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Семеніхіна О.В., Бобровицька С.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕОР У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
АННОТАЦИЯ
Формулювання проблеми. Орієнтація сучасних освітніх технологій на високій рівень застосування ЕОР у освітньомупроцесі Нової
української школи вимагає науково обґрунтованого супроводу, наявності відповідного навчально -методичного
забезпечення. Для вирішення цієї актуальної проблеми необхідно модифікувати й удосконалити чинну систему
професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи, спрямовуючи її у бік формування готовності
майбутніх учителів початкової школи до використання ЕОР у професійній діяльності.
Матеріали і методи. Психолого-педагогічної, методичної, спеціальної літератури з проблем впровадженняелектроннихосвітніх
ресурсів у освітній процес, узагальнення та систематизація вітчизняного та зарубіжного досвіду використання
електронних освітніх ресурсів у процесі підготовки та професійній діяльності вчителівпочаткової школи,особистого
педагогічного досвіду.
Результати. Удосконалення змісту передбачає включення інформації про ЕОР у процес вивчення дисциплін «Педагогіка»,
«Дидактика», «Методика навчання у початковій школі», уведення спецкурсів «ЕОР у роботі вчителя початкової
школи» та «Використання логічних комп’ютерних ігор у професійній діяльності вчителяпочаткової школи».Виділено
також форми (проблемна лекція, лекція-бінар, лекція-візуалізація, змішане навчання, семінарські заняття,практичні
заняття, лабораторні заняття, робота в групах і парах; проекти; презентації; індивідуальні нау ково-дослідні
завдання; дискусії; педагогічна практика), методи (створення ситуації зацікавленості, проблемне навчання,
позитивний приклад, самостійна робота із використанням мультимедіа, інтерактивні, ігрові,проектні,проблемні,
тренінги, кейс-технології), засоби (мультимедійні посібники, відео-лекції, комп’ютерні ігри, навчальні фільми,
тестувальні програми, презентації, віртуальні експерименти, ЕОР) навчання, які сприяють формуваннюготовності
майбутніх учителів початкової школи до використання ЕОР у пр офесійній діяльності.
Висновки. Використання сучасних ЕОР у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи є важливоюпередумовою
успішності їх професійної діяльності, тому існує реальна потреба у розробці моделі підготовки майбутніхучителів
початкової школи до використання ЕОР у професійній діяльності..
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: майбутні учителі початкової школи; електронні освітні ресурси; професійна підготовка; професійна
діяльність; модель.

