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Вступ
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02 липня
2016 року № 761 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня на
базі

Державного

навчального

закладу

«Дніпропетровський

центр

професійно-технічної освіти туристичного сервісу» (тепер – Державний
професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійнотехнічної

освіти

туристичного

сервісу»)

проводиться

дослідно-

експериментальна робота за темою «Підготовка кваліфікованих робітників з
професій «квітникар», «декоратор вітрин», «флорист» з використанням
технології дистанційного навчання».
Автором експерименту є директор ДПТНЗ «Дніпровський центр
ПТОТС» Войтович Ніна Василівна; наукове керівництво експериментальною
роботою здійснювалося завідувачем лабораторії дистанційного професійного
навчання Інституту ПТО НАПН України, кандидатом педагогічних наук
Базелюком Олександром Васильовичем.
Мета

експерименту

–

дослідження

ефективності

використання

технології дистанційного навчання в процесі формування професійних
компетентностей

майбутніх

кваліфікованих

робітників

з

професій

«квітникар», «декоратор вітрин», «флорист». Робота розрахована на 5 років: з
2016 по 2020 рр.
Протягом 2018 року тривав ІІІ (формуючий) етап експерименту, в ході
якого творчою групою виконувались наступні завдання:
 проведення консультацій і нарад для педагогів творчої групи з питань
експерименту;
 організація навчання педагогів роботі у дистанційному середовищі;
 створення

електронних

навчальних

ресурсів

для

системи

дистанційного навчання з досліджуваних професій;
 формування дистанційних навчальних фокус-груп;
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 пробне дистанційне навчання учнів;
 збір

експериментальних даних

(інформації

про діяльність та

результати);
 розробка навчально-методичних матеріалів, методичних порад із
використання технології дистанційного навчання при підготовці
кваліфікованих робітників з досліджуваних професій;
 проведення обласної інтернет-конференції щодо впровадження та
використання технології дистанційного навчання у навчальному
процесі;
 підведення підсумків ІІІ етапу експерименту.
Зміст і результати ІІІ етапу експериментальної роботи
У

ході

виконання

завдань

програми

ІІІ

(формуючого)

етапу

експерименту нами отримано такі результати:
 проведено

організаційні

заходи

з

використання

дистанційного навчання. Так, протягом 2018 року

технології

співробітниками

Лабораторії СДН було організовано та проведено щомісячні онлайнконсультування членів робочої групи з практичних питань та щоквартальні
наради щодо перебігу експерименту.
28 лютого 2018 року педагоги робочої групи експерименту взяли
активну участь у ІІ Всеукраїнській веб-конференції «Теорія і практика
дистанційного навчання у професійній освіті», організовану співробітниками
лабораторії дистанційного професійного навчання. У ході конференції
обговорювались питання проектування та досвід використання IT-технологій
в професійній освіті, науково-методичний супровід дистанційного навчання в
професійній освіті, методичні основи проектування дистанційних курсів у
системі професійної освіти та організаційне забезпечення дистанційного
професійного навчання (рис. 1).
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Рис. 1. Доповідачі ІІ Всеукраїнської веб-конференції.
Результат участі педагогів закладу у конференції засвідчується
опублікованими тезами щодо досліджуваної проблеми у збірнику матеріалів
веб-конференції:
 Войтович Н.В., Найдьонова А.В. «Результати концептуальнодіагностичного етапу експерименту всеукраїнського рівня з
теми

«Підготовка

кваліфікованих

робітників

з

професій

«квітникар», «декоратор вітрин», «флорист» з використанням
технології дистанційного навчання»»;
 Іванченко І.Ю. «Місце тестування у дистанційному курсі з
предмета «Квітникарство»»;
 Мерзленко Т.В. «Підбір навчальних засобів при проектуванні
дистанційного курсу з предмета «Технології декоративнооформлювальних робіт» в системі Moodle»;
 Слоквенко С.Ю. «Досвід створення дистанційного курсу з
предмета «Спеціальна технологія» з професії «Флорист»».
Протягом 2018 року педагоги-експериментатори проходили навчання
роботі в системі Moodle на базі платформи СДН e-learning.org.ua, створюючи
в ході навчання власні дистанційні курси з досліджуваних предметів (рис. 24). Наразі авторські дистанційні курси розміщено на власній платформі
дистанційного навчання Центру за адресою: http://dcptotc.e-learning.org.ua.
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Додатково співробітниками лабораторії дистанційного професійного
навчання було розроблено спецкурс для учнів та педагогів «Як навчатися та
навчати дистанційно» (рис. 5).

Рис. 2. Скріншот фрагменту дистанційного курсу з предмета
«Квітникарство»

Рис. 3. Скріншот фрагменту дистанційного курсу з предмета
«Спеціальна технологія»
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Рис. 4. Скріншот фрагменту дистанційного курсу з предмета
«Технологія декоративно-оформлюваних робіт»

Рис. 5. Скріншот фрагменту дистанційного спецкурсу
«Як навчатися та навчати дистанційно»
 створено електронні навчальні ресурси для системи дистанційного
навчання з досліджуваних професій, а саме:
 з предмета «Квітникарство»:
а) конспекти лекцій до 9-ти тем предмета;
б) тести до 6-ти тем предмета;
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в) 21 лабораторно-практичну роботу;
г) термінологічний словник з теми «Будова рослин», розміщений на
зовнішньому ресурсі (http://online.fliphtml5.com/odgr/kfgj/#p=1);
 з предмета «Спеціальна технологія»:
а) конспекти лекцій до 13-ти тем предмета;
б) завдання з 2-х модулів;
в) тести до 3-х модулів;
г) глосарії до 2-х модулів.
 з предмета «Технологія декоративно-оформлюваних робіт»:
а)

конспекти лекцій з теми «Загальна характеристика предмета

«Технологія декоративно-оформлюваних робіт»;
б) завдання для самоконтролю з тем 1-2;
в) практичні завдання з теми «Підготування поверхонь для
декоративного оформлення».
 у І семестрі 2018-2019 н.р. було організовано пробне дистанційне
навчання учнів: так, наказом директора ДПТНЗ «Дніпровський центр
ПТОТС» за № 357/1 від 11.09.2018 року «Про створення експериментальної
фокус-групи з дистанційного навчання» (додаток 1) було визначено коло
учнів з професій «Квітникар», «Декоратор вітрин», «Флорист» (по 3 учні з
кожних груп), що навчатимуться

за дистанційною формою в рамках

експерименту (додаток 2). Навчання здійснювалось на базі платформи
дистанційного навчання Центру https://dcptotc.e-learning.org.ua/ згідно
навчальних планів і програм з предметів «Квітникарство» та «Спеціальна
технологія» (навчання з предмету «Технологія декоративно-оформлюваних
робіт» розпочинається з ІІ семестру).
 на початку ІІ семестру було здійснено збір експериментальних
даних. Враховуючи те, що функціонування платформи СДН ДЦПТОТС з
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технічних причин відбулося значно пізніше запланованих строків й,
відповідно, навчання учнів в дистанційних курсах розпочалося лише в кінці
жовтня 2018 р., за період листопад 2018 р.-січень 2019 р. маємо наступні
результати (додаток 3): найбільш активним у користуванні серед учнів і
педагогів виявився дистанційний курс «Квітникарство» (рис. 6).

Рис. 6. Активність користувачів на курсах
Серед учнів найбільш активними виявилися учні групи КД-18-10, які
вивчають курс «Квітникарство» (615 переглядів та 124 зміни в курсі) (рис. 7).
Учні групи Ф-18-1 з вивчення курсу «Спецтехнологія» продемонстрували
значну пасивність (лише 61 перегляд та 27 змін в курсі) (рис. 8). Це свідчить
про невисокий рівень самоорганізованості та самодисципліни учнів,
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невміння

або

небажання

навчатися

дистанційно,

їхню

низьку

ІТ-

компетентність, несприйняття важливості експерименту.

Рис. 7. Активність учнів на дистанційному курсі «Квітникарство»

Рис. 8. Активність учнів на дистанційному курсі «Спеціальна технологія»
Результати навчальної діяльності учнів відображаються у Журналі
оцінок СДН ДЦПТОТС. Так, за вищезазначений період учнями групи КД-1810 було пройдено вивчення чотирьох тем предмета та продемонстровано
наступні результати успішності: найнижчий бал за виконання завдань – це 6
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балів, найвищий – 10 балів. Оцінювання відбувалося за 12-бальною
системою. За даними Журналу оцінок (рис. 9) усі завдання з 4-х вивчених
тем виконали два учня; один учень виконав завдання лише з 2-х тем.
Середній бал за виконання завдань з пройдених тем становить 7 балів.
Результати оцінювання продемонстрували, що найскладнішою для вивчення
і засвоєння виявилася тема 1.1 «Класифікація декоративних рослин». Отже,
перед викладачем постає завдання виявити труднощі, яких зазнали учні під
час опанування цієї теми, та при необхідності здійснити коригування
лекційного матеріалу й введення додаткових індивідуальних консультацій.

Рис. 9. Скріншот Журналу оцінок учнів з курсу «Квітникарство»
З предмета «Спеціальна технологія» 2 учні вивчили матеріал та
виконали завдання лише з 2-х тем, 1 учень не пройшов жодної теми (рис. 10).
Це свідчить про неналагоджений зв’язок між учнями та викладачем,
недостатній контроль навчального процесу з боку викладача. Мінімальний
бал за виконання завдань в цьому курсі становить 10 балів, максимальний –
11 балів. Середній бал за виконання завдань з пройдених тем складає 6 балів.

Рис. 10. Скріншот Журналу оцінок учнів з курсу «Спеціальна технологія»
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 розроблено
технології

навчально-методичний

дистанційного

навчання

при

супровід

використання

підготовці

кваліфікованих

робітників з досліджуваних професій. Так, були розроблені, розглянуті та
схвалені на засіданні педагогічної ради (додаток 4) і затверджені наказом
Центру від 16.11.2018 р. за № 475 (додаток 5) Методичні рекомендації щодо
організації дистанційного навчання в ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС»
(додаток 6) та Внутрішні стандартні вимоги до навчально-методичних
матеріалів дистанційної форми навчання (додаток 7). В Методичних
рекомендаціях розглянуто стислий опис системи дистанційного навчання
Moodle, надано поради щодо побудови структури дистанційного курсу та
окремих його елементів, роботи з оцінювання знань учнів в Системі
дистанційного навчання тощо. Внутрішні стандартні вимоги до навчальнометодичних матеріалів дистанційної форми навчання містять вимоги до
оформлення організаційної частини дистанційного курсу, вимоги до
навчальних

об’єктів

(теоретичного

матеріалу,

тестів,

лабораторно-

практичних робіт, індивідуальних завдань, завдань для дискусій та
обговорень, завдань для спільної роботи), вимоги до системи оцінювання
навчальних досягнень учнів.
 проведення обласної веб-конференції «Дистанційне навчання:
практичний досвід та перспективи використання у професійній освіті»,
яку організували 28 січня 2019 року ДПТНЗ «Дніпровський центр
професійно-технічної освіти туристичного сервісу» спільно з Інститутом
професійно-технічної освіти НАПН України та Навчально-методичним
центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (рис. 11).
У

обговоренні

актуальних

питань

щодо

особливостей

реалізації

експерименту, особливостей впровадження дистанційного навчання в
професійній

освіті,

організаційно-методичних

аспектів

створення

дистанційних курсів взяли участь 18 учасників, які представляли професійнотехнічні

заклади

освіти

Дніпропетровської

й

Луганської

областей,
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Навчально-методичний центр ПТО Дніпропетровської області та Інститут
ПТО НАПН України. В ході веб-конференції результати ІІІ етапу
експерименту всебічно

висвітлила директор

Центру Войтович

Ніна

Василівна (доповідь «Здобутки та перспективи ДПТНЗ «Дніпровський

центр ПТОТС» у процесі впровадження дистанційного навчання з
робітничих

професій

(за

підсумками

ІІІ

формуючого

етапу

експерименту всеукраїнського рівня)»). Практичні поради щодо розробки
дистанційного курсу та підвищення якості його контенту надав докторант
Інституту ПТО НАПН України Базелюк Олександр Васильович (доповідь
«Дистанційний курс як основа цифровізації професійної освіти »).
Науково

обґрунтовані,

змістовні

доповіді

прозвучали

від

наукових

співробітників лабораторії дистанційного професійного навчання Кравець
С.Г. (доповідь «Модель впровадження дистанційного професійного

навчання») та Голуба І.І (доповідь «Особливості розробки дистанційних
курсів для майстрів виробничого навчання»). Цінним практичним
досвідом створення власних дистанційних курсів, впровадження їх у
навчальний процес, проблемами та шляхами їх подолання поділилися
викладачі спецдисциплін Центру Іванченко І.Ю. (доповідь «Організаційно-

методичні

аспекти

створення

та

освітньої

діяльності

у

дистанційному курсі з предмета «Квітникарство») та Слоквенко С.Ю.
(доповідь «Дистанційний курс з предмета «Спеціальна технологія» для

навчання учнів за професією «Флорист»: особливості розробки та
практика викладання»). Методист НМЦ ПТО у Дніпропетровській області
Ващенко А.П. висвітлила питання застосування технології дистанційного
навчання

при

підвищенні

кваліфікації

педпрацівників

(доповідь

«Дистанційне навчання як засіб підвищення кваліфікації педагогічних

працівників»). Посилання на матеріали веб-конференції: http://centrtur.com/2019/01/30/obl-web-conference/.
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Рис. 11. Доповідачі обласної веб-конференції.
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Висновки
Таким

чином,

на

формуючому

етапі

експерименту

здійснено

організаційні заходи щодо використання технології дистанційного навчання
в навчальному процесі, серед яких участь педагогів робочої групи у
консультаціях, робочих нарадах, організованих лабораторією дистанційного
професійного навчання, а також у ІІ-й Всеукраїнській веб-конференції
«Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті» на базі
Системи дистанційного навчання Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України (e-learning.org.ua). Розпочато розробку дистанційних курсів з
предметів

«Квітникарство»,

«Спеціальна

технологія»,

«Технологія

декоративно-оформлюваних робіт» з подальшим їх доопрацюванням згідно
«Внутрішніх стандартних вимог до навчально-методичних матеріалів
дистанційної форми навчання» та «Методичних рекомендацій щодо
організації дистанційного навчання в закладі».
Розпочато пробне дистанційне навчання з вищезазначених предметів
серед учнів експериментальної фокус-групи. Зібрані попередні дані
учнівської активності та навчальних досягнень учнів на пробному
дистанційному навчанні.
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На експериментальному етапі (2019 р.) дослідження планується:
 проведення експериментальної апробації технології дистанційного
навчання;
 здійснення

контрольного

діагностування

рівня

ефективності

дистанційного навчання учнів;
 проведення кількісного та якісного аналізу оцінювання ефективності
дистанційного навчання учнів;
 підведення підсумків ІV етапу експерименту.
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Додатки
Додаток 1. Скан-копія наказу № 357/1 від 11.09.2018 р. «Про створення
експериментальної фокус-групи з дистанційного навчання».
Додаток 2. Зведена відомість експериментальної фокус-групи.
Додаток 3. Інформаційна

довідка

щодо

результатів

пробного

дистанційного навчання в ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС».
Додаток 4. Витяг з протоколу № 13 педагогічної ради від 14.11.2018 р.
Додаток 5. Скан-копія

наказу

№

475

від

16.11.2018

р.

«Про

затвердження Методичних рекомендацій щодо організації дистанційного
навчання

в

ДПТНЗ

«Дніпровський

центр

ПТОТС»

та

Внутрішніх

стандартних вимог до навчально-методичних матеріалів дистанційної форми
навчання».
Додаток 6. Методичні рекомендації щодо організації дистанційного
навчання в ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС».
Додаток 7. Внутрішні стандартні вимоги до навчально-методичних
матеріалів дистанційної форми навчання.

Науковий керівник
експерименту

О.В.Базелюк

Директор ДПТНЗ
«Дніпровський центр ПТОТС»

Н.В.Войтович
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