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lation of the mental activity and the development of the
creative potential of students, increase of their
knowledge level. In order to boost the effectiveness of
the educational and training activities in the sports
games it is necessary to use an interactive whiteboard
and interactive display SMART Board that come with
the SMART Learning Suite software for the interactive
work. The use of the multimedia presentations at the
sports classes allows to present more clearly not only
theoretical material (to explain the rules of the sport
game, to present the historical events associated with
it, biographies of the athletes etc.), but also to modernize the process of mastering the technical and tactical
skills by the students. The Internet service of the multimedia didactic exercises LearningApps.org. allows to
construct the interactive tasks that can be used in the
process of mastering the educational material, and at
the stage of consolidation and verification of the
knowledge.
The introduction of the information and communication technologies in the teaching of the sports games
allows identifying of the most promising and economic
methods of training, the most rational variants of the
technique, to define the best options for the strategy
and tactics of the game playing etc.
Key words: innovation, sports games, information forms, interactive whiteboard, interactive poster, multimedia educational tools.
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IMPLEMENTATION OF INFORMATION FORMS
OF EDUCATION IN TEACHING SPORTS GAMES
Abstract. The article considers the innovations in
the training process of future teachers of physical
culture. The basic objectives are defined and the potential implementation of the information forms of
education in the teaching of sports games in the context of the modern pedagogical processes of the higher
school are considered, the directions of the practical
application are characterized, the feasibility of their
implementation and impact on the knowledge and
skills of future teachers of physical education are
defended.
The rapid development of the information and
communication technologies undeniably activates new
interactive forms of training. Bringing new information
resources and multimedia technologies increases not
only the motivation to study the subject, but the stimu-
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
ханізмів інтеграції університетів у глобальне наукове та освітнє середовище
[2; 3].
Зазначимо, що протягом останніх
років у вітчизняному освітньому просторі
формується адекватне вимогам часу розуміння значущості освітньо-наукової
інтернаціоналізації, її теоретичне осмислення й упровадження. Усвідомлюючи
вагомість цього процесу, вчені визначають ключові поняття, проблеми і принципи, інструменти, критерії впровадження в роботу вітчизняних університетів, які дедалі більшу роль відіграють у
підготовці фахівців не тільки для України, а й багатьох країн світу.
На наш погляд, у контексті тих реформаційних змін, які відбуваються у
сфері початкової освіти [4], це ставить
на порядок денний і проблему модернізації підготовки кваліфікованих викладачів у вищих закладах освіти, а відтак і

У статті розглянуто поняття «освітньонаукова інтернаціоналізація», його сутнісні
характеристики; визначено цілі, завдання й
принципи інтернаціоналізації з проекцією на
фахову підготовку магістрів початкової освіти;
конкретизовано сукупність компетенцій за
трикомпонентною моделлю ТРАСК.
Ключові слова: освітньо-наукова інтернаціоналізація; інтернаціоналізація освітнього
простору; модель ТРАСК; магістри початкової
освіти; навчальна програма дисципліни; інформаційно-комунікаційні технології.

Постановка проблеми. Інтернаціоналізація й глобалізація освіти в країнах
Європи та світу зумовлюють якісну трансформацію вітчизняної освіти відповідно до тенденцій міжнародного розвитку:
глобалізація
ринку праці, науковоосвітніх послуг; глобальна інформатизація; соціальна та культурна інтеграція
країн. Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській освітній системі
[1], спрямовані на розроблення й реалізацію продуктивних інструментів та ме8
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вчителів початкових класів шляхом інтернаціоналізації освітніх систем.
Аналіз напрацьованого в аспекті досліджуваної проблеми дає змогу стверджувати, що застосування стратегій інтернаціоналізації в педагогічній практиці
уповільнюється з багатьох причин: через
недостатнє усвідомлення ролі інтернаціоналізації учасниками навчального процесу, слабку мотивацію щодо побудови
системи освітньо-наукової інтернаціоналізації й нерозуміння сутності цього процесу; недостатню обізнаність із сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та відсутність навичок їх застосовувати; брак знань про сучасні зарубіжні наукові дослідження, а також
досвіду
інтернаціоналізації
освітньонаукового процесу.
Чи не найважливішими причинами є
слабкі контакти вчителів/викладачів зі
своїми колегами за кордоном; недостатня іншомовна підготовка випускників
(майбутніх учителів початкових класів і
викладачів закладів вищої освіти); неможливість забезпечити потреби студентів у вільному виборі іноземної мови й
відповідної спеціалізації: бракує фахівців
із польської, німецької, французької, італійської, китайської та інших, доволі затребуваних вищими закладами освіти;
відсутність гнучкості освітньої системи
навчання та здатності швидко адаптуватися до нових вимог сучасного суспільства. З огляду на появу широкого спектру
ефективних технологічних середовищ,
потребують розв’язання й проблеми підготовки вчителів-дослідників, здатних
застосовувати освітні технології для підтримки їхньої педагогічної практики.
Отже, є ґрунтовні підстави констатувати
той факт, що на часі редизайн технологічних моделей підготовки магістрів початкової освіти з урахуванням досвіду зарубіжних науковців.
У статті виходимо із тези про те, що
одним із найважливіших ресурсів модернізації фахової підготовки учителів початкових класів та викладачів вищих
педагогічних закладів освіти є інтернаціоналізація освітньо-наукового вітчизняного простору. Відтак цікавим і корисним у цьому контексті є вивчення досвіду підготовки фахівців у вищій школі
зарубіжжя й шляхи імплементації його у
вітчизняну систему вищої освіти.
Мета статті. Уточнити сутність поняття «освітньо-наукова інтернаціоналі-

зація» в аспекті підготовки магістрів початкової освіти, визначити цілі, завдання, принципи редизайну програми з культури наукової української мови з опорою на зарубіжну модель ТРАСК [5].
Виклад
основного
матеріалу
дослідження. Як свідчить аналіз теоретичного доробку вітчизняних і зарубіжних дослідників, протягом усього періоду
існування категорії «інтернаціоналізація
вищої освіти» (починаючи з 80-х років
ХХ століття й до сьогодення) точаться
дискусії щодо її визначення, що зумовлено насамперед різними підходами до
визначення цілей, мети, значення міжнародного виміру у вищій освіті, а також
багатовимірністю і динамічністю цього
процесу.
Так,
вітчизняні
дослідники
(А. Вербицька, М. Дебич, В. Зінченко,
О. Козієвська, С. Курбатов, О. Локшина,
Л. Пуховська, А. Сапожников, А. Сбруєва,
А. Чирва та ін.) аналізують європейський
підхід до інтернаціоналізації вищої освіти, накреслюють шляхи та можливості
державної політики щодо її підтримки на
національному рівні й на рівні кожного
окремого навчального закладу, виявляють і описують сутнісні характеристики
процесу, систематизують цілі та завдання, напрями та стратегії, розробляють
критерії вимірювання інтернаціоналізації.
Розкриваючи значення процесів інтернаціоналізації, вчені зазначають, що
вони суттєво впливають на національну
економіку, підготовку майбутніх фахівців до професійної діяльності, здатних
ефективно реагувати на вимоги сучасного ринку праці та виклики глобалізаційного суспільства. Серед стратегічних цілей інтернаціоналізації вищої освіти дослідники називають такі: забезпечення
особистісного й професійного зростання,
формування компетенцій, які визначають конкурентоспроможність українських випускників в Україні й світі, розвиток
креативності
професорськовикладацького складу та студентів та ін.
На думку вітчизняної дослідниці
С. Сбруєвої, інтернаціоналізація вищої
освіти є процесом багатовимірним і багатоаспектним. Вона розглядає її у таких
важливих вимірах, як глобальний, національний, регіональний, міжінституційний,
інституційний,
індивідуальний
[6, с. 90–91], акцентуючи увагу на таких
ключових сферах інтернаціоналізації
вищої освіти: 1) міжнародна мобільність
9
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студентів і персоналу; 2) надання міжнародного виміру та світової якості курикулуму, розвиток цифрової грамотності;
3) стратегічне співробітництво, партнерство та нарощування інноваційного потенціалу [6, с. 92].
Серед важливих заходів щодо посилення значення інтернаціоналізації вищої освіти називаються такі, як: визначення цілей, очікуваних результатів та
показників успіху; заохочення досягнень,
зміни в навчальних програмах, науковій
роботі, розвиток взаємодії із зарубіжними партнерами; розвиток людського потенціалу для інтернаціоналізації [7, c. 162].
Питання інтернаціоналізації освітньо-наукового простору є предметом активного дослідження багатьох зарубіжних науковців (Ф. Альтбах, Дж. Бейлен,
М. Ван де Венде, Х. де Вітт, Дж. Гудзік,
Р. Кулен, Дж. Местенхаузер, Дж. Найт,
Л. Румбл, К. Тремблей, Ф. Хантер та ін.).
Розкриваючи сутність поняття «інтернаціоналізація», учені всього світу насамперед покликаються на визначення, запропоноване канадським ученим – професором університету Торонто Джейн
Найт, яка вважає, що це «процес інтегрування міжнаціонального, міжкультурного чи глобального вимірювання в мету,
функції чи процес реалізації вищої освіти».
Огляд національних стратегій інтернаціоналізації у зарубіжних країнах дозволяє зробити висновки про те, що поняття інтернаціоналізація на національному, міжнаціональному, галузевому та
інституціональному рівнях визначається
як процес інтеграції міжнародного, міжкультурного або глобального виміру до
мети, функцій надання вищої, післядипломної освіти, а також навчання упродовж життя. Розуміння інтернаціоналізації освіти й науки представляється дослідниками як процес систематичної інтеграції міжнародного виміру у викладання та навчання, наукові дослідження,
соціальні послуги навчального закладу,
розроблення стратегічних засад розвитку
світового ринку фахівців і підготовку
кваліфікованих працівників [8–13].
Серед основних завдань освітньонаукової інтернаціоналізації, на виконання яких спрямовані зусилля вчених,
імплементація міжнародних компетенцій
в освітній простір; міжнародна стандартизація й уніфікація навчальних програм, планів, практик засвоєння знань,
умінь і навичок; обмін дидактичними
технологіями; розроблення масових відкритих курсів і забезпечення доступу до
них; створення інтегрованої інформаційної мережі бібліотек і баз даних та ін.

Однак попри важливість інтернаціоналізованого підходу в підготовці фахівців, зазначена проблема ще не постала
як важливий ресурс підвищення якості
освіти та наукових досліджень у процесі
підготовки магістрів початкової освіти, а
також у сфері післядипломної освіти
вчителів/викладачів.
Зважаючи на вагомість проблеми,
зупинимося на конкретизації поняття
«освітньо-наукова інтернаціоналізація»,
уточненні деяких засадничих принципів
розроблення навчальних планів та програм, зокрема програми дисципліни
«Культура наукової української мови»,
передбаченої навчальним планом підготовки магістрів початкової освіти.
Покликаючись на дослідження зарубіжних і вітчизняних учених, освітньонаукову інтернаціоналізацію розглядаємо
як процес і результат упровадження міжнародного, міжкультурного й глобального виміру у навчання магістрів початкової освіти й організацію їхньої науково-дослідницької діяльності: мету, зміст
навчальних планів, програм конкретних
дисциплін, освітні технології з метою покращення якості їхньої підготовки.
Інтернаціоналізацію розглядаємо як
важливу передумову для визначення
стратегічних цілей, мети й методично
правильного конструювання освітньонаукового простору магістранта, здатного в майбутньому підготувати вчителя
початкових класів до роботи в Новій
школі.
Методологічний і теоретичний концепти розроблення моделі підготовки
магістрів ґрунтуються на базових поняттях «системність», «компетентнісний
підхід». У нашому дослідженні системність розглядаємо як: 1) методологічний
концепт у процесі визначення стратегій,
розроблення моделі підготовки магістрів
початкової освіти на засадах інтернаціоналізації освітньо-наукового простору;
2) ієрархічність елементів: початкова,
середня школа, вища освіта (на всіх кваліфікаційних рівнях), післядипломна й
самоосвіта упродовж життя; 3) система
компетентностей на кожному з етапів
навчання, зокрема у вищій школі;
4) процес взаємодії технологічної, педагогічної й предметно-змістової систем
при вивченні кожної дисципліни, у тому
числі й культури наукової української
мови.
Мета інтернаціоналізації підготовки
магістрів
початкової
освіти
–
імплементація міжнародного досвіду у
процес удосконалення дослідницьких
10
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умінь і навичок та зростання їхньої професійної майстерності в умовах глобального полікультурного середовища.
Аналіз зарубіжного досвіду підготовки магістрів, у тому числі магістрів початкової освіти, дає підстави стверджувати, що одним із найвагоміших інструментів
інтернаціоналізації
освітньонаукового
середовища
вчителя/викладача є застосування моделі
ТРАСК при розробленні навчальних планів підготовки вчителів початкової школи та магістрів початкової освіти, а також програм конкретних дисциплін,
оскільки її механізми спрямовані на розроблення ефективних методів виявлення,
опису знань і практик застосування цих
знань.
При створенні сучасних технологічних
програм
підготовки
вчителів/викладачів модель TPACK (Шульман,
Келер, Мішра, 2009) як інтегрована технологія найчастіше береться за основу
при розробленні навчальних планів і
програм із конкретних дисциплін, бо вона у найкращий спосіб поєднує технологічні, педагогічні та змістові знання, а
також створює умови для формування
компетентностей, украй необхідних сучасному фахівцеві [14].
Широко використовувана в зарубіжних системах освіти модель ТРАСК (див.
рис. 1) дозволяє реалізувати такі вимоги
до навчальних планів і програм: надати
їм загальнонаціонального та інтернаціонального характеру, гнучкості, відкритості для всіх учнів, поєднати формальне,
неформальне та інформальне навчання.
Вона спрямована на оперативне оновлення компетенцій, необхідних для самостійного навчання, саморозвитку й самовдосконалення, досягнення успіху в
сучасному глобальному світі.

Тож зважаючи на ці позитивні ефекти системи ТРАСК, визначимо насамперед принципи побудови програми «Культура наукової української мови».
1. Принцип інтеграції забезпечує цілісний підхід до визначення мети, змісту,
форм і методів підготовки, які впливають на формування глобальних міжкультурних компетенцій. Реалізація принципу інтеграції передбачає і взаємозв’язок
теоретичної й практичної підготовки магістрів, спрямованої на міжнародну
співпрацю між університетами, факультетами, співтовариствами, творчими
групами тощо. Важливим напрямом
конструювання навчальної програми є
також імплементація міжнародних наукових знань, успішного досвіду науковців усього світу стосовно підготовки сучасного фахівця, затребуваного в ХХІ
столітті.
2. Принцип диверсифікації передбачає академічну мобільність викладачів і
студентів, створення міжнародних (ексклюзивних) освітніх програм підготовки
магістрів, участь у грантових наукових
дослідженнях, орієнтування програми на
створення мультикультурного середовища тощо.
3. Принцип інтенсифікації підготовки магістрів передбачає насамперед
розв’язання проблем взаємозв’язаного
навчання наукової української й іноземних мов з метою обміну досвідом використання сучасних освітньо-наукових
технологій, у тому числі інформаційнокомунікаційних.
4. Принцип індивідуалізації означає
вибір методів, засобів, темпу опануванні
дисципліною відповідно до індивідуальних особливостей студента, а також
створення гнучких знань, необхідних
йому для інтеграції технологій навчання,
наукових досліджень.
5. Принцип персоніфікації в процесі
опанування дисципліною створює умови
для самоактуалізації, саморозвитку і саморегуляції кожного магістранта.
6. Принцип інтеркультурності розглядаємо як такий, що найбільшою мірою
розвиває здатність до міжкультурної комунікації, встановлення міжкультурних
контактів. Вочевидь удосконалення і підвищення міжкультурного спілкування
безпосередньо залежить від опанування
іноземних мов академічного спілкування.
Тож актуалізація знань, умінь, навичок з
іноземної мови в аудиторній і позаауди-

Рис. 1. Модель ТРАСК [14].
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як викладачеві, так і студентові (наприклад, анімації, моделювання та інструменти моделювання, лабораторії на базі
мікрокомп'ютерів, інтелектуальні системи навчання, веб-ресурси та бази даних,
електронні таблиці, наукові бази даних
тощо). Інтеграція міжнародного досвіду
щодо
формування
інформаційнокомунікаційної компетентності у викладання дисципліни «Культура наукової
української мови» – один із важливих
засобів осучаснення підготовки фахівців,
а також економії часу на їхню підготовку.
2. Pedagogy. Оскільки дедалі більше
зростають ролі викладачів в якості наставників, посередників та керівників,
фасилітаторів, тренерів, координаторів
навчання, експертів та розробників,
компіляторів навчальних інструментів,
відповідно програма дисципліни має бути зорієнтована на ті ключові компетенції, які будуть затребувані найближчим
часом (вони визначені на Всесвітньому
економічному форумі в Давосі 2016 року): здатність вирішувати складні проблеми; творчість; управління людьми;
здатність взаємодіяти в колективі; емоційний інтелект; оцінка та прийняття
рішень; орієнтація на сервіс; ведення
переговорів; когнітивна гнучкість.
Вагомими чинниками успішного формування ключових компетентностей
викладача і його вихованців є:
– конкретизація цілей навчання,
вибір адекватних методів навчання і вивчення;
– знання про певні способи мислення, технології, ресурси;
– здатність викладача витлумачити
кількома способами зміст предмету, адаптувати навчальні матеріали до альтернативних концепцій і попередніх знань
студентів;
– вміння відібрати ті технології, які
найкраще відповідають змісту засвоюваної дисципліни, вміння адаптувати їх
залежно від мети й змісту цієї дисципліни;
– навички управління аудиторією,
планування занять, оцінювання діяльності студентів.
Упровадження зарубіжного досвіду з
використання комп’ютерних і мережевих
технологій у практику формування культури українського наукового мовлення –
необхідна умова оптимізації освітнього
процесу підготовки магістрів початкової
освіти.
3. Content. Знання викладачем змісту дисциплін, які він викладає (поняття,

торній роботі магістранта – важливий
складник інтернаціоналізації змісту програми дисципліни «Культура наукової
української мови».
Підсумовуючи, відмітимо, що кожен
із принципів не існує сам по собі. Вони
становлять певну систему, взаємозалежать і взаємодіють, а опертя на них при
побудові програми дисципліни на основі
ТРАСК створює умови для успішної інтернаціоналізації вітчизняної освіти.
Уточнимо сутність трикомпонентної
моделі ТРАСК в аспекті створення технологічної програми дисципліни «Культура
наукової української мови» (див. рис. 1).
1. Technology. Поява електронних
засобів, які забезпечують доступність
знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів, студентів на основі
індивідуалізації й персоніфікації навчання,
інтенсифікує навчально-виховний процес, а також зумовлюють потреби в педагогах, підготовлених до застосування
інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) як ефективного засобу опанування
трьома формами знань у їх тісній взаємодії: педагогічні, технологічні, змістові
(модель ТРАСК). Відповідно при засвоєнні знань, умінь і навичок із культури наукової української мови постає завдання
формувати в магістрантів такі компетенції з опорою на комп’ютерну/електронну
лінгводидактику:
оцінювати
якість
комп’ютерних навчальних програм; володіти необхідним термінологічним апаратом,
навичками
застосування
комп’ютерних програм з метою організації власної дослідницької діяльності та
підготовки до занять зі студентами,
вміннями працювати з комплексом засобів ІКТ; аналізувати та створювати
комп’ютерне навчальне мовне середовище; відбирати необхідні ресурси для роботи в якості викладача; створювати
власні електронні продукти (посібники,
підручники, тестувальні програми, різноманітні додатки тощо). Розв’язання
окреслених проблем вимагає від викладача дисципліни створення унікального
навчального середовища в аудиторії, інноваційного викладання та навчання,
поглиблення процесу навчання різними
технологіями,
розроблення
нових,
комп’ютерно-орієнтованих
методичних
систем, їхнього супроводу, аналізу,
управління навчальним процесом і його
коригування.
Зауважимо, що у світовому науковоосвітньому співтоваристві існує широкий
спектр ефективних технологічних середовищ і програм, які можуть згодитися
12
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теорії, моделі, технології поширення
знань тощо) – третій, однаково важливий
складник моделі ТРАСК. Традиційно
зміст дисципліни «Культура наукової
української мови» становлять поняття
про науковий стиль, його категорійні
ознаки, підстилі й жанри; культура наукової мови розглядається у єдності з культурою наукового мовлення, яке має
такі комунікативні якості, як правильність, точність, чистота, зв’язність, логічність, доцільність тощо. Однак науковий
стиль розвивається разом із суспільством, зазнаючи істотних змін. Дедалі
прийнятними стають такі його риси, як
авторська індивідуальність, виразність,
емоційність, дієвість, лаконічність, дохідливість. Вочевидь опанування цими якостями є необхідною умовою формування
професійної компетентності сучасного
викладача закладу вищої освіти.
Відомо, що дедалі більше зростає
роль електронних письмових наукових
текстів. Це істотно змінює традиційні
уявлення про створення, сприймання і
збереження наукової інформації. Адже
такі тексти відрізняються нелінійністю,
скомпресованістю,
фрагментарністю,
гіпертекстуальністю тощо (С. Данилюк,
Н. Семчинська, С. Шліхта та ін.). Безперечно, стратегії і тактики продукування
цих текстів істотно відрізняються від
традиційних, а отже вимагають оновлення комплексних знань і формування
вмінь із культури української наукової
мови, електронної лінгводидактики.
Зазначимо, що згідно з моделлю
ТРАСК сукупність компетенцій, формування яких передбачаємо конкретною
навчальною дисципліною, має визначатися на перетині усіх трьох компонентів
(технології, педагогіка, зміст).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи, відмітимо, що інтернаціоналізація програми –
важливий резерв інтенсифікації освітньо-наукової підготовки магістрів початкової освіти. Перспективу подальших
досліджень убачаємо в подальшому розробленні концептуальних засад створення навчальних програм підготовки магістрів початкової освіти з урахуванням
принципів інтернаціоналізації навчання,
опису технологій формування компетенцій, вкрай необхідних сучасному фахівцеві в умовах глобалізованого
ринку
праці.
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in higher education, Ukrainian and foreign scientists
define its key concepts, problems and principles, tools,
criteria for the introduction into the work of domestic
universities. Interesting and useful in this context is
the study of the experience of training specialists at
the Higher School of Abroad based on the TPACK
model and ways of its implementation in the domestic
system of preparation of masters of elementary education.
The purpose of the research is to clarify the essence of the concept of "educational and scientific
internationalization" in the aspect of the preparation of
masters of elementary education, to define the goals,
tasks, principles of a re-design program on the culture
of the scientific Ukrainian language, based on the
foreign model TPACK.
The following research methods were used to
solve the problem: abstract-logical - for generalization
of theoretical material on the problem of educational
and scientific internationalization of masters training;
synthesis, analysis and synthesis - for the analysis of
foreign experience of applying the TPACK model, clarifying the principles of constructing a program for a
specific discipline and defining directions for the redesign of its content; specification of the content of the
discipline "Culture of the scientific Ukrainian language", based on the TPACK model.
Main results of the research: the principles of the
program "Culture of the scientific Ukrainian language"
are defined; the essence of the three-component
TPACK model in the aspect of creating a technological
program of the discipline "Culture of the scientific
Ukrainian language" is specified.
Scientific novelty of the research results. Among
the important principles of constructing programs of
specific disciplines, envisaged by the curricula of masters of primary education, we consider the following:
integration, diversification, intensification of masters
training, individualization, personification, interculturalism.
The essential updating of the technological component of the TPACK model in the process of mastering
the discipline "Culture of the scientific Ukrainian language" consists in the formation of the competences
required by the modern specialist, based on computer
/ electronic linguodidactics: to evaluate the quality of
computer training programs; have the necessary terminology apparatus, skills of using computer programs
to organize their own research activities and prepare
for classes with students, skills to work with a complex of ICT tools; analyze and create a computer learning linguistic environment; select the necessary resources to work as a teacher; create your own electronic products (manuals, tutorials, testing programs,
various applications, etc.).
A prerequisite for optimizing the pedagogical activity of a teacher of a higher educational institution in
the process of mastering the culture of Ukrainian scientific broadcast by master students is the formation
of those key competences that are already in demand
today: the ability to solve complex problems; art; management of people; the ability to interact in a team;
emotional intelligence; assessment and decision making;
service orientation; negotiation; cognitive flexibility.
The essence of the content component of the
TPACK model in the process of mastering the discipline "Culture of the scientific Ukrainian language" is
associated with those changes that undergo a scientific style. As its features, such as author's individuality, expressiveness, emotionality, efficiency, conciseness, feasibility, mastery of these qualities become
increasingly acceptable, is a prerequisite for the formation of the professional competence of a modern
teacher of a higher education institution.
Conclusions and specific suggestions of the author. Consequently, the internationalization of the
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Abstract. Problem. The transformational processes taking place in the Ukrainian educational system are aimed at the development and implementation
of productive tools and mechanisms for the integration
of universities into the global scientific and educational
environment. Realizing the significance of educational
and scientific internationalization as an important
resource for the modernization of professional training

14

Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 8.2018.
discipline program is an important reserve for the
intensification of educational and scientific training of
masters of elementary education. The prospect of
further research is seen in the further development of
the conceptual foundations for the creation of educational programs for the preparation of masters of elementary education, taking into account the principles
of internationalization of education, description of the
technologies of forming competences that are urgently

needed by a modern specialist in a globalized labor
market.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ
ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ
У статті представлені результати експериментальної роботи. Пропонується аналіз
результатів упровадження моделі підготовки
магістрів до освітньо-наукової діяльності в
умовах масових відкритих дистанційних курсів.
Окреслені спеціальності майбутніх магістрів,
які приймали участь в експериментальній роботі, висвітлено перелік адаптованих масових
відкритих дистанційних курсів, в яких покладено основи технологій навчання, що пропонує
авторська модель. Представлені розрахункові
таблиці емпіричного значення χ2 мотиваційного,
когнітивно-змістового,
репродуктивноопераційного та результативно-творчого компоненту на початку та по завершенню експерименту в контрольних та експериментальних групах, графічне співвідношення на координатній осі критичних та емпіричних значень
зазначених компонентів та графіки результатів оцінювання показників готовності магістрів
до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсах на початку
та по завершенню експерименту у відносних
частотах.
Ключові слова:. освітньо-наукова підготовка магістрів; масові відкриті дистанційні курси; модель освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних
курсів

кваліфікаційному рівні відповідно до
державних стандартів освіти. Навчальний процес має організовуватися з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонічно розвиненої особливості, здатної до
постійного оновлення наукових знань,
професійної мобільності та швидкої адаптації до змін. Нами розроблена модель
підготовки магістрів до освітньо-наукової
діяльності в умовах масових відкритих
дистанційних курсів, яка враховує вищезазначені аспекти. Але результати
впровадження цієї моделі не були предметом аналітичного дослідження.
Мета статті. Проаналізувати результати упровадження моделі підготовки
магістрів до освітньо-наукової діяльності
в умовах масових відкритих дистанційних курсів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основу даної статті складають публікації автора в яких детально
описані етапи побудови педагогічної моделі підготовки магістрів до освітньонаукової діяльності в умовах масових
відкритих дистанційних курсів, алгоритм
моделювання, сама модель та її упровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Достовірність отриманих
результатів перевірялась за допомогою
методів математичної статистики, що
описані О.В. Сидоренко.
Упровадження
моделі
освітньонаукової підготовки магістрів в умовах
масових відкритих дистанційних курсів
[1; 2; 3] відбувалось на основі попередньої роботи як зі студентами так і з ви-

Постановка проблеми. Підготовка
магістра сучасному світі переходить на
принципово новий рівень. Контент для
підготовки відповідного фахівця застаріває до отримання диплому, так як сучасні технології набувають змін щороку. Відповідно потрібні такі засоби, які забезпечать якісну підготовку магістра, врахувавши особливості технологічного прогресу та оновлені освітні системи. Освітній процес в магістратурі представляє
собою систему організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію
змісту освіти на повному освітньо15