ВСТУП
Постановка проблеми. Використа ння ма йбутні ми вчителями поча ткової школи ЕОР, як за собі в на вчання,визначає
які сть їхньої професі йної пі дготовки та сві дчить про готовні сть молоді до професі йної ді яльності . Проте, орі єнта ці я
суча сних осві тні х технологі й на високі й рі вень за стосува ння ЕОР у осві тньому процесі Нової укра їнської школи вима гає
на уково обґрунтова ного супроводу, на явності ві дпові дного на вча льно -методичного за безпечення. Для вирі шенняцієї
а ктуа льної проблеми необхі дно модифі кува ти й удоскона лити чинну систему професі йної пі дготовки ма йбутні х вчителів
поча ткової школи, спрямовуючи її у бі к формува ння готовності ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використанняЕОР
у професі йні й ді яльності .
Аналіз актуальних досліджень. Основні проблеми пі дготовки ма йбутні х учителі в поча ткової школи у своїх
робота х висві тлюва ли О. Акі мова , Т. Бережинська , Л. Бєкі рова , К. Бі ницька , Н. Глузма н, О. Кома р, Л. Колбіна,А. Кравцова,
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А. Крижа новський, Д. Па щенко, О. Пометун, А. Ра тушинська , Н. Руденко, Н. Рудницька , О. Са вченко, Л. Себа ло,Т.Тесленко,
Л. Хомич, Л. Хоружа , Ю. Ша пова л, В. Шишенко, О. Шквир та і н.
Пита ння визна чення ефективності використа ння за собі в ІТ у осві тньому процесі є предметом дослі джень
В. Бикова , І. Богда нової, А. Гуржі я, М. Жа лда ка , В. Ла пі нського, С. Литвинової, Г. Ла врентьєвої та і н. Обґрунтуваннювимог
до за стосува ння електронних осві тні х ресурсі в (ЕОР) для молодших школярі в присвячена низка пра ць, зокрема
М. Беляєва , О. Вла сі я, В. Гришкуна , В. Гури, О. Дудки, О. Кивлюк, Г. Кра снової, Г. Ла врентьєвої, О. Микитюк, Н. Олефіренко,
Н. Янц та і н.
Пита ння пі дготовки ма йбутні х учителі в поча ткової школи до за стосува ння суча сних за собі в на вча ннявосвітньому
процесі висві тлюються в дисерта ці ях М. Бойко, С. Буртового, Л. Дзюби-Шпурик, А. Коломі єць, В. Коткової, Л. Пєтухової,
М. Кова льчук, О. Сухові рського та і н. Ана лі з пра ць вищеза зна чених педа гогі в -дослі дникі в за сві дчив, що на розвиток
професі йної пі дготовки ма йбутнього учителя поча ткової школи в суча сних умова х і стотно вплива є процесінформатизації
системи осві ти, ві дводячи особливу роль упрова дженню нових і нформа ці йних технологі й у осві тні й процес. На уковці
сходяться в єдині й думці , що професі йна пі дготовка суча сного учителя поча ткової школи ма є неодмі нно включа ти
за лучення студенті в до а ктивного використання за собів і нформаційних технологій у їх пода льші й професійні й діяльності.
Мета статті. Предста вити особливості пра ктичної пі дготовки ма йбутні х учителі в поча ткової школи до
використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності .
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для досягнення мети й вирі шення поста влених за вда нь на рі зних ета па х на укового пошуку було використа но
комплекс на укових методі в:
 теоретичні:
‒ а на лі з моногра фі й, дисерта ці йних дослі джень, ста тей, ма тері а лі в на уково -пра ктичних конференці й,
психолого-педа гогі чної, методичної, спеці а льної лі тера тури з проблем впрова дження електронних осві тні х ресурсіву
осві тні й процес, за конода вчої та норма тивної документа ці ї з пита нь вищої осві ти з метою визна чення нормативноїбази
дослі дження і впрова дження його результа ті в;
‒ уза га льнення та система тиза ці я ві тчизняного та за рубі жного досві ду використа ння електронних осві тні х
ресурсі в у процесі пі дготовки та професі йні й ді яльності вчителі в поча ткової школи, особистого педа гогі чного досвіду
