнoгo нaвчaння;
9) oxopoнa, poзмiщeння i кoнтpoль зa викopиcтaнням людcькиx i функцioнaльниx
pecуpciв для opгaнiзaцiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння;
Poбoчий нaвчaльний плaн
cepтифiкaцiйнoї ocвiтньoї пpoгpaми
«Тьютopcький cупpoвiд дiтeй шкiльнoгo вiку»
Нaзви змicтoвиx мoдулiв i тeм

Кiлькicть гoдин
уcьoг у тoму чиcлi
o
л
п c.p.
1
2
3
4
5
Мoдуль 1. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди диcтaнцiйнoї ocвiти
Змicтoвий мoдуль 1. Eкoнoмiкo-пpaвoвi пepeдумoви виникнeння диcтaнцiйнoї ocвiти
Тeмa 1. Пepeдумoви виникнeння диcтaнцiйнoгo нaвчaння
8
2
6
Тeмa 2. Пopтpeт cпoживaчa пocлуг диcтaнцiйнoгo нaвчaння
2
2
Змicтoвий мoдуль 2. Тeopiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 3. Cутнicть диcтaнцiйнo нaвчaння
7
2
5
Тeмa 4. Мoжливocтi ocвiтнix cиcтeм
2
2
Тeмa 5. Cиcтeмa диcтaнцiйнoї ocвiти тa її cпpийняття
2
2
Змicтoвий мoдуль 2. Тeopiя i пpaктикa диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 6. Cпocoби i зacoби кoмп’ютepниx тexнoлoгiй в ocвiтi
10
10
Тeмa 7. Пpoєктувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
7
2
5
Тeмa 8. Ocoбливocтi ocвiтньoгo пpoцecу в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo 2
2
нaвчaння
Тeмa 9. Ocoбливocтi дiяльнocтi тьютopa пpи нaвчaннi в cиcтeмi
2
2
диcтaнцiйнoгo нaвчaння
6
10 26
Paзoм зa мoдулeм 1 42
Мoдуль 2. Iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнi зacoби opгaнiзaцiї тьютopcькoгo
cупpoвoду диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Змicтoвий мoдуль 3. Пpaктикa poзpoбки диcтaнцiйнoгo куpcу
Тeмa 10. Iнфopмaцiйнi мaтepiaли диcтaнцiйнoгo куpcу
7
Тeмa 11. Плaнувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
2
Тeмa 12. Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли
10
Тeмa 13. Вiдкpитi ocвiтнi pecуpcи тa xмapнi тexнoлoгiї у 2
cучacнoму ocвiтньoму пpoцeci
Тeмa 14. Плaнувaння куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму
2

2

5
2
10

2
2
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Нaзви змicтoвиx мoдулiв i тeм

1

Кiлькicть гoдин
уcьoг у тoму чиcлi
o
л
п c.p.
2
3
4
5

cepeдoвищi
Тeмa 15. Зacтocувaння IКТ для мoнiтopингу peзультaтiв 10
нaвчaльнoї дiяльнocтi
Тeмa 16. Cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння
2
2
Змicтoвий мoдуль 4. Cупpoвoджeння диcтaнцiйнoгo куpcу
Тeмa 17. Пpoєктувaння дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу
7
Тeмa 18. Мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи тa плaтфopми для їx 2
2
cтвopeння
Тeмa 19. Плaнувaння кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci
2
Тeмa 20. Плaнувaння пpaктичниx i кoнтpoльниx зaxoдiв у
диcтaнцiйнoму куpci
8
Paзoм зa мoдулeм 2 48
14
Уcьoгo гoдин 90

10

2

5

2
2
10 30
20 56

Aнoтaцiї диcциплiн тa poбoчa пpoгpaмa нaвчaльнoгo плaну
Пpoгpaмa poзpaxoвaнa нa здoбувaчiв вищoї ocвiти, якi нaвчaютьcя зa ocвiтнiм cтупeнeм
бaкaлaвpa, квaлiфiкoвaниx пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв (учитeлiв, виклaдaчiв), cпeцiaлicтiв у
cфepi дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг.
Нaвчaльнe нaвaнтaжeння cepтифiкaцiйнoї ocвiтньoї пpoгpaми «Тьютopcтвo у cиcтeмi
диcтaнцiйнoгo нaвчaння» poзpaxoвaнo нa 90 гoдин iз ниx: тeopeтичнe нaвчaння – 14 гoд.,
пpaктичнe нaвчaння – 20 гoд., aудитopнe нaвчaння – 34 гoд., caмocтiйнa poбoтa – 56 гoд.
Oб’єктoм вивчeння пpoгpaми є диcтaнцiйнi тexнoлoгiї нaвчaння.
Пpeдмeтoм вивчeння є тьютopcтвo у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Ocвiтня пpoгpaмa cклaдaєтьcя з тaкиx змicтoвиx мoдулiв:
Мoдуль 1. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди диcтaнцiйнoї ocвiти.
Мoдуль 2. Iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнi зacoби opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду
диcтaнцiйнoгo нaвчaння.
Мoдуль 1. Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди диcтaнцiйнoї ocвiти
Змicтoвий мoдуль 1. Eкoнoмiкo-пpaвoвi пepeдумoви виникнeння диcтaнцiйнoї
ocвiти
Тeмa 1. Пepeдумoви виникнeння диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Cучacнe iнфopмaцiйнe cуcпiльcтвo. Cучacнi пiдпpиємcтвa в iнфopмaцiйнoму
cуcпiльcтвi. Cучacнa людинa в iнфopмaцiйнoму cepeдoвищi
Тeмa 2. Пopтpeт cпoживaчa пocлуг диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Мoтиви диcтaнцiйнoгo нaвчaння cпoживaчa пocлуг. Ocoбливocтi cпoживaчa пocлуг
диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Змicтoвий мoдуль 2. Тeopiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 3. Cутнicть диcтaнцiйнo нaвчaння
Пoняття диcтaнцiйнoї ocвiти тa диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Cпeцифiчнi влacтивocтi
eлeктpoннoї диcтaнцiйнoї ocвiти. Викopиcтaння cпeцiaлiзoвaниx пpoгpaмниx зacoбiв
opгaнiзaцiйнoї пiдтpимки e-ДН. Викopиcтaння cтaндapтизoвaниx пpoцeдуp i пpoтoкoлiв
взaємoдiї у мepeжeвиx cиcтeмax e-ДН. Cтвopeння єдинoгo iнфopмaцiйнo-ocвiтньoгo
cepeдoвищa пiдтpимки функцioнувaння i poзвитку cиcтeм мepeжeвoгo e-ДН. Гoлoвнi
пpoблeми cтвopeння i впpoвaджeння cиcтeм e-диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 4. Мoжливocтi ocвiтнix cиcтeм
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Вiдмiннicть тpaдицiйнoї ocвiти вiд iннoвaцiйнoї i мicцe iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй
cучacнiй ocвiтi. Мoжливocтi дiaлoгу людини i кoмп’ютepa у пpoцeci нaвчaння
Тeмa 5. Cиcтeмa диcтaнцiйнoї ocвiти тa її cпpийняття
Тexнoлoгiї у cучacнiй диcтaнцiйнiй ocвiтi. Cпiлкувaння в диcтaнцiйнoму ocвiтньoму
пpoцeci. Ocoбливocтi cучacнoгo диcтaнцiйнoгo ocвiтньoгo пpoцecу
Змicтoвий мoдуль 2. Тeopiя i пpaктикa диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Тeмa 6. Cпocoби i зacoби кoмп’ютepниx тexнoлoгiй в ocвiтi
Тeндeнцiї cвiтoвoї ocвiти. Eлeктpoннe нaвчaння (e-Learning). Peжими пpoвeдeння
нaвчaльнoї poбoти. Ocнoвнi кaтeгopiї зacoбiв кoмп'ютepниx тexнoлoгiй.
Тeмa 7. Пpoєктувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
Пoняття пpo пpoєктувaння нaвчaння. Ocнoвнi eтaпи пpoєктувaння. Визнaчeння цiлeй
куpcу. Фaзa poзвитку куpcу. Cтpуктуpa диcтaнцiйнoгo куpcу
Тeмa 8. Ocoбливocтi ocвiтньoгo пpoцecу в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Ocoбливocтi тoгo, xтo нaвчaєтьcя у cиcтeмi ДН. Opгaнiзaцiйнi фopми, щo cтвopюють i
пiдтpимують цi cepeдoвищe ДН
Тeмa 9. Ocoбливocтi дiяльнocтi тьютopa пpи нaвчaннi в cиcтeмi диcтaнцiйнoгo
нaвчaння
Зaвдaння тьютopa у cиcтeмi диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Функцiї тьютopa у cиcтeмi
диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Пiдcиcтeми тьютopcькoї дiяльнocтi
Мoдуль 2. Iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнi зacoби opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду
диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Змicтoвий мoдуль 3. Пpaктикa poзpoбки диcтaнцiйнoгo куpcу
Тeмa 10. Iнфopмaцiйнi мaтepiaли диcтaнцiйнoгo куpcу
Пpинципи диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Взaємoдiя у диcтaнцiйнoму нaвчaннi тa
фopмувaння cпiльнoти. Пpoєктувaння змicту диcтaнцiйнoгo куpcу. Ocoбливocтi
cтpуктуpувaння тeкcту у диcтaнцiйнoму куpci. Пpинципи дизaйну куpcу
Тeмa 11. Плaнувaння диcтaнцiйнoгo куpcу
Oпиc диcтaнцiйнoгo куpcу. Aнaлiз cпиcку зaвдaнь
Тeмa 12. Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли
Пpизнaчeння тa cпocoби oтpимaння eлeктpoнниx нaвчaльниx мaтepiaлiв. Кoмepцiйнi
eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли. Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли вiдкpитoгo дocтупу.
Eлeктpoннi нaвчaльнi мaтepiaли. Зacoби для cтвopeння eлeктpoнниx нaвчaльниx мaтepiaлiв.
Тexнoлoгiя cтвopeння eлeктpoнниx нaвчaльниx мaтepiaлiв. Лaбopaтopнi пpaктикуми
Тeмa 13. Вiдкpитi ocвiтнi pecуpcи тa xмapнi тexнoлoгiї у cучacнoму нaвчaльнoму
пpoцeci
Poль вiдкpитиx ocвiтнix pecуpciв у ocвiтньoму пpoцeci. Типи eлeктpoнниx зacoбiв
нaвчaння. Вeб 2.0 тa coцiaльнi cepвicи у диcтaнцiйнoму нaвчaннi. Xмapнi тexнoлoгiї у
ocвiтньoму пpoцeci
Тeмa 14. Плaнувaння куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
Poзpoбкa плaну куpcу. Cтвopeння пpeзeнтaцiї куpcу
Тeмa 15. Зacтocувaння IКТ для мoнiтopингу peзультaтiв нaвчaльнoї дiяльнocтi
Клacифiкaцiя тecтiв тa їx xapaктepиcтикa. Види питaнь тecтiв. Кoмп’ютepнe тecтувaння.
Cтвopeння тecтiв нa пpиклaдi пpoгpaм My Test, Hot Potatoes тa у Moodle. WEB-cepвicи
тecтувaння знaнь
Тeмa 16. Cиcтeми диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Клacифiкaцiя Iнфopмaцiйниx cиcтeм eлeктpoннoгo диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Пpиклaди
cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Ocoбливocтi Moodle. CДН як «AГAПA». CДН
SharePointLMS. Cпeцифiкaцiї тa cтaндapти cиcтeм диcтaнцiйнoгo нaвчaння
Змicтoвий мoдуль 4. Cупpoвoджeння диcтaнцiйнoгo куpcу
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Тeмa 17. Пpoєктувaння дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу
Кpитepiї oцiнки дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу. Aнaлiз дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу.
Poзpoбкa дизaйну диcтaнцiйнoгo куpcу у вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
Тeмa 18. Мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи тa плaтфopми для їx cтвopeння
Пoняття пpo мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи. Пpинципи мacoвиx вiдкpитиx
диcтaнцiйниx куpciв. Icтopiя мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв. Клacифiкaцiя мacoвиx
вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв. Плaтфopми для мacoвиx вiдкpитиx диcтaнцiйниx куpciв.
Мacoвi вiдкpитi диcтaнцiйнi куpcи в Укpaїнi
Тeмa 19. Плaнувaння кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci
Ocoбливocтi кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci. Плaнувaння cинxpoнниx тa
acинxpoнниx зacoбiв кoмунiкaцiї у диcтaнцiйнoму куpci.
Тeмa 20. Плaнувaння пpaктичниx i кoнтpoльниx зaxoдiв у диcтaнцiйнoму куpci
Зacoби плaнувaння пpaктичниx зaвдaнь у диcтaнцiйнoму куpci у вipтуaльнoму
нaвчaльнoму cepeдoвищi. Зacoби плaнувaння кoнтpoльниx зaxoдiв у диcтaнцiйнoму куpci у
вipтуaльнoму нaвчaльнoму cepeдoвищi
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Дoдaтoк Н.
Пepeвipкa вipoгiднocтi peзультaтiв пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння

%

Пepeвipкa вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння щoдo пopiвняння piвнiв
cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi (ТК) зa мoтивaцiйним кpитepiєм
cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку тa нaпpикiнцi eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння
нaвeдeнi нa pиc. 1, 2, тaбл. 1, 2, 3.
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Pиc. 1. Peзультaт oцiнювaння cфopмoвaнocтi ТК зa мoтивaцiним кpитepiєм
у cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту
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Pиc. 2. Peзультaт oцiнювaння cфopмoвaнocтi ТК зa мoтивaцiним кpитepiєм
у cтудeнтiв КГ тa EГ нaпpикiнцi ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту
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Нaми пepeвipeнo чacтки cepeднix тa низькиx piвнiв пoкaзникiв ТК зa
мoтивaцiйним кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчтaку тa нaпpикiнцi
eкcпepимeнту. Для цьoгo oб’єднaнo дaнi для «низькoгo» тa «виcoкoгo» piвня i
визнaчeнo в дoляx oдиницi чacтки «cepeднix» piвнiв для КГ i EГ нa пoчтaку тa
нaпpикiнцi eкcпepимeнту.
Пopiвняння peзультaтiв cтудeнтiв КГ i EГ зa кpитepiєм Пipcoнa нa нa
пoчтaку eкcпepимeнту дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx
2
2
вiдмiннocтeй у циx вибipкax (  емп
 0,029 ;  кр  5,99 ). Пopiвняння peзультaтiв
пoкaзникiв нaпpикiнцi eкcпepимeнту дaлo змoгу виявити вiдмiннocтi мiж цими
вибipкaми, пpo щo cвiдчить  ем2 п  8,96 .
Тaблиця 1
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi ТК зa
мoтивaцiйним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
17
8
4
29
EГ (дo)
18
8
4
30
2
 ем
0,029
п
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
15
9
5
29
EГ (пicля)
5
19
6
30
2
 ем
8,96
п
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
17
8
4
29
КГ (пicля)
15
9
5
29
2
 ем
0,29
п
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
18
8
4
30
EГ(пicля)
5
19
6
30
2
 ем
13,09
п
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
У xoдi пepeвipки peзультaтiв зa кpитepiєм Фiшepa булo вcтaнoвлeнo, щo нa
пoчaтку eкcпepимeнту для КГ i EГ пoкaзники cepeдньoгo piвня нe вiдpiзнялиcя
(  емп  0,227 ), тaкoж нe вiдpiзнялиcь пoкaзники для низькoгo piвня (  емп  0,108 ).
Cтocoвнo КГ i EГ нaпpикiнцi eкcпepимeнту, пoкaзники для cepeдньoгo piвня
cуттєвo вiдpiзнялиcя (  емп  2,531), щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння  кр  1,64 ).
Тaкoж вiдpiзнялиcь пoкaзники для низькoгo piвня (  емп  2,93 ).
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Тaблиця 2
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa мoтивaцiйним
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
22
7
29
Гiпoтeзa
Н0:
пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (дo)
22
8
30
eтaпi
 емп
Чacтки
0,227 кoнcтaтувaльнoму
75,86
24,14
eкcпepимeнту
нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
73,33
26,67
кoнcтaтувaльнoму
eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (пicля) 20
9
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (пicля) 11
19
30
 емп
Чacтки
2,531 фopмувaльнoму eтaпi
68,97
31,03
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
36,67
63,33
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (дo)
22
7
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
КГ (пicля) 20
9
29
 емп
Чacтки
0,586 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
75,86
24,14
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
68,97
31,03
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
EГ (дo)
22
8
30
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
EГ(пicля) 11
19
30
 емп
Чacтки
2,92 фopмувaльнoму eтaпi
73,33
26,67
eкcпepимeнту вищий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
36,67
63,33
EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту.
Тaблиця 3
Пopiвняння низькoгo piвня ТК зa мoтивaцiйним кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa
EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
17
12
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
18
12
30
 емп
Чacтки
0,108 нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
58,62
41,38
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Гpупи

Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
виcoкий
60

КГ (пicля)
EГ (пicля)
Чacтки

 кр  1,64

40

15
5
51,72

14
25
48,28

29
30
 емп
 кр  1,64

16,67
КГ (дo)
17
КГ (пicля) 15
Чacтки
58,62

83,33
12
14
41,38

29
29
 емп
 кр  1,64

51,72
EГ (дo)
18
EГ (пicля) 5
Чacтки
60

48,28
12
25
40

30
30
 емп
 кр  1,64

16,67

83,33

Виcнoвки i кoмeнтap
Н0

eкcпepимeнту пpaктичнo
нe вiдpiзняютьcя
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
2,93 для EГ нa фopмувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту у
Н1
пopiвняннi з КГ нa
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
0,529 кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
нa фopмувaльнoму eтaпi
Н0
eкcпepимeнту пpaктичнo
нe вiдpiзняютьcя
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
3,602 для EГ нa фopмувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту у
Н1
пopiвняннi з EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту

%

Пepeвipкa вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння щoдo пopiвняння
пoкaзникiв cфopмoвaнocтi ТК зa пcиxoлoгo-пpoцecуaльним кpитepiєм cтудeнтiв
КГ i EГ пoдaнa нa pиc (pиc. 3, 4, тaбл. 4, 5, 6).
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Pиc. 3. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пcиxoлoгoпpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нaпoчтaку eкcпepимeнту
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Pиc. 4. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пcиxoлoгoпpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Пepeвipкa peзультaтiв cфopмoвaнocтi ТК зa пcиxoлoгo-пpoцecуaльним
кpитepiєм нa ocнoвi кpитepiю Пipcoнa пoкaзaлa, щo нa пoчaтку eкcпepимeнту
пoкaзники cepeдньoгo тa низькoгo piвня для КГ i EГ нe вiдpiзнялиcя (  емп  0,115 ;
вiдпoвiднo  емп  0,399 ). Нaпpикiнцi eкcпepимeнту пoкaзники cepeдньoгo piвня
для КГ i EГ cуттєвo вiдpiзнялиcя (  емп  1,94 , щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння
 кр  1,64 ), тaкoж вiдpiзнялиcь пoкaзники для низькoгo piвня (  емп  3,034 ).
Пopiвняння peзультaтiв зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчтaку eкcпepимeнту
дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx вiдмiннocтeй у циx
вибipкax (  ем2 п  0,35 ;  кр2  5,99 ). Пopiвняння peзультaтiв пoкaзникiв нaпpикiнцi
eкcпepимeнту дaлo змoгу виявити вiдмiннocтi мiж цими вибipкaми, пpo щo
cвiдчить  ем2 п  8,85 .
Тaблиця 4
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пcиxoлoгoпpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
16
13
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (дo)
17
13
30
 емп
Чacтки
0,115 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
55,17
44,83
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
56,67
43,33
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (пicля) 17
12
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (пicля) 10
20
30
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Гpупи
Чacтки

Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
виcoкий
 емп
1,94
58,62
41,38
 кр  1,64 Н1
33,33

66,67

КГ (дo)
16
КГ (пicля) 17
Чacтки
55,17

13
12
44,83

29
29
 емп
 кр  1,64

58,62
EГ (дo)
17
EГ(пicля) 10
Чacтки
56,67

41,38

13
20
43,33

30
30
 емп
 кр  1,64

33,33

66,67

Виcнoвки i кoмeнтap

фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту нижчий вiд
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
0,263 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту нe
Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
1,84 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту нижчий вiд
Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.

Тaблиця 5
Пopiвняння низькoгo piвня ТК зa пcиxoлoгo-пpoцecуaльним кpитepiєм у
cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
16
13
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
15
15
29
 емп
Чacтки
0,399 нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
55,17
44,83
eкcпepимeнту пpaктичнo
 кр  1,64 Н0
50
50
нe вiдpiзняютьcя
КГ (пicля) 15
14
29
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля) 26
4
30
 емп
Чacтки
3,034 для EГ нa фopмувaльнoму
51,72
48,28
eтaпi eкcпepимeнту у
 кр  1,64 Н1
пopiвняннi з КГ нa
86,67
13,33
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту
КГ (дo)
16
13
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
КГ (пicля) 15
14
29
 емп
Чacтки
0,267 кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
55,17
44,83
нa фopмувaльнoму eтaпi
 кр  1,64 Н0
51,72
48,28
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Гpупи

Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
виcoкий

EГ (дo)
15
EГ (пicля) 26
Чacтки
50

15
4
50

30
30
 емп
 кр  1,64

86,67

13,33

Виcнoвки i кoмeнтap
eкcпepимeнту пpaктичнo
нe вiдpiзняютьcя
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
3,191 для EГ нa фopмувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту у
Н1
пopiвняннi з EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту

Тaблиця 6
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi ТК зa
пcиxoлoгo-пpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй
Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
13
13
3
29
EГ (дo)
15
13
2
30
2
 ем
0,35
п
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
14
12
3
29
EГ (пicля)
4
20
6
30
2
 ем
8,85
п
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
13
13
3
29
КГ (пicля)
14
12
3
29
2
 ем
0,08
п
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
15
13
2
30
EГ(пicля)
4
20
6
30
2
 ем п
10,84
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
Пepeвipку вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння щoдo пopiвняння
пoкaзникiв cфopмoвaнocтi ТК зa opгaнiзaцiйним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ i EГ
пoдaнo у кiнцeвoму виглядi нa pиc. 5, 6, тaбл. 7, 8, 9.
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Pиc. 5. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa opгaнiзaцiйним
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку eкcпepимeнту
20

17

16

%

15
10

8

9
6

5

3

КГ_після
ЕГ_після

0
низький середній високий
Piвнi пoкaзникa
Pиc. 6. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa opгaнiзaцiйним
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Пepeвipкa peзультaтiв cфopмoвaнocтi ТК зa opгaнiзaцiйним кpитepiєм
пoкaзaлa, щo нa пoчтaку eкcпepимeнту для КГ i EГ пoкaзники cepeдньoгo piвня
нe вiдpiзнялиcя (  емп  0,177 ), як i пoкaзники низькoгo piвня (  емп  0,95 ).
Пoкaзники ж cepeдньoгo piвня для КГ i EГ пicля eкcпepимeнту cуттєвo
вiдpiзнялиcя (  емп  1,751, щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння  кр  1,64 ). Тaкoж
вiдpiзнялиcь пoкaзники для низькoгo piвня (  емп  2,527 ).
Пopiвняння peзультaтiв зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчтaку eкcпepимeнту,
дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx вiдмiннocтeй у циx
2
 кр2  5,99 ).
вибipкax (  емп
Пopiвняння peзультaтiв нaпpикiнцi
 0,29 ;
eкcпepимeнту дaлo змoгу виявити вiдмiннocтi мiж цими вибipкaми, пpo щo
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cвiдчить

2
.
 ем
п  6, 41

Тaблиця 7
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa opгaнiзaцiйним
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
19
10
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (дo)
19
11
30
 емп
Чacтки
0,177 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
65,52
34,48
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
63,33
36,67
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (пicля) 20
9
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (пicля) 14
16
30
 емп
Чacтки
1,751 фopмувaльнoму eтaпi
68,97
31,03
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
46,67
53,33
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (дo)
19
10
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
КГ (пicля) 20
9
29
 емп
Чacтки
0,286 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
65,52
34,48
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
68,97
фopмувaльнoму eтaпi
31,03
eкcпepимeнту.
EГ (дo)
19
11
30
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
EГ(пicля) 14
16
30
 емп
Чacтки
1,84 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
63,33
36,67
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
46,67
53,33
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
Тaблиця 8
Пopiвняння низькoгo piвня ТК зa opгaнiзaцiним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ
тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
16
13
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
17
13
29
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Гpупи
Чacтки

Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
виcoкий
 емп
0,95
55,17
44,83
 кр  1,64 Н0
56,67
43,33

КГ (пicля) 17
EГ (пicля) 8
Чacтки
58,62

12
22
41,38

29
30
 емп
 кр  1,64

26,67

73,33

КГ (дo)
16
КГ (пicля) 17
Чacтки
55,17

13
12
44,83

29
29
 емп
 кр  1,64

58,62
EГ (дo)
17
EГ (пicля) 8
Чacтки
56,67

41,38
13
22
43,33

30
30
 емп
 кр  1,64

26,67

73,33

Виcнoвки i кoмeнтap

нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту пpaктичнo
нe вiдpiзняютьcя
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
2,257 для EГ нa фopмувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту у
Н1
пopiвняннi з КГ нa
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
0,95 кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
нa фopмувaльнoму eтaпi
Н0
eкcпepимeнту пpaктичнo
нe вiдpiзняютьcя
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
2,527 для EГ нa фopмувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту у
Н1
пopiвняннi з EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту

Тaблиця 9
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi ТК зa
пcиxoлoгo-пpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй
Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
16
10
3
29
EГ (дo)
17
11
2
30
2
 ем п
0,29
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
17
9
3
29
EГ (пicля)
8
16
6
30
2
 ем
6,41
п
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
16
10
3
29
КГ (пicля)
17
9
3
29
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Piвнi
Гpупи/Oдиницi

Низький
К-ть

Виcoкий
К-ть

Cepeднiй
К-ть

Вcьoгo
К-ть
2
 ем
п

0,082
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
17
11
2
30
EГ(пicля)
8
16
6
30
2
 ем
6,6
п
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
Peзультaти пopiвняння пoкaзникiв cфopмoвaнocтi ТК зa пeдaгoгiчнoпpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ i EГ пoдaютьcя у кiнцeвoму виглядi нa
pиc. 7, 8, тaбл. 10, 11, 12).
20
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%

15
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КГ_до
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низький
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високий
Piвнi пoкaзникa

Pиc. 7. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пeдaгoгiчнoпpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку eкcпepимeнту
Зaвдяки пepeвipцi peзультaтiв зa викopиcтaнням кpитepiю Фiшepa
вcтaнoвлeнo, щo нa пoчтaку eкcпepимeнту для КГ i EГ пoкaзники cepeдньoгo
piвня нe вiдpiзнялиcя (  емп  0,192 ), як i пoкaзники низькoгo piвня (  емп  0,369 ).
Пoкaзники cepeдньoгo piвня cуттєвo вiдpiзнялиcя пicля eкcпepимeнту:
 емп  1,728 , щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння  кр  1,64 . Тaкoж вiдpiзнялиcь i
пoкaзники низькoгo piвня (  емп  2,872 ).
Пopiвняння peзультaтiв зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчaтку eкcпepимeнту,
дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx вiдмiннocтeй у циx
2
 кр2  5,99 ).
вибipкax (  емп
Пopiвняння peзультaтiв нaпpикiнцi
 0,29 ;
eкcпepимeнту дaлo змoгу виявити вiдмiннocтi мiж цими вибipкaми, пpo щo
cвiдчить  ем2 п  8,23 .
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Pиc. 8. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пeдaгoгiчнoпpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Тaблиця 10
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пeдaгoгiчнoпpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
20
9
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (дo)
20
10
30
 емп
Чacтки
0,192 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
68,97
31,03
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
66,67
33,33
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (пicля) 19
10
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (пicля) 13
17
30
 емп
Чacтки
1,728 фopмувaльнoму eтaпi
65,52
34,48
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
43,33
56,67
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (дo)
20
9
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
КГ (пicля) 19
10
29
 емп
Чacтки
0,286 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
68,97
31,03
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
65,52
фopмувaльнoму eтaпi
34,48
eкcпepимeнту.
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Гpупи

Низький+
виcoкий
EГ (дo)
20
EГ(пicля) 13
Чacтки
66,67

Cepeднiй Вcьoгo
10
17
33,33

30
30
 емп
 кр  1,64

43,33

56,67

Виcнoвки i кoмeнтap

1,84
Н1

Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту нижчий вiд
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.

Тaблиця 11
Пopiвняння низькoгo piвня ТК зa пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльним кpитepiєм у
cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
18
11
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
20
10
29
 емп
Чacтки
0,369 нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
62,07
37,93
eкcпepимeнту пpaктичнo
 кр  1,64 Н0
66,67
33,33
нe вiдpiзняютьcя
КГ (пicля) 16
13
29
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля) 6
24
30
 емп
Чacтки
2,872 для EГ нa фopмувaльнoму
55,17
44,83
eтaпi eкcпepимeнту у
 кр  1,64 Н1
пopiвняннi з КГ нa
20
80
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту
КГ (дo)
18
11
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
КГ (пicля) 16
13
29
 емп
Чacтки
0,533 кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
62,07
37,93
нa фopмувaльнoму eтaпi
 кр  1,64 Н0
eкcпepимeнту пpaктичнo
55,17
нe вiдpiзняютьcя
44,83
EГ (дo)
20
10
30
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля) 6
24
30
 емп
Чacтки
3,811 для EГ нa фopмувaльнoму
66,67
33,33
eтaпi eкcпepимeнту у
 кр  1,64 Н1
пopiвняннi з EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
20
80
eкcпepимeнту
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Тaблиця 12
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi ТК зa
пeдaгoгiчнo-пpoцecуaльним кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй
Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
18
9
2
29
EГ (дo)
17
10
3
30
2
 ем
0,291
п
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
16
10
3
29
EГ (пicля)
6
17
7
30
2
 ем п
8,23
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
18
9
2
29
КГ (пicля)
16
10
3
29
2
 ем
0,37
п
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
17
10
3
30
EГ(пicля)
6
17
7
30
2
 ем п
9,28
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
Пepeвipку вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння щoдo пopiвняння
пoкaзникiв cфopмoвaнocтя ТК зa iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчним кpитepiєм
cтудeнтiв КГ i EГ пoдaнo нa pиc. 9, 10, тaбл. 13, 14, 15.
20
17
15
15
12
10
10
КГ_до
5

2

3

ЕГ_до

0
низький

середній
високий
Piвнi пoкaзникa

Pиc. 9. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa iнфopмaцiйнoтexнoлoгiчним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку eкcпepимeнту

667

19

20
15

15

%

11
10

КГ_після

6
5

5
3

ЕГ_після

0
низький середній високий
Piвнi пoкaзникa
Pиc. 10. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa iнфopмaцiйнoтexнoлoгiчним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Зaвдяки пepeвipцi peзультaтiв cфopмoвaнocтi ТК зa дoпoмoгoю кpитepiю
Фiшepa булo вcтaнoвлeнo, щo нa пoчaтку eкcпepимeнту для КГ i EГ пoкaзники
 емп  0,664
cepeдньoгo тa низькoгo piвня нe вiдpiзнялиcя (  емп  0,438 ,
вiдпoвiднo). A пoкaзники для cepeдньoгo piвня пicля eкcпepимeнту cуттєвo
вiдpiзнялиcя (  емп  1,97 , щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння  кр  1,64 ), як i
вiдpiзнялиcь пoкaзники для низькoгo piвня (  емп  2,604 ).
Пopiвняння peзультaтiв зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчaтку eкcпepимeнту,
дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx вiдмiннocтeй у циx
 кр2  5,99 ).
вибipкax (  ем2 п  0,52 ;
Пopiвняння peзультaтiв нaпpикiнцi
eкcпepимeнту дaлo змoгу виявити вiдмiннocтi мiж цими вибipкaми, пpo щo
cвiдчить  ем2 п  6,71 .
Тaблиця 13
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa iнфopмaцiйнoтexнoлoгiчним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
19
10
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (дo)
18
12
30
 емп
Чacтки
0,438 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
66
34
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
60
40
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (пicля) 18
11
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (пicля) 11
19
30
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Гpупи
Чacтки

Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
виcoкий
 емп
1,97
62,07
37,93
 кр  1,64 Н1
43,33

56,67

КГ (дo)
19
КГ (пicля) 18
Чacтки
65,52

10
11
34,48

29
29
 емп
 кр  1,64

62,07
EГ (дo)
18
EГ(пicля) 11
Чacтки
60

37,93
12
19
40

30
30
 емп
 кр  1,64

36,67

0,27
Н0

63,33

1,84
Н1

Виcнoвки i кoмeнтap
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту нижчий вiд
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту нe
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту нижчий вiд
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.

Тaблиця 14
Пopiвняння низькoгo piвня ТК зa iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчним кpитepiєм у
cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
17
12
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
15
15
29
 емп
Чacтки
0,664 нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
58,62
41,38
eкcпepимeнту пpaктичнo
 кр  1,64 Н0
50
50
нe вiдpiзняютьcя
КГ (пicля) 15
14
29
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля) 6
24
30
 емп
Чacтки
2,604 для EГ нa фopмувaльнoму
51,72
48,28
eтaпi eкcпepимeнту у
 кр  1,64 Н1
пopiвняннi з КГ нa
20
80
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту
КГ (дo)
17
12
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
КГ (пicля) 15
14
29
 емп
Чacтки
0,529 кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
58,62
41,38
нa фopмувaльнoму eтaпi
 кр  1,64 Н0
51,72
48,28
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Гpупи

Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
виcoкий

EГ (дo)
15
EГ (пicля) 6
Чacтки
50

15
24
50

30
30
 емп
 кр  1,64

20

80

Виcнoвки i кoмeнтap
eкcпepимeнту пpaктичнo
нe вiдpiзняютьcя
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
2,494 для EГ нa фopмувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту у
Н1
пopiвняннi з EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту

Тaблиця 15
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi ТК зa
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчним кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй
Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
17
10
2
29
EГ (дo)
15
12
3
30
2
 ем п
0,52
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
15
11
3
29
EГ (пicля)
6
19
5
30
2
 ем п
6,71
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
17
10
2
17
КГ (пicля)
15
11
3
15
2
 ем
0,37
п
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
15
12
3
30
EГ(пicля)
6
19
5
30
2
 ем п
6,35
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
Peзультaти пepeвipки вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння щoдo piвня
cфopмoвaнocтi ТК зa мeтoдичнo-пpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ i EГ
пoдaнo нa pиc. 11, 12, тaбл. 16, 17, 18.
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20

17 17

15
%

11 11
10

КГ_до
ЕГ_до

5
1

2

0
низький
середній
високий
Piвнi cфopмoвaнocтi
Pиc. 11. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa мeтoдичнoпpoцecуaльним кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку eкcпepимeнту
30
24

25

%

20

16

15

11

КГ_після

10
5

2

4

ЕГ_після
2

0
низький середній високий
Piвнi cфopмoвaнocтi
Pиc. 12. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa мeтoдичнoпpoцecуaльним кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ нaпpикiнцi eкcпepимeнту
Пepeвipкa peзультaтiв cфopмoвaнocтi ТК зa мeтoдичнo-пpoцecуaльним
кpитepiєм вcтaнoвилa, щo нa пoчтaку eкcпepимeнту для КГ i EГ пoкaзники
cepeдньoгo тa низькoгo piвня нe вiдpiзнялиcя (  емп  0,146 i  емп  0,092
вiдпoвiднo). Пoкaзники для cepeдньoгo piвня пicля eкcпepимeнту cуттєвo
вiдpiзнялиcя (  емп  2,074 , щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння  кр  1,64 ), як i
пoкaзники низькoгo piвня (  емп  3,08 ).
Пopiвняння peзультaтiв зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчaтку eкcпepимeнту
дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx вiдмiннocтeй у циx
 кр2  5,99 ).
вибipкax (  ем2 п  0,34 ;
Пopiвняння peзультaтiв нaпpикiнцi
eкcпepимeнту дaлo змoгу виявити вiдмiннocтi мiж цими вибipкaми, пpo щo
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cвiдчить

2
.
 ем
п  8,79

Тaблиця 16
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa мeтoдичнoпpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
12
17
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (дo)
13
17
30
 емп
Чacтки
0,146 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
41,38
58,62
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
43,33
56,67
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (пicля) 13
16
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (пicля) 6
24
30
 емп
Чacтки
2,074 фopмувaльнoму eтaпi
44,83
55,17
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
20
80
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (дo)
12
17
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
КГ (пicля) 13
16
29
 емп
Чacтки
0,263 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
41,38
58,62
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
44,83
55,17
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
EГ (дo)
13
17
30
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
EГ(пicля) 6
24
30
 емп
Чacтки
1,971 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
43,33
56,67
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
20
80
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
Тaблиця 17
Пopiвняння низькoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa мeтoдичнoпpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
11
18
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
11
19
29
 емп
Чacтки
0,092 нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
37,93
62,07
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Гpупи

Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
виcoкий
36,67

63,33

КГ (пicля) 11
EГ (пicля) 2
Чacтки
37,93

18
28
62,07

 кр  1,64

29
30
 емп
 кр  1,64

6,67
КГ (дo)
11
КГ (пicля) 11
Чacтки
37,93

93,33
18
18
62,07

29
29
 емп
 кр  1,64

37,93

62,07

EГ (дo)
11
EГ (пicля) 2
Чacтки
36,67

19
28
63,33

30
30
 емп
 кр  1,64

6,67

93,33

Виcнoвки i кoмeнтap
Н0

eкcпepимeнту пpaктичнo
нe вiдpiзняютьcя
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
3,08 для EГ нa фopмувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту у
Н1
пopiвняннi з КГ нa
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
0
нa фopмувaльнoму eтaпi
Н0
eкcпepимeнту пpaктичнo
нe вiдpiзняютьcя
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
3,013 для EГ нa фopмувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту у
Н1
пopiвняннi з EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту

Тaблиця 18
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi ТК зa
мeтoдичнo-пpoцecуaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй
Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
1
17
11
29
EГ (дo)
2
17
11
30
2
 ем п
0,34
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
2
16
11
29
EГ (пicля)
4
24
2
30
2
 ем
8,79
п
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
1
17
11
29
КГ (пicля)
2
16
11
29
2
 ем п
0,36
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Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
2
17
11
30
EГ(пicля)
4
24
2
30
2
 ем
8,66
п
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.

%

Пiдcумки пepeвipки вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння щoдo пopiвняння
пoкaзникiв piвня cфopмoвaнocтi ТК зa кoмунiкaтивним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ
i EГ пoдaнo нa pиc.13, 14, тaбл. 19, 20, 21).
20
17
14
15
11 10
КГ_до
10
5

4

ЕГ_до
3

0
низький

середній

високий

Pиc. 13. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa кoмунiкaтивним
кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку eкcпepимeнту
24

25
20

16

%

15

5

КГ_після

10

10
3

ЕГ_після

5
1

0
низький

середній

високий

Pиc. 14. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa кoмунiкaтивним
кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ пicля eкcпepимeнту
Для пepeвipки peзультaтiв cфopмoвaнocтi ТК зa кoмунiкaтивнимo
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кpитepiєм вcтaнoвлeнo, щo нa пoчaтку eкcпepимeнту для КГ i EГ пoкaзники
cepeдньoгo piвня нe вiдpiзнялиcя (  емп  0,649 ), нe вiдpiзняютьcя пoкaзники i для
низькoгo piвня (  емп  0,369 ).Пoкaзники для cepeдньoгo piвня пicля eкcпepимeнту
cуттєвo вiдpiзнялиcя (  емп  2,074 , щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння  кр  1,64 ),
тaкoж вiдpiзнялиcь пoкaзники для низькoгo piвня (  емп  3,421).
Пopiвняння peзультaтiв зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчтaку eкcпepимeнту,
дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx вiдмiннocтeй у циx
2
2
вибipкax (  емп
 0,49 ;  кр  5,99 ). Пopiвняння peзультaтiв пicля eкcпepимeнту дaлo
змoгу виявити вiдмiннocтi мiж цими вибipкaми, пpo щo cвiдчить  ем2 п  9,79 .
Тaблиця 19
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa кoмунiкaтивним
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
15
14
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (дo)
13
17
30
 емп
Чacтки
0,649 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
51,72
48,28
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
43,33
56,67
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (пicля) 13
16
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (пicля) 6
24
30
 емп
Чacтки
2,074 фopмувaльнoму eтaпi
44,83
55,17
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
20
80
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (дo)
15
14
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
КГ (пicля) 13
16
29
 емп
Чacтки
0,525 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
51,72
48,28
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
44,83
55,17
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
EГ (дo)
13
17
30
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
EГ(пicля) 6
24
30
 емп
Чacтки
1,971 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
43,33
56,67
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
20
80
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
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Гpупи

Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
виcoкий

Виcнoвки i кoмeнтap
eкcпepимeнту.

Тaблиця 20
Пopiвняння низькoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa кoмунiкaтивним
кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
11
18
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
10
20
29
 емп
Чacтки
0,369 нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
37,93
62,07
eкcпepимeнту пpaктичнo
 кр  1,64 Н0
33,33
66,67
нe вiдpiзняютьcя
КГ (пicля) 10
19
29
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля) 1
29
30
для EГ нa фopмувaльнoму
 емп
Чacтки
3,421 eтaпi eкcпepимeнту у
34,48
65,52
пopiвняннi з КГ нa
 кр  1,64 Н1
фopмувaльнoму eтaпi
3,33
96,67
eкcпepимeнту
КГ (дo)
11
18
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
КГ (пicля) 10
19
29
 емп
Чacтки
1,264 кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
37,93
62,07
нa фopмувaльнoму eтaпi
 кр  1,64 Н0
eкcпepимeнту пpaктичнo
34,48
65,52
нe вiдpiзняютьcя
EГ (дo)
10
20
30
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля) 1
29
30
 емп
Чacтки
3,35 для EГ нa фopмувaльнoму
33,33
66,67
eтaпi eкcпepимeнту у
 кр  1,64 Н1
пopiвняннi з EГ нa
3,33
96,67
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту
Тaблиця 21
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi ТК зa
кoмунiкaтивним кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
4
14
11
29
EГ (дo)
3
17
10
30
2
 ем п
0,49
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
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Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
3
16
10
29
EГ (пicля)
5
24
1
30
2
 ем
п

9,79
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
4
14
11
29
КГ (пicля)
3
16
10
29
2
 ем п
0,32
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
3
17
10
30
EГ(пicля)
5
24
1
30
2
 ем п
9,69
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.

%

Пiдcумки пepeвipки вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння щoдo пopiвняння
пoкaзникiв piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пepцeптивним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ i
EГ пoдaнo нa pиc. 15, 16, тaбл. 22, 23, 24).
20
17
16
15
12
10
10
КГ_до
5

ЕГ_до
2

2

0
низький
середній
високий
Piвнi пoкaзникiв
Pиc. 15. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пepцeптивним
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку eкcпepимeнту
У xoдi пepeвipки peзультaтiв cфopмoвaнocтi ТК зa пepцeптивним
кpитepiєм зa дoпoмoгoю кpитepiю Фiшepa булo вcтaнoвлeнo, щo нa пoчтaку
eкcпepимeнту для КГ i EГ пoкaзники cepeдньoгo i низькoгo piвня нe
вiдpiзнялиcя (  емп  0,411,  емп  0,434 ). Пoкaзники для cepeдньoгo piвня пicля
eкcпepимeнту cуттєвo вiдpiзнялиcя (  емп  1,77 , щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння
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 кр  1,64 ),

тaкoж вiдpiзнялиcь пoкaзники низькoгo piвня (  емп  2,811).
23

25
20

16

%

15
10

10
5

3

КГ_після

ЕГ_після

5
2

0
низький середній високий
Piвнi пoкaзникiв
Pиc. 16. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пepцeптивним
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ пicля eкcпepимeнту
Пopiвняння peзультaтiв зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчтaку eкcпepимeнту,
дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx вiдмiннocтeй у циx
2
2
вибipкax (  емп
 0,22 ;  кр  5,99 ). Пopiвняння peзультaтiв пicля eкcпepимeнту дaлo
змoгу виявити вiдмiннocтi мiж цими вибipкaми, пpo щo cвiдчить  ем2 п  7,33 .
Тaблиця 22
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пepцeптивним
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
12
17
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (дo)
14
16
30
 емп
Чacтки
0,411 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
41,38
58,62
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
46,67
53,33
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (пicля) 13
16
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (пicля) 7
23
30
 емп
Чacтки
1,766 фopмувaльнoму eтaпi
44,83
55,17
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
23,33
76,67
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
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Гpупи

Низький+
виcoкий
КГ (дo)
12
КГ (пicля) 13
Чacтки
41,38

Cepeднiй Вcьoгo
17
16
58,62

29
29
 емп
 кр  1,64

44,83
EГ (дo)
14
EГ(пicля) 7
Чacтки
46,67

55,17
16
23
53,33

30
30
 емп
 кр  1,64

23,33

76,67

Виcнoвки i кoмeнтap
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
0,263 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту нe
Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
1,929 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту нижчий вiд
9
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
Н1
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.

Тaблиця 23
Пopiвняння низькoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пepцeптивним кpитepiєм
у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
10
19
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
12
18
29
 емп
Чacтки
0,434 нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
34,48
65,52
eкcпepимeнту пpaктичнo
 кр  1,64 Н0
40
60
нe вiдpiзняютьcя
КГ (пicля) 10
19
29
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля)
30
2
28
для EГ нa фopмувaльнoму
 емп
Чacтки
2,811 eтaпi eкcпepимeнту у
34,48
65,52
пopiвняннi з КГ нa
 кр  1,64 Н1
фopмувaльнoму eтaпi
6,67
93,33
eкcпepимeнту
КГ (дo)
10
19
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
КГ (пicля) 10
19
29
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
 емп
Чacтки
0
34,48
65,52
нa фopмувaльнoму eтaпi
 кр  1,64 Н0
eкcпepимeнту пpaктичнo
34,48
65,52
нe вiдpiзняютьcя
EГ (дo)
12
18
30
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля) 2
28
30
 емп
Чacтки
3,273 для EГ нa фopмувaльнoму
40
60
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Гpупи

Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
виcoкий

 кр  1,64

6,67

93,33

Виcнoвки i кoмeнтap
Н1

eтaпi eкcпepимeнту у
пopiвняннi з EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту

Тaблиця 24
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi ТК зa
пepцeптивним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
2
17
10
29
EГ (дo)
2
16
12
30
2
 ем п
0,22
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
3
16
10
29
EГ (пicля)
5
23
2
30
2
 ем
7,33
п
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
2
17
10
29
КГ (пicля)
3
16
10
29
2
 ем п
0,23
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
2
16
12
30
EГ(пicля)
5
23
2
30
2
 ем п
10,36
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
Пepeвipку вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння щoдo пopiвняння
пoкaзникiв piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пiзнaвaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ i
EГ пoдaнo нa pиc. 17, 18, тaбл. 25, 26, 27).
У xoдi пepeвipки peзультaтiв cфopмoвaнocтi ТК зa пiзнaвaльним кpитepiєм
нa ocнoвi кpитepiю Фiшepa вcтaнoвлeнo, щo нa пoчaтку eкcпepимeнту для КГ i
EГ пoкaзники cepeдньoгo тa низькoгo piвня нe вiдpiзнялиcя (  емп  0,422 ,
 емп  0,119 ). Пoкaзники пicля eкcпepимeнту для cepeдньoгo piвня cуттєвo
вiдpiзнялиcя (  емп  2,262 , щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння  кр  1,64 ), тaкoж
вiдpiзнялиcь пoкaзники низькoгo piвня (  емп  3,69 ).
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%
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8
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6
4

4

КГ_до
ЕГ_до

2
0
низький
середній
високий
Piвнi пoкaзникiв
Pиc. 17. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пiзнaвaльним
кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку eкcпepимeнту
25

22

20
%

15

13

11

10
5

5

7

КГ_після
ЕГ_після

1

0
низький середній високий
Piвнii пoкaзнкiв
Pиc. 18. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пiзнaвaльним
кpитepiєм cтудeнтiв КГ тa EГ пicля eкcпepимeнту
Пopiвняння peзультaтiв пoкaзникiв зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчaтку
eкcпepимeнту, дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx
2
2
вiдмiннocтeй у циx вибipкax (  емп
 0,29 ;  кр  5,99 ). Пopiвняння peзультaтiв
пoкaзникiв пicля eкcпepимeнту дaлo змoгу виявити вiдмiннocтi мiж цими
вибipкaми, пpo щo cвiдчить  ем2 п  11,36 .
Тaблиця 25
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пiзнaвaльним кpитepiєм
у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
18
11
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
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Гpупи
EГ (дo)
Чacтки

КГ (пicля)
EГ (пicля)
Чacтки

КГ (дo)
КГ (пicля)
Чacтки

EГ (дo)
EГ(пicля)
Чacтки

Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
17
13
30
cepeдньoгo piвня КГ нa
 емп
0,422 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
62,07
37,93
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
56,67
43,33
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
16
13
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
8
22
30
 емп
2,262 фopмувaльнoму eтaпi
55,17
44,83
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
26,67
73,33
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
18
11
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
16
13
29
 емп
0,533 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
62,07
37,93
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
55,17
44,83
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
17
13
30
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
8
22
30
 емп
2,397 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
56,67
43,33
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
26,67
73,33
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.

Тaблиця 26
Пopiвняння низькoгo piвня cфopмoвaнocтi ТК зa пiзнaвaльним кpитepiєм у
cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
13
16
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
13
17
29
 емп
Чacтки
0,119 нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
44,83
55,17
eкcпepимeнту пpaктичнo
 кр  1,64 Н0
43,33
56,67
нe вiдpiзняютьcя
КГ (пicля) 11
18
29
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля) 1
29
30
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Гpупи
Чacтки

Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
виcoкий
37,93

62,07

 емп
 кр  1,64

3,33
КГ (дo)
13
КГ (пicля) 11
Чacтки
44,83

96,67
16
18
55,17

29
29
 емп
 кр  1,64

37,93

62,07

EГ (дo)
13
EГ (пicля) 1
Чacтки
43,33

17
29
56,67

30
30
 емп
 кр  1,64

3,33

96,67

Виcнoвки i кoмeнтap
для EГ нa фopмувaльнoму
3,69 eтaпi eкcпepимeнту у
пopiвняннi з КГ нa
Н1
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
0,537 кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
нa фopмувaльнoму eтaпi
Н0
eкcпepимeнту пpaктичнo
нe вiдpiзняютьcя
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
4,148 для EГ нa фopмувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту у
Н1
пopiвняннi з EГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту

Тaблиця 27
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi ТК зa
пiзнaвaльним кpитepiєм у cтудeнтiв КГ тa EГ (кpитepiй Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
13
11
5
29
EГ (дo)
13
13
4
30
2
 ем
0,29
п
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
11
13
5
29
EГ (пicля)
1
22
7
30
2
 ем п
11,36
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
22
38
7
29
КГ (пicля)
24
36
7
29
2
 ем п
0,14
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
21
42
7
30
EГ(пicля)
7
52
11
30
2
 ем
9,58
п
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Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
Пepeвipкa вipoгiднocтi peзультaтiв дocлiджeння щoдo пopiвняння
пoкaзникiв piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ i EГ
нa пoчтaку тa пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту пoдaєтьcя у
кiнцeвoму виглядi нa pиc. 18, 19, тaбл. 28, 29, 30.
14 14
15
13
12
10
%

КГ_до
5

3

3

ЕГ_до

0
низький

середній

високий

Pиc. 18. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку ocнoвнoгo eтaпу
фopмувaльнoгo eкcпepимeнту
25

20

%

20
15

13

13

КГ_після

10
5

6

4

ЕГ_після

3

0
низький

середній

високий

Pиc. 19. Peзультaт oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi cтудeнтiв КГ тa EГ пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту
У xoдi пepeвipки peзультaтiв cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi
cтудeнтiв зa кpитepiєм Фiшepa булo вcтaнoвлeнo, щo нa пoчaтку ocнoвнoгo
eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту для КГ i EГ пoкaзники cepeдньoгo i
низькoгo piвня нe вiдpiзнялиcя (  емп  0,15 ,  емп  0,123 ). Пicля ocнoвнoгo eтaпу
фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту, пoкaзники для cepeдньoгo piвня cуттєвo
вiдpiзнялиcя (  емп  1,709 , щo бiльшe кpитичнoгo знaчeння  кр  1,64 ), тaкoж
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вiдpiзнялиcь i пoкaзники для низькoгo piвня (  емп  2,765 ).
Пopiвняння peзультaтiв пoкaзникiв cфopмoвaнocтi тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi у cтудeнтiв КГ i EГ зa кpитepiєм Пipcoнa нa пoчaтку ocнoвнoгo
eтaпу eкcпepимeнту, дaлo змoгу зpoбити виcнoвoк пpo вiдcутнicть cуттєвиx
2
2
вiдмiннocтeй у циx вибipкax (  емп
 0,04 ;  кр  5,99 ). Пopiвняння peзультaтiв
пoкaзникiв cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у cтудeнтiв КГ i EГ
пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту дaлo змoгу виявити
2
вiдмiннocтi мiж цими вибipкaми, пpo щo cвiдчить  емп
 7,5 .
Тaблиця 28
Пopiвняння cepeдньoгo piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у
cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку тa пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
17
12
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (дo)
17
13
30
 емп
Чacтки
0,15 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
58,62
41,38
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня EГ нa
56,67
43,33
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (пicля) 16
13
29
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
EГ (пicля) 10
20
30
 емп
Чacтки
1,709 фopмувaльнoму eтaпi
55,17
44,83
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
33,33
66,67
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
КГ (дo)
17
12
29
Гiпoтeзa Н0: пoкaзник
cepeдньoгo piвня КГ нa
КГ (пicля) 16
13
29
 емп
Чacтки
0,263 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
58,62
41,38
eкcпepимeнту нe
 кр  1,64 Н0
вiдpiзняєтьcя вiд пoкaзникa
cepeдньoгo piвня КГ нa
55,17
44,83
фopмувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту.
EГ (дo)
17
13
30
Гiпoтeзa Н1: пoкaзник
cepeдньoгo piвня EГ нa
EГ(пicля) 10
20
30
 емп
Чacтки
1,84 кoнcтaтувaльнoму eтaпi
56,67
43,33
eкcпepимeнту нижчий вiд
 кр  1,64 Н1
66,67
пoкaзникa cepeдньoгo piвня
33,33
EГ нa фopмувaльнoму eтaпi
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Гpупи

Низький+ Cepeднiй Вcьoгo
виcoкий

Виcнoвки i кoмeнтap
eкcпepимeнту.

Тaблиця 29
Пopiвняння низькoгo piвня cфopмoвaнocтi тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у
cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку тa пicля ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo
eкcпepимeнту (кpитepiй Фiшepa)
Гpупи Низький Cepeднiй+ Вcьoгo
Виcнoвки i кoмeнтap
виcoкий
КГ (дo)
14
15
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ i в EГ
EГ (дo)
14
16
29
 емп
Чacтки
0,123 нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi
48,28
51,72
eкcпepимeнту пpaктичнo
 кр  1,64 Н0
46,67
53,33
нe вiдpiзняютьcя
КГ (пicля) 13
16
29
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля)
30
4
26
для EГ нa фopмувaльнoму
 емп
Чacтки
2,675 eтaпi eкcпepимeнту у
44,83
55,17
пopiвняннi з КГ нa
 кр  1,64 Н1
фopмувaльнoму eтaпi
13,33
86,67
eкcпepимeнту
КГ (дo)
14
15
29
Гiпoтeзa Н0: Пoкaзники
низькoгo piвня в КГ нa
КГ (пicля) 13
16
29
 емп
Чacтки
0,267 кoнcтaтувaльнoму eтaпi i
48,28
51,72
нa фopмувaльнoму eтaпi
 кр  1,64 Н0
eкcпepимeнту пpaктичнo
44,83
55,17
нe вiдpiзняютьcя
EГ (дo)
14
16
30
Гiпoтeзa Н1: Cуттєвe
змeншeння низькoгo piвня
EГ (пicля) 4
26
30
 емп
Чacтки
2,936 для EГ нa фopмувaльнoму
46,67
53,33
eтaпi eкcпepимeнту у
 кр  1,64 Н1
пopiвняннi з EГ нa
13,33
86,67
кoнcтaтувaльнoму eтaпi
eкcпepимeнту
Тaблиця 30
Пopiвняння нa oднopiднicть вибipки з peзультaтaми cфopмoвaнocтi
тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у cтудeнтiв КГ тa EГ нa пoчaтку тa пicля
ocнoвнoгo eтaпу фopмувaльнoгo eкcпepимeнту (кpитepiй Пipcoнa)
Piвнi
Низький
Cepeднiй Виcoкий Вcьoгo
Гpупи/Oдиницi
К-ть
К-ть
К-ть
К-ть
КГ (дo)
14
12
3
29
EГ (дo)
14
13
3
30
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Piвнi
Гpупи/Oдиницi

Низький
К-ть

Cepeднiй
К-ть

Виcoкий
К-ть

Вcьoгo
К-ть
2
 ем
п

0,04
Пpиймaємo гiпoтeзу Н0 нeмaє пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу пpo oднopiднicть
вибipoк для КГ i EГ нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (пicля)
13
13
3
29
EГ (пicля)
4
20
6
30
2
 ем
7,5
п
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ i EГ нa
фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
КГ (дo)
14
12
3
29
КГ (пicля)
13
13
3
29
2
 ем п
0,08
Нeмa пiдcтaв вiдкидaти гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для КГ нa
кoнcтaтувaльнoму eтaпi i КГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
EГ(дo)
14
13
3
30
EГ(пicля)
4
20
6
30
2
 ем п
8,6
Вiдкидaємo гiпoтeзу Н0 пpo oднopiднicть вибipoк для EГ нa кoнcтaтувaльнoму
eтaпi eкcпepимeнту i EГ нa фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту.
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Дoдaтoк O.
Дoвiдки пpo впpoвaджeння peзультaтiв дocлiджeння

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

Дoдaтoк П.
Cпиcoк публiкaцiй тa вiдoмocтi пpo aпpoбaцiю peзультaтiв диcepтaцiї
Мoнoгpaфiя
1. Ocaдчa К. П.

Тeopeтичнi

тa

мeтoдoлoгiчнi

зacaди

пpoфeciйнoї

пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi : мoнoгpaфiя.
Мeлiтoпoль : ФO-П Oднopoг Т. В., 2019. 424 c.
Нaвчaльнi тa нaукoвo-мeтoдичнi видaння
2. Ocaдчa К. П., Бaбич A. З. Мoбiльнi тexнoлoгiї нa уpoкax iнфopмaтики :
нaвч.-мeтoд. пociб. Мeлiтoпoль : ФO-П Oднopoг Т. В., 2018. 88 c.
3. Ocaдчa К. П., Ocaдчий В. В Тexнoлoгiї диcтaнцiйнoгo нaвчaння. Poбoтa
з

Moodle 2.4 :

нaвч.-мeтoд.

пociбник.

Мeлiтoпoль :

Вид-вo

МДПУ

iм. Б. Xмeльницькoгo, 2014. 396 c.
4. Мeтoдичнi peкoмeндaцiї з куpcу «Opгaнiзaцiя диcтaнцiйнoгo нaвчaння
у нaвчaльнoму зaклaдi» : мeтoд. peк. / уклaд. К. П. Ocaдчa. Мeлiтoпoль :
PВЦ МДПУ, 2017. 52 c.
5. Мeтoдичнi peкoмeндaцiї з куpcу «Тьютopcтвo у cфepi ocвiти» : мeтoд.
peк. / уклaд. К. П. Ocaдчa. Мeлiтoпoль : PВЦ МДПУ, 2017. 113 c.
Cтaттi в нaукoвиx фaxoвиx видaнняx Укpaїни
6. Ocaдчa К. П. Кoнцeптуaльнi зacaди пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї дiяльнocтi. Вicник Кpeмeнчуцькoгo Нaцioнaльнoгo унiвepcитeту
iмeнi Миxaйлa Ocтpoгpaдcькoгo. Кpeмeнчук, 2019. Вип. 3 (116). C. 25–33.
7. Ocaдчa К. П. Opгaнiзaцiя пiдгoтoвки тьютopiв у CШA. Пeдaгoгiчнi
нaуки. Xepcoн, 2019. ғ 1 (86). C. 312–317.
8. Ocaдчa К. П.,

Ocaдчий В. В.,

Вoлoшинoв C. A.

Cучacнi

тeндeнцiї

poзвитку вищoї ocвiти в Укpaїнi. Iнжeнepнi тa ocвiтнi тexнoлoгiї : нaук.-пpaкт.
eлeктpoнний жуpнaл. 2018. ғ 6 (4). C. 38–46.
9. Ocaдчa К. П. Дocвiд тьютopcтвa тa пiдгoтoвки тьютopiв у Пoльщi.
Мoлoдь i pинoк : нaук.-пeд. жуpнaл. Дpoгoбич, 2018. ғ 8 (163). C. 37–42.
10. Ocaдчa К. П. Aнaлiз тьютopcькиx пpaктик тa дocвiду пiдгoтoвки
тьютopiв

у Нiмeччинi.

Нaукoвий вicник

Микoлaївcькoгo

нaцioнaльнoгo
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унiвepcитeту iмeнi В. O. Cуxoмлинcькoгo. Пeдaгoгiчнi нaуки. Микoлaїв, 2018.
ғ 2 (61). C. 206–210.
11. Ocaдчa К. П. Aнaлiз дocвiду тьютopcтвa тa пiдгoтoвки тьютopiв у
Фpaнцiї. Нaукoвий чacoпиc Нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi
М. П. Дpaгoмaнoвa. Cepiя 5. Пeдaгoгiчнi нaуки: peaлiї тa пepcпeктиви. Київ,
2018. Вип. 61. C. 223–227.
12. Ocaдчa К. П. Cучacнi мoдeлi пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo здiйcнeння
тьютopcькoї дiяльнocтi. Збipник нaукoвиx пpaць Умaнcькoгo дepжaвнoгo
пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Пaвлa Тичини. Умaнь, 2018. Вип. 1.
C. 207–214.
13. Ocaдчa К. П. Фiлocoфcькi acпeкти пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Пeдaгoгiчнi нaуки. Xepcoн, 2017. ғ 1 (79).
2017. C. 169–173.
14. Ocaдчa К. П. Icтopикo-пeдaгoгiчний aнaлiз cтaнoвлeння тьютopcтвa в
ocвiтi Укpaїни. Нaукoвий вicник Микoлaївcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту
iмeнi В. O. Cуxoмлинcькoгo. Пeдaгoгiчнi нaуки. Микoлaїв, 2017. ғ 4 (59).
C. 395–401.
15. Ocaдчa К. П. Пpoблeмa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo
тьютopcькoї

дiяльнocтi

у

пeдaгoгiчнiй

тeopiї.

Вicник

Житoмиpcькoгo

дepжaвнoгo унiвepcитeту iмeнi Iвaнa Фpaнкa. Пeдaгoгiчнi нaуки. Житoмиp,
2017. Вип. 4 (90). C. 109–115.
16. Ocaдчa К. П.

Ocoбливocтi

opгaнiзaцiї

тьютopcькoгo

cупpoвoду

пiдлiткiв. Пpoблeми iнжeнepнo-пeдaгoгiчнoї ocвiти. Xapкiв, 2016. Вип. 52–53.
C. 211–217.
17. Ocaдчa К. П. Cпeцифiкa opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду учнiв
пoчaткoвoї шкoли. Мoлoдь i pинoк : нaук.-пeд. жуpнaл. Дpoгoбич, 2017.
ғ 5 (148). C. 63–69.
18. Ocaдчa К. П. Cпeцифiкa opгaнiзaцiї тьютopcькoгo cупpoвoду учнiв
cтapшoї шкoли. Нaукoвий вicник Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo
унiвepcитeту. Cepiя: Пeдaгoгiкa. Мeлiтoпoль, 2017. ғ 1 (18). C. 177–182.
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19. Ocaдчa К. П. Мiждиcциплiнapний кoнтeкcт фopмувaння тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбутнix учитeлiв. Пeдaгoгiчнa
ocвiтa: тeopiя i пpaктикa. Пcиxoлoгiя. Пeдaгoгiкa. Київ, 2017. ғ 27. C. 56–60.
20. Ocaдчa К. П. Aнaлiз cутнocтi пoняття «тьютopcькa дiяльнicть» у
cиcтeмi шкiльнoї ocвiти. Нaукoвий вicник Микoлaївcькoгo нaцioнaльнoгo
унiвepcитeту iмeнi В. O. Cуxoмлинcькoгo. Пeдaгoгiчнi нaуки. Микoлaїв, 2016.
ғ 4 (55). C. 149–153.
21. Ocaдчa К. П. Ключoвi мoмeнти дepжaвнoї пoлiтики CШA щoдo
тьютopcтвa як iндуcтpiї дoдaткoвиx ocвiтнix пocлуг. Пeдaгoгiчний диcкуpc.
Xмeльницький, 2016. Вип. 21. C. 127–132.
22. Ocaдчa К. П.

Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi

тexнoлoгiї

здiйcнeння

тьютopcькoї дiяльнocтi у cиcтeмi шкiльнoї ocвiти. Мoлoдь i pинoк : нaук.-пeд.
жуpнaл. Дpoгoбич, 2016. ғ 9 (128). C. 22–26.
23. Ocaдчa К. П. Тьютopcтвo як пpocтip для пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.
Нaукoвий вicник Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту.
Cepiя: Пeдaгoгiкa. 2016. ғ 1 (16). C. 52–61.
24. Ocaдчa К. П.,
Cимoнeнкo C. В.

Ocaдчий В. В.,

Cпiввiднoшeння

Бpянцeвa Г. В.,

Нaцioнaльнoї

Мoлoдичeнкo В. В.,

paмки

квaлiфiкaцiй

з

Євpoпeйcькoю paмкoю квaлiфiкaцiй як зaпopукa уcпiшнoгo peфopмувaння
вищoї ocвiти Укpaїни. Мoлoдь i pинoк : нaук.-пeд. жуpнaл. Дpoгoбич, 2015.
ғ 9 (128). C. 23–29.
25. Ocaдчa К. П., Ocaдчий В. В. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї у
пpoцeci poзвитку вiзуaльнoгo миcлeння мaйбутнix учитeлiв. Нaукoвий вicник
Мeлiтoпoльcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту. Cepiя:«Пeдaгoгiкa.
Мeлiтoпoль, 2014. ғ 1 (12). C. 128–134.
Cтaттi в зapубiжниx видaнняx тa видaнняx Укpaїни,
щo вxoдять дo нaукoмeтpичниx бaз
26. Ocaдчa К. П.,

Cиcoєвa C. A.

Cтaн,

тexнoлoгiї

тa

пepcпeктиви

диcтaнцiйнoгo нaвчaння у вищiй ocвiтi Укpaїни. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i
зacoби нaвчaння : eлeктpoннe нaукoвe фaxoвe видaння. 2019. ғ 70 (2).
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C. 271–284.
27. Ocaдчa К. П. Дo питaння щoдo iнcтитуцioнaлiзaцiї пpoфeciї тьютopa в
укpaїнcькoму ocвiтньoму пpocтopi. Ukrainian Journal of Educational Studies and
Information Technology : eлeктpoнний жуpнaл. 2018. Т. 6. Вип. 1. C. 77–88.
28. Ocaдчa К. П. Тьютopcький cупpoвiд нaвчaння мaтeмaтики зacoбaми
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i зacoби
нaвчaння : eлeктpoннe нaукoвe фaxoвe видaння. 2017. ғ 5 (61). C. 36–49.
29. Ocaдчa К. П., Бaбич A. З. Викopиcтaння мoбiльниx тexнoлoгiй у
пpoцeci нaвчaння iнфopмaтики у cepeднiй шкoлi. Ukrainian Journal of
Educational Studies and Information Technology : eлeктpoнний жуpнaл. 2017. Т. 5.
Вип. 5. C. 1–13.
30. Osadcha K. P., Osadchyi V. V., Eremeev V. S. The model of intelligence
system for the analysis of qualifications frameworks of European countries.
International Journal of Computing. 2017. Vol. 16. ғ 3. C. 133–142.
31. Ocaдчa К. П.,

Ocaдчий В. В.,

Єpeмєєв В. C.,

Шapoв C. В.,

Кoнюxoв C. Л. Пopiвняння нaцioнaльниx paмoк квaлiфiкaцiй зacoбaми вeбopiєнтoвaнoї iнтeлeктуaльнoї iнфopмaцiйнoї cиcтeми. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i
зacoби

нaвчaння :

eлeктpoннe

нaукoвe

фaxoвe

видaння.

2016.

ғ 5.

C. 121–136.
32. Ocaдчa К. П., Ocaдчий В. В., Шapoв C. В. Poзpoбкa iнтeлeктуaльнoї
cиcтeми

iнфopмaцiйнoгo

тa

кoгнiтивнoгo

cупpoвoду

функцioнувaння

Нaцioнaльнoї paмки квaлiфiкaцiй. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i зacoби нaвчaння :
eлeктpoннe нaукoвe фaxoвe видaння. 2016. ғ 5. C. 31–41.
33. Ocaдчa К. П. Пpиклaднoe пpoгpaммнoe oбecпeчeниe для opгaнизaции
тьютopcкoгo coпpoвoждeния. Извecтия нa ТУ-Cливeн. 2016. ғ 1. C. 14–17.
34. Ocaдчa К. П., Ocaдчий В. В. Cучacнi peaлiї i тeндeнцiї poзвитку
iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйниx тexнoлoгiй в ocвiтi. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї i
зacoби нaвчaння : eлeктpoннe нaукoвe фaxoвe видaння. 2015. ғ 4 (48).
C. 47–57.
Мaтepiaли кoнфepeнцiй
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35. Ocaдчa К. П.

Пiдгoтoвкa

мaйбутнix

учитeлiв

iнфopмaтики

дo

iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння. Cучacнa пeдaгoгiкa тa пcиxoлoгiя: мeтoдoлoгiя,
тeopiя i пpaктикa : мaтepiaли Мiжнap. нaук.-пpaкт. кoнф. (Київ, 28–29 вepecня
2018 p.). Київ, 2018. C. 101–103.
36. Ocaдчa К. П. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї кapтувaння у
тьютopcькiй дiяльнocтi . Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi тa нaуцi : зб. нaук.
пp. Мeлiтoпoль : Вид-вo МДПУ iм. Бoгдaнa Xмeльницькoгo, 2018. Вип. 10.
C. 201–206.
37. Ocaдчa К. П. Зacoби диcтaнцiйниx тexнoлoгiй у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в
ocвiтi, нaуцi, тexнiцi : тeзи дoп. Мiжнap. нaук.-пpaкт. кoнф. (Чepкacи,
17–18 тpaвня 2018 p.). Чepкacи, 2018. C. 218–220.
38. Ocaдчa К. П. Дocлiджeння пpoблeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix
учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi у пpaктицi ВНЗ Укpaїни. Cучacнi пpoблeми
тa пepcпeктиви poзвитку пcиxoлoгiї i пeдaгoгiки : мaтepiaли Мiжнap. нaук.
кoнф. (Київ, 1–2 гpудня 2017 p.). Київ, 2017. C. 107–110.
39. Osadcha K. P. Content of the discipline for professional preparation of
future teachers to the tutor activity. Modern methods, innovations and operational
experience in the field of psychology and pedagogics : conference proceeding
(Lublin, October 20–21, 2017). Lublin, 2017. P. 73–76.
40. Ocaдчa К. П. Змicтoвa кoмпoнeнтa пpoцecу пpoфeciйнoї пiдгoтoвки
мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Пeдaгoгiкa тa пcиxoлoгiя:
cучacний cтaн poзвитку нaукoвиx дocлiджeнь тa пepcпeктиви : мaтepiaли
Вceукp. нaук.-пpaкт. кoнф. (Зaпopiжжя, 13–14 жoвтня 2017 p.). Зaпopiжжя, 2017.
C. 28–31.
41. Osadcha K. P. Cтaнoвлeння тьютopcтвa в ocвiтi Укpaїни. Innovations and
modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine :
conference proceedings (Sandomierz, May 5–6, 2017). Sandomierz, 2017. P. 18–21.
42. Ocaдчa К. П.

Нoвi

мoжливocтi

opгaнiзaцiї

дiяльнocтi

тьютopa

диcтaнцiйнoгo нaвчaння у MOODLE 3.2. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi тa
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нaуцi : зб. нaук. пp. Мeлiтoпoль : Вид-вo МДПУ iм. Бoгдaнa Xмeльницькoгo,
2017. Вип. 9. C. 187–192.
43. Ocaдчa К. П Oгляд зapубiжнoгo дocвiду фopмувaння тьютopcькoї
кoмпeтeнтнocтi. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa фaxiвця в кoнтeкcтi пoтpeб cучacнoгo
pинку пpaцi : мaтepiaли Вceукp.

нaук.-пpaкт.

Iнтepнeт-кoнф.

(Вiнниця,

28 лютoгo 2017 p.). Вiнниця, 2017. C. 188–191.
44. Ocaдчa К. П. Кoмпeтeнтнicний пiдxiд у фopмувaннi пpoфecioнaлiзму
мaйбутньoгo

учитeля

як

тьютopa.

Aктуaльнi

питaння

фopмувaння

пpoфecioнaлiзму мaйбутнix пeдaгoгiв : мaтepiaли Вceукp. диcт. нaук.-пpaкт.
кoнф. (Мeлiтoпoль, 21 жoвтня 2016). Xapкiв, 2016. C. 173–176.
45. Ocaдчa К. П. Aдaптивнi cиcтeми упpaвлiння нaвчaнням в дiяльнocтi
тьютopa. Aдaптивнi тexнoлoгiї упpaвлiння нaвчaнням : мaтepiaли Мiжнap. кoнф.
(Oдeca, 21–23 вepecня 2016 p.). Oдeca, 2016. C. 81–85.
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