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Постановка проблеми. В «Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні» на 2012–2021 роки зазначено, що «пріоритетом 

розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення 

навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку молодого покоління до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві» [4, с. 24]. Розставлені пріоритети 

зумовлені розвитком науково-технічного прогресу, необхідністю 

засвоєння майбутніми вчителями великої кількості необхідної 

інформації, адаптацією в швидко змінюваних освітніх інноваціях. У 

зв’язку з поставленими цілями в педагогічному середовищі назріла 

проблема підготовки вчителя, який є не лише всебічно розвиненою 

особистістю, але й фахівцем, який зможе ефективно вирішувати 

професійні завдання за допомогою інформаційних Інтернет-

технологій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 

впровадження інформаційно-комунікативних технологій під час 

підготовки майбутніх учителів широко розглядаються в працях як 

вітчизняних так і закордонних дослідників, зокрема, в працях 

Н. В. Апатової, Л. І. Білоусової, М. І. Жалдака, І. Т. Зарецької, 

В. М. Монахова, Н. В. Морзе, С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, 

І. В. Роберт. Значна кількість сучасних педагогічних досліджень 

пов’язані з використанням Інтернет-технологій при підготовці 

вчителя початкової школи. Ці питання висвітлені в працях 

В. М. Андрієвської, А. В. Горячева, Ю. О. Дорошенка, Ю. О. Жука, 
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Г. В. Ломаковської, О. В. Майбороди, О. В. Суховірського, 

Ф. М. Ривкінд. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні місця та ролі Інтернет-

технологій у системі професійного самовдосконалення вчителя 

початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. Інтернет-технології – це 

автоматизоване середовище отримання, обробки, зберігання, 

передачі й використання знань у вигляді інформації, що 

реалізується в мережі Інтернет [1, с. 9]. Учитель початкових класів 

повинен мати елементарні навички роботи з Інтернет-технологіями, 

вміти їх ефективно застосовувати в своїй професійній діяльності. 

Елементарними навичками вважаються вміння здійснювати пошук 

інформації в довідкових системах мережі Інтернет. Знайдена таким 

чином інформація може бути не якісною і не достовірною. Тому 

вчитель початкових класів повинен вміти правильно сформувати 

запит і тим самим відібрати необхідну при підготовці до уроку 

якісну інформацію. Вдале поєднання традиційних засобів навчання 

з комп'ютером дозволяє вчителю істотно підвищити ефективність 

педагогічного впливу, роблячи при цьому процес навчання більш 

цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, застосування 

мультимедійних презентацій, створених шляхом використання 

Інтернет-технологій, сприяє більш швидкому сприйняттю основних 

аспектів навчального матеріалу і звільняє вчителя від багаторазових 

повторень. Використання комп’ютерних технологій надає 

можливість учителю створювати якісну наочність з мінімальними 

затратами часу, зберігати такі зображення для подальшого 

використання на уроках та формування власного комплексу 

методичного забезпечення. Важливу роль відіграють Інтернет-

технології при перевірці навчальних досягнень учнів. Комп'ютерні 

он-лайн тести та діагностичні комплекси сприяють швидкій 

диференційованій перевірці знань і своєчасній їх корекції. Інтернет-

технології можуть слугувати основою для організації самостійної 

роботи учнів, зокрема, на спеціальних музичних навчальних сайтах, 

можна не лише прочитати розповідь про певний інструмент, а й 

почути його звучання. Необмежені можливості дає Інтернет для 

організації позакласної роботи учнів. Існують спеціалізовані творчі 
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Інтернет-центри, які пропонують усім бажаючим представити свої 

таланти й отримати визнання. 

Провідне місце мають зайняти Інтернет-технології у 

професійному саморозвитку вчителя. Їх застосування дозволяє 

здійснити швидкий обмін професійною інформацією між 

фахівцями. Обмін новими ідеями, розробками уроків та сценаріями 

навчально-виховних заходів, результатами власних педагогічних 

досліджень сприяє суттєвому підвищенню рівня професійного 

розвитку вчителя. Інтернет-технології дозволяють зменшити 

витрати часу і не виконувати ту роботу, яку вже хтось виконав до 

цього. Електронна форма передачі інформації є швидшою, 

порівняно з традиційною, і забезпечує обмін матеріалами з значно 

ширшим колом фахівців. Інтернет-технології є ефективним засобом 

забезпечення комунікації між усіма учасниками освітнього процесу, 

що реалізується за допомогою різноманітних чатів та 

телеконференцій. Використання комп’ютерних технологій 

забезпечує можливість здійснення неперервного консультування з 

методистами й викладачами інституту післядипломної педагогічної 

освіти, що забезпечує ефективність процесу самовдосконалення. 

Підвищенню рівня професійного саморозвитку сприяє 

використання Інтернет-технологій при підготовці до уроку, зокрема, 

як засобу створення навчальних об’єктів, моделей, презентацій, 

електронних курсів.  

Значну роль для підвищення рівня професійного саморозвитку 

вчителя початкової школи відіграє можливість дистанційного 

навчання, що дозволяє вдало поєднувати навчання з професійною 

діяльністю. В мережі існує велика кількість освітніх порталів, які 

спеціалізуються на проведенні дистанційних курсів підвищення 

кваліфікації для працівників навчальних установ. Інтернет-

технології дають можливість учителю взяти участь у різноманітних 

конкурсах, що дозволяють не лише діагностувати власний рівень 

професійного саморозвитку порівняно з іншими фахівцями, а й 

сприяють суттєвому його підвищенню. 

Застосування Інтернет-технологій у професійній підготовці 

майбутніх учителів початкової школи значно підвищує мотивацію 

студентів до професійного вдосконалення, сприяє інтенсифікації 
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навчального процесу, зацікавленості студентів у самостійному 

пошуку необхідної інформації.    

Важливою умовою, яку потрібно враховувати при професійній 

підготовці майбутніх учителів початкової школи, є врахування 

відмінностей у прикладному програмному забезпеченні. Вони 

полягають у різноманітності комп’ютерних засобів, які вчитель 

використовував під час навчання в ВНЗ і з якими доведеться 

працювати в школі. Постійно з’являються нові програмні засоби, які 

мають більше навчальних можливостей і мають певні особливості 

використання. Володіючи базовими знаннями про Інтернет-

технології, вчитель зможе швидше пристосуватися до змін 

прикладного програмного забезпечення.  

Значне місце при підвищенні рівня професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів, займає оволодіння 

навичками самостійного отримання знань і використання 

конкретних програм. Велику роль відіграє вміння майбутнього 

вчителя здійснювати пошук необхідної інформації в довідкових 

системах, правильно сформувати запит. Важливе місце у 

професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів 

займає досконале володіння педагогічними програмними засобами 

з різних навчальних предметів, які останнім часом набули широкого 

використання. Майбутні вчителі повинні мати навички роботи з 

різноманітними навчальними комп’ютерними комплексами та 

сайтами, які містять велику добірку різноманітних казок, загадок, 

приказок, скоромовок, лічилок, он-лайнових ігор навчального 

призначення, зразків виробів з різних матеріалів, порад батькам 

тощо. 

Підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх 

педагогів сприятиме також застосування різних технологій 

використання інформаційних засобів у процесі професійної 

підготовки вчителя. 

Висновки. Важливим критерієм готовності сучасного педагога 

до професійного самовдосконалення є вміння отримувати 

інформацію засобами інформаційно-пошукових систем та 

здійснювати обмін інформацією за допомогою служб Інтернет. У 

сучасних умовах інформатизації освіти набуває все більшої 
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актуальності питання систематичного професійного саморозвитку 

вчителя. Інтернет-технології можуть стати ефективним засобом 

підвищення його рівня. Лише в умовах постійної роботи над собою, 

активного використання Інтернет-технологій, учитель зможе 

ефективно керувати педагогічним процесом, стимулюючи при 

цьому особистісний розвиток кожного учня. 
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Анотація. Здійснено огляд основних Інтернет-технологій, які 

необхідні вчителю початкових класів у його професійній діяльності. 

Обґрунтовано місце та роль цих технологій у системі професійного 

самовдосконалення майбутнього вчителя початкової школи. 

Ключові слова: Інтернет-технології, професійне самовдосконалення 

вчителя, професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи.  

Аннотация. Осуществлен обзор основных Интернет-технологий, 

которые необходимы учителю начальных классов в его профессиональной 

деятельности. Обосновано их место и роль в системе профессионального 

саморазвития будущего учителя начальной школы. 
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Ключевые слова: Интернет-технологии, будущий учитель начальных 

классов, профессиональное саморазвитие учителя, профессиональная 

подготовка будущих учителей начальной школы. 

Abstract. Done overview of key Internet technologies that are essential 

primary school teacher in his career. Proved their place and role in professional 

self-development of future elementary school teacher. 

Keywords: Internet technology, primary school teachers, teacher 

professional self-development, training of future elementary school teachers. 
 
 
 
 