використа ння електронних осві тні х ресурсі в у осві тньому процесі ;
 емпіричні:
‒ педа гогі чне а нкетува ння, опитува ння, бесі ди з учителями, студента ми, спостереження за процесом і
результа та ми професі йної пі дготовки з метою визна чення реа льного ста ну пі дготовки вчителя поча ткової школи,
використа ння ЕОР, методі в переві рки якості осві ти;
 методи математичної статистики для кі лькі сного та які сного а на лі зу результа ті в педа гогі чного
експерименту.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ана лі з суча сних тенденці й у га лузі професі йно -педа гогі чної осві ти за сві дчує ка рдина льне зроста ння вимог до
педа гогі чного професі она лі зму й особисті сних якостей учителя. Які сно нові вимоги до професі йної компетентності
ма йбутні х учителі в поча ткової школи зумовлені соці а льною потребою і нформа ці йного суспі льства,модернізацієюосвіти
та змі ною сві тоглядної па ра дигми [1; 4]. Тож сьогодні соціальне замовлення суспільства – пі дготовка вчителяпочаткової
школи, грома дянина Укра їни, який ві льно почува ється у суча сному і нформа ці йному просторі , ма є свою особисту думку
щодо проблем упрова дження ЕОР і вмі є її висловлюва ти; зда тний до са мона вча ння, вза ємона вча ння, са моа на лі зу і
за своєння нових зна нь щодо впрова дження ЕОР та вмі нь їх за стосовува ти у професі йні й ді яльності .
На основі соці а льного за мовлення суспі льства була визна чена мета – формува ння готовності ма йбутніхучителів
поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності .
В основу процесу формува ння готовності ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОРупрофесійній
ді яльності на ми покла дено методологічні підходи (системний, особисті сно-орі єнтова ний, ді яльні сний, компетентністний,
технологі чний, а кмеологі чний), систему загальних дидактичних принципів (проблемності , а ктивності і сві домості
на вча ння; система тичності і послі довності на вча ння; на уковості та доступності ; на очності на вча ння; формува ння як
а лгоритмі чних, та к і евристичних прийомі в розумової ді яльності ; система тичного розвитку основних виді в мислення:
на очно-ді йового, на очно-обра зного і а бстра ктного; і ндиві дуа лі за ці ї і диференці а ці ї) та специфічних принципів
(мультимеді йності , неперервності , орі єнта ці ї на за стосува ння ЕОР, зв’язку на вча ння з життя, суб’єктності,рефлексивності,
доці льності , мі ждисциплі на рної і нтегра ці ї, створення електронного осві тнього середовища ).
Виді ляємо чотири структурних компоненти готовності ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використанняЕОР
у професі йні й ді яльності : мотива ці йний (поєднує мотиви і потреби ма йбутнього вчителя у використа нні ЕОРдлянавчання,
вихова ння й розвитку молодшого школяра , реа лі за ці ї його зді бност ей і можливостей; ці нні сні орі єнта ці ї вчителя);
когні тивний (включа є специфі чні зна ння ма йбутнього вчителя, необхі дні для успі шного за стосува ння ЕОР у професі йні й
ді яльності ); методичний (включа є комплекс специфі чних умі нь, необхі дних для за стосува ння ЕОР у професі йні й
ді яльності ); рефлексивний (включа є вмі ння критично а на лі зува ти й оці нюва ти педа гогі чну ефективні сть розробленого
ЕОР; переві ряти які сть реа лі за ці ї дида ктичних функці й у ЕОР; контролюва ти дотрима ння комплексу вимог, що
пред’являються до ЕОР для молодших школярі в; оці нюва ти результа т а проба ці ї ресурсу в освітньомупроцесі;аналізувати
вла сну обі зна ні сть і з і нструмента льними за соба ми створення ЕОР та педа гогі чним досві дом їх за стосува ннявосвітньому
процесі поча ткової школи; включа є та кож особисті сні якості вчителя).
З метою вирі шення суперечностей у предста вленому на уковому дослі дженні на ми виокремлено низку
ві дпові дних педагогічних умов: усві домлення ма йбутні ми вчителями поча ткової школи необхі дності та потреби
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використа ння ЕОР у осві тньому процесі поча ткової школи; формува ння ві дпові дних зна нь, умі нь і на вичок щодо
використа ння ма йбутні ми учителями поча ткових кла сі в ЕОР у професі йні й ді яльності ; побудова у ЗВО і нформа ці йно осві тнього середовища через включення ЕОР до рі зних дисциплі н; пі дготовк а ма йбутнього учителя поча тковихкласівдо
створення а вторських ЕОР.
Удоскона лення змісту передба ча є включення і нформа ці ї про ЕОР у процес вивчення дисциплі н «Педа гогі ка »,
«Дида ктика », «Історі я педа гогі ки», «Основи педа гогі чної ма йстерності », «Педа гогі чні технологі ї у поча ткові й школі »,
«Методика за стосува ння комп’ютера техні ки при викла да нні предметі в шкі льного курсу», «Іннова ці йні технологі ї
на вча ння», «Методика на вча ння у поча ткові й школі », уведення спецкурсі в «ЕОР у роботі вчителя поча ткової школи»та
«Використа ння логі чних комп’ютерних і гор у професі йні й ді яльності вчителя поча ткової школи». На ми виді лено та кож
форми (проблемна лекці я, лекці я-бі на р, лекці я-ві зуа лі за ці я, змі ша не на вча ння, семі на рські за няття, практичні заняття,
ла бора торні за няття, робота в група х і па ра х; проекти; презента ці ї; і ндиві дуа льні на уково -дослі дні за вда ння; дискусії;
педа гогі чна пра ктика ), методи (створення ситуа ці ї за ці ка вленості , проблемне на вча ння, позитивнийприклад,самостійна
робота і з використа нням мультимеді а , і нтера ктивні , і грові , проектні , проблемні , трені нги, кейс-технологі ї), засоби
(мультимеді йні посі бники, ві део-лекці ї, комп’ютерні і гри, на вча льні фі льми, тестува льні програми,презентації,віртуальні
експерименти, ЕОР) на вча ння, які сприяють формува нню готовності ма йбутні х учителі в поча тковоїшколидо використання
ЕОР у професі йні й ді яльності .
Оцінно-результативний блок моделі мі стить скла дові , критері ї, пока зники і рі вні сформова ності готовності
ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності . Пі д ча с створеннямоделі враховано
те, що результатом вза ємоді ї усі х її блокі в ма є бути позитивна дина мі ка сформова ності готовності ма йбутні х учителів
поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності .
Основні положення дослі дження переві рялись експеримента льно протягом чотирьох рокі в (2016 -2020).
Експеримента льна робота зді йснюва ла сь у три ета пи.
На першому ета пі (2016-2017 рр.) проводився констатувальний експеримент, метою якого було розглянутистан
дослі джува ної проблеми та визна чити шляхи її вирі шення. З метою з’ясува ння реа льного ста ну професі йної пі дготовки
ма йбутні х учителі в поча ткової школи у контексті на шого дослі дження на ми проводилися а нкетува ння та опитува ння
студенті в та викла да чі в спеці а льності «Поча ткова осві та » педа гогі чних уні верситеті в, а та кож учителівпочатковоїшколи
м. Суми, що ма ють ста ж роботи менше 3 рокі в та є слуха ча ми курсі в пі двищення ква лі фі ка ці ї. Як пока зують результа ти
опитува ння, лише 18,7% студенті в вва жа ють, що на вча ння і нформа тичних дисциплі н у ЗВО повні стю за безпечене
необхі дною лі тера турою, 28,6% – сві дча ть про ча сткове за безпечення, а 52,7% – вва жають його недостатнім.Незадоволені
студенти не лише кі лькі стю, а й які стю на вча льної лі тера тури з і нформа тичних дисциплі н: зокрема , викла д ма тері алув
на явних пі дручника х і посі бника х повні стю за довольняє 32,7% опита них, ма йже та ка ж кі лькі сть (35,9%) за доволена ним
ві дносно і 31,4% – не за доволені вза га лі . 54,8% студенті в для кра щого за своєння ма тері а лу доводиться зверта тися до
дода ткової лі тера тури, ще 37,3% роблять це епі зодично. Ці ка во, що 52,2% опита них використовують дляцього Інтернетресурси (ще 20,4% зверта ються до них ча с ві д ча су). Отрима ні результа ти пі дтвердили той фа кт, що на ра зі ва жко знайти
вчителя поча ткової школи, який не використовує ЕОР у своїй пра ктиці . Та к, на за пита ння: «Чи використовуєте Ви у своїй
роботі ЕОР?» жоден з опитува них не да в нега тивну ві дпові дь. 76,9% вчителі в -уча сникі в ві дпові ли, що вони застосовують
ЕОР досить ча сто, 23,1% – використовують, а ле не система тично. Та кі результа ти сві дча ть про те, що вчителі початкової
школи Укра їни сьогодні є досить обі зна ними щодо і снуючих і нформа ці йних технологі й та осві тні х ресурсі в. Усі опитувані
вчителі використовува ли у своїй пра ктичні й ді яльності презента ці ї та демонстра ці йні ма тері а ли (і нтера ктивні плакати,
схеми, рисунки), бі льше половини використовують ві деома тері а ли, і нтера ктивні пра ктичні роботи, мультимеді йні
комплекси, 50% – конструктор уроку. Ма йже одна кова кі лькі сть респонденті в ма ють спра ву та ко ж з методичними
збі рка ми та електронними пі дручника ми. Третина вчителі в ві дпові ли, що використовува ли на пра ктиці аудіоматеріали.
Ана лі з результа ті в опитува ння, проведеного серед вчителі в, виявив, що всі респонденти використовують у своїй
пра ктичні й ді яльності ЕОР у вигляді презента ці й та демонстра ці йних ма тері а лі в та вва жа ють використанняЕОРунавчанні
учні в сьогодні необхі дні стю. Бі льше, ні ж дві третини опита них, вва жа ють цей процес ефективним та готові до його
впрова дження. Але в той же ча с, не дивлячись на на явні сть рі знома ні тних ЕОР для поча ткової школи на ринку Укра їни,
бі льші сть електронного контенту вчителі беруть з Інтернет -джерел. Не зва жа ючи на те, що бі льша ча стина опита них
учителі в пі двищува ли свою ква лі фі ка ці ю з пита ння впрова дження ІТ у пра кт ичну ді яльні сть, вони вва жа ють за необхідне
пі двищити вла сну ква лі фі ка ці ю щодо впрова дження ЕОР у осві тні й процес поча ткової школи, третина вчителівне надали
жодної ві дпові ді на пита ння «Що та ке, на Ва шу думку, ЕОР?». Та ким чином, можна стверджува ти, що ста вленнявчителів
до впрова дження ЕОР у осві тні й процес поча ткової школи є в ці лому позитивне, а ле ві дчува ється їхня недоста тня
обі зна ні сть у термі нологі ї, а та кож у пита ннях ефективного впрова дження та створення вла сних ЕОР.
Іншими слова ми, а ктуа льними є пита ння пі дготовки та кого вчителя поча ткової школи, який би був зда тенне лише
використовува ти, а й створюва ти, а на лі зува ти, система тизува ти ЕОР для прова дження які сної професі йної діяльності.Це
потребує змі щення а кценті в тра диці йної пі дготовки вчителя поча ткової школи у бі к за лучення ЕОР як за собі в та кої
пі дготовки. Тому доці льним було створення та за прова дження а вторської моделі пі дготовки ма йбутні х учителі в
поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності .
Другий ета п експерименту (2017-2019 рр.) – формувальний – передба ча в упрова дження в процес професі йної
пі дготовки ма йбутні х учителі в поча ткової школи визна чених та обґрунтова них шляхі в формува ння їх готовності до
використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності . До контрольних груп (КГ) уві йшло 152 студенти, яких на вча ли у на йбі льш
поширений спосі б. Експеримента льну групу (ЕГ) ста новили 146 студенті в, на вча ння яких зді йснюва лося за а вторською
моделлю.
Мотива ці йний компонент готовності ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОР у про фесі йні й
ді яльності перева жно формува вся у процесі викла да ння на вча льних дисциплі н «Педа гогі ка », «Історі я педа гогі ки»,
«Основи педа гогі чної ма йстерності », змі ст яких ві добра жа в потреби, мотиви, ці нні сні орі єнта ці ї, спрямова ні сть
особистості ма йбутнього вчителя поча ткових кла сі в на розв’яза ння проблем, пов’яза них і з за своєнням та за стосуванням
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ЕОР у своїй професі йні й ді яльності . Тому за няття з цих дисциплі н орга ні зовува лися викла да ча ми ЗВО і з за стосува нням
ЕОР, та кож студента м пропонува лися для обговорення педа гогі чні проблемні ситуа ці ї, які стосува лисяупровадженняЕОР
у осві тні й процес поча ткової школи, а би студенти, ві дчувши ефективні сть на вча ння з ЕОР, ма ли усві домлене ба жа ння
переносити та ку осві тню модель у вла сну педа гогі чну ді яльні сть.
Когні тивний компонент готовності ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й
ді яльності перева жно формува вся у процесі викла да ння «Інформа тики» та спецкурсу «ЕОР у роботі вчителя початкової
школи».
Методичний компонент готовності ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й
ді яльності перева жно формува вся у процесі викла да ння на вча льних дисциплі н «Методика за стосува ння комп’ютера
техні ки при викла да нні предметі в шкі льного курсу», «Іннова ці йні технологі ї на вча ння», «Мето дика навчанняупочатковій
школі » та спецкурсу «Використа ння логі чних комп’ютерних і гор у професі йні й ді яльності вчителя поча тковоїшколи».При
цьому ві дбува ється за крі плення мотива ці ї ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й
ді яльності через поглиблення зна нь та формува ння на їх основі пра ктичних на вичок та умі нь створюва ти ЕОР, відбирати
на йдоці льні ше серед і снуючих та проводити уроки з їх за стосува нням. Зна чне мі сце на за няттях ві дводилося перевірці
са мості йної роботи у вигляді презента ці ї творчих і дослі дницьких проекті в.
Рефлексивний компонент готовності ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й
ді яльності перева жно формува вся пі д ча с проходження педа гогі чної пра ктики та проведення урокі в, що спри яло
усві домленому а на лі зу досві ду проведення урокі в з за лученням ЕОР. Пі д ча с проведення пробних урокі в у ма йбутні х
учителі в формується критичне ста влення до на бутого досві ду. Ра зом і з тим, їм прита ма нне тяжі ння до нового, прагнення
реа лі зува ти і пока за ти себе у новому а мплуа , вони ба жа ють бути ці ка вими учням, тому за йма ються пита ннями свого
професі йного вдоскона лення. Реа лі за ці я студента при цьому визна ча ється обі зна ні стю і з і нструмента льними засобами
створення ЕОР та педа гогі чним досві дом їх за стосува ння в осві тньому процесі поча ткової школи.
Ана лі з результа ті в проведеного експерименту на третьому етапі за сві дчив успі шні сть реа лі за ці ї а вторської
моделі , що пі дтверджують да ні та блиці 1, де які сні й кі лькі сні змі ни за кожним і з пока зникі в відображені удинаміці рівнів
сформова ності готовності ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йнійдіяльності контрольної
та експеримента льної груп.
Таблиця 1
Динаміка рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до використання ЕОР у профе сійній діяльності, (%)
Критерій та показник

Мотивація до використання ЕОР

Рівні сформованості
Особистісний критерій
а да птивний
а ктивно-ді йовий
творчий

Знаннєвий критерій
а да птивний
Знання про ЕОР та шляхи їх використання у
а ктивно-ді йовий
початковій школі
творчий
Творчо-діяльнісний критерій
а да птивний
Уміння використовувати ЕОР

Самоаналіз

Здатність до самонавчання

КГ

ЕГ

-15,7
9,8
5,9

-17,1
-1,4
18,5

-30,9
11,2
19,7

-34,2
5,5
28,7

-28,3

-31,5

а ктивно-ді йовий

4,6

4,1

творчий
Поведінковий критерій
а да птивний
а ктивно-ді йовий

23,7

27,4

-10,5
-8,6

-17,2
-5,4

творчий

19,1

22,6

а да птивний
а ктивно-ді йовий
творчий

-19,8
-0,6
20,4

-21,3
-5,4
26,7

Як ба чимо, позитивна дина мі ка пі сля експерименту спостері га ється в обох група х, а ле в експериментальнійгрупі
бі льш і нтенсивно. За критері єм Стьюдента оці нки середні х ба чимо, що в експеримента льні й групі середнійбалвищийна
рі вні зна чущості 0,05. Це озна ча є, що бі льш зна чущими виявилися позитивні змі ни в експеримента льні й групі , яка
на вча ла ся за експеримента льною методикою.
ОБГОВОРЕННЯ
За прова дження комп’ютерних технологі й у процес на вча ння у педа гогі чних ЗВО ві дпові да є і ннова ці йним
процеса м, які ві дбува ються сьогодні в держа ві з метою модерні за ці ї системи осві ти. Суча сний ринок комп’ютерних
технологі й диктує вла сні вимоги до пі дготовки ква лі фі кова них фа хі вці в, що особливо стосується ма йбутні х учителі в
поча ткової школи. У процесі професі йної пі дготовки студенти спеці а льності «Поча ткова освіта»педагогічнихуніверситетів
а ктивно й сві домо за стосовують рі знома ні тні ЕОР, розумі ючи це як елемент за га льної людської культури, поряд з
за стосува нням та кож володі ють прийома ми пошуку та створення ЕОР [2]. Та ке використа ння ма йбутні ми вчителями
поча ткової школи ЕОР, як за собі в на вча ння, визна ча є які сть їхньої професі йної пі дготовки та свідчить про готовністьмолоді
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до професі йної ді яльності . Проте, орі єнта ці я суча сних осві тні х технологі й на високі й рі вень за стосуванняЕОРуосвітньому
процесі Нової укра їнської школи вима га є на уково обґрунтова ного супроводу, на явності ві дпові дного на вча льно методичного за безпечення [5]. Для вирі шення ці єї а ктуа льної проблеми необхі дно модифі кува ти й удоскона лити чинну
систему професі йної пі дготовки ма йбутні х вчителі в поча ткової школи, спрямовуючи її у бі к формува ння готовності
ма йбутні х учителі в поча ткової школи до вико риста ння ЕОР у професі йні й ді яльності .
До ЕОР будемо ві дносити ресурси на вча льного призна чення, які пода но в електронному вигляді , причому різних
форма ті в (електронні на вча льні вида ння, електронні за соби на вча льного призна чення, комп’ютерні на вчальні систе ми,
педа гогі чні програ мні за соби, електронні на вча льно -методичні ма тері а ли). Кла сифі ка ці я ЕОР можлива за рі зними
озна ка ми, що визна ча ють їх зна чення і мі сце в на вча льному процесі , орга ні за ці ю тексту, ха ра ктер і нформа ці ї, форму
викла ду, ці льове призна чення, на явні сть друкова ного екві ва лента , природу основної і нформа ці ї, технологі ю
розповсюдження, ха ра ктер вза ємоді ї користува ча і електронного вида ння [2; 3].
Готовні сть ма йбутні х учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності будемо розумітияк
результа т фа хової пі дготовки, скла дне особисті сне утворення, що проявляється через сукупні сть спеці а льних знань про
ЕОР, умі нь використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності , сті йких вмотивова них ба жа нь зді йснюва ти цю ді яльність,здатність
оці нюва ти рі вень вла сної пі дготовки та пі двищува ти його, а та кож ефективно використовува ти можливості ЕОРвумовах
ба га топредметної й полі функці она льної педа гогі чної ді яльності в процесі на вча ння, вихова ння та розвитку ді тей
молодшого шкі льного ві ку.
Формува ння готовності ма йбутні х учителі в поча ткових кла сі в до використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності
розгляда ємо як комплексний педа гогі чний процес, в основі якого лежить вмотивова ні сть ма йбутні х учителівпочаткових
кла сі в оволоді ння спеці а льними і нформа тичними зна ннями про ЕОР, умі ннями та на вичка ми методично вива женого їх
за стосува ння у професі йні й ді яльності та на явні сть особисті сних ха ра ктеристик, необхі дних для фа хі вця цього напряму,
що формуються з використа нням сукупності ЕОР пі д ча с осві тнього процесу у ЗВО.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Актуа льні сть проблеми модерні за ці ї педа гогі чної осві ти зумовлена суперечностями мі ж:
 вимога ми суспі льства до на вча ння учні в поча ткових кла сі в на за са да х і нформа тиза ці ї осві ти та ві дсутні стю
на уково обґрунтова ної моделі пі дготовки ма йбутні х учителі в поча ткової школи для успі шної реа лі за ці їцього завданняв
умова х ста новлення Нової укра їнської школи;
 зроста ючими потреба ми та вимога ми щодо використа ння електронних осві тні х ресурсі в у поча ткові й школі та
недоста тні м рі внем готовності ма йбутні х учителі в поча ткової школи до їх за стосува ння у педа гогі чні й ді яльності ;
 на явні стю на лежної техні чної ба зи у педа гогі чних ЗВО, на копиченим зна чним осві тні м потенціаломелектронних
осві тні х ресурсі в і ві дсутні стю єдиної узгодженої системи щодо за стосува ння електронних осві тні х ресурсі в у пі дготовці
вчителі в поча ткової осві ти;
 упрова дженням і дей концепці ї Нової укра їнської школи, нового держа вного ста нда рту поча ткової осві ти та
ві дсутні стю на укових і методично обґрунтова них рекоменда ці й щодо створення ЕОР та пода льшого їх упрова дженняв
систему поча ткової осві ти;
 стрі мким розвитком цифрових технологі й, ступенем упрова дження ЕОР та непі дготовлені стю вчителі в
поча ткової осві ти до використа ння їх в осві тньому процесі ;
 на явні стю ві льно поширюва льних ЕОР та ві дсутні стю обґрунтова ної системи їх використа ння пі д ча с на вчанняв
поча ткові й школі .
Отже, використа ння суча сних ЕОР у професі йні й пі дготовці ма йбутні х учителі в поча ткової школи є ва жливою
передумовою успі шності їх професі йної ді яльно сті , тому і снує реа льна потреба у розробці моделі пі дготовкимайбутніх
учителі в поча ткової школи до використа ння ЕОР у професі йні й ді яльності .
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FEATURES OF PRACTICAL TRAINING OF TEACHERS FOR THE USE OF EER IN PRIMARY SCHOOL
O.V. Semenikhina, S.F. Bobrovytska
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine
Abstract.
Problem formulation. The orientation of modern educational technologies to the high level of application of EER in the educational processofthe
New Ukrainian School requires scientifically sound support, the availability of appropriate educational and methodological support.
To solve this urgent problem, it is necessary to modify and improve the current system of professional training of future primary
school teachers, directing it towards the formation of the readiness of future primary school teachers to use EER in professional
activities.
Materials and methods. Psychological and pedagogical, methodological, special literature on the problems of introduction of electronic
educational resources in the educational process, generalization and systematization of domestic and foreign experiencein theuse
of electronic educational resources in the training and professional activity of primary school teachers, personal pedagogical
experience.
Results. Improving the content includes the inclusion of information about EER in the study of disciplines "Pedagogy", "Didactics", "Methodsof
teaching in primary school", the introduction of special courses " EER in the work of primary school teachers" and "The use of logic
computer games in professional activities of primary school teachers schools ". There are also forms (problem lecture,lecture-binary,
lecture-visualization, blended learning, seminars, practical classes, laboratory classes, work in groups and pairs; projects;
presentations; individual research tasks; discussions; pedagogical practice), methods (creation of a situation of interest,problembased learning, positive example, independent work with the use of multimedia, interactive, game, project, problem,training,case
technologies), tools (multimedia manuals, video lectures, computer games, educational films, testing programs, presentations,
virtual experiments, EER) training that contributes to the formation of the readiness of future primary school teachers to use EERin
professional activities.
Conclusions. The use of modern EER in the training of future primary school teachers is an important prerequisite for the success of their
professional activities, so there is a real need to develop a model of training future primary school teachers to use EER in professional
activities.
Key words: future primary school teachers; electronic educational resources; professi onal training; professional activity; model.
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