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Анотація. У статті проаналізовано досвід використання дистанційних технологій у 

професійній підготовці майбутніх учителів до тьюторської діяльності. Запропоновано створення 

інформаційно-освітнього середовища на базі платформи дистанційного навчання Moodle та 

соціальної мережі Facebook. 

Ключові слова: дистанційні технології, інформаційне освітнє середовище, підготовка до 

тьюторської діяльності. 

 

DISTANT TECHNOLOGY TOOLS IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE 

TEACHERS FOR TUTORING ACTIVITIES 

 

Osadcha K. 

Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University 
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on the distance learning platform Moodle and the social network Facebook is proposed. 

Key words: distance technologies, informational educational environment, training for tutoring 

activity. 

 

Вступ. Тьюторство в Україні пройшло довгий шлях від зародження світоглядних 

позицій тьюторства у XII-XIV ст. через розвиток інституту наставництва у XVIII-XIX ст. 

до оформлення та усталення ідей тьюторства, пов’язаних з пошуком нових шляхів 

індивідуалізації освіти, у ХХ-ХХІ ст. [1]. Нині можна говорити про кілька типів 

тьюторських практик в Україні: тьюторство у дистанційному навчанні, тьюторство у вищій 

освіті, тьютоство у шкільній освіті та тьюторство у системі додаткових освітніх послуг. Не 

зважаючи на це різноманіття практик їх об’єднує те, що кожна з них пропонує підстави для 

співорганізації різних освітніх пропозицій в індивідуальну освітню програму та 

ґрунтується на принципі роботи тьютора в сучасній освіті – принципі «розширення» 

освітнього простору кожного підопічного [2]. Зважаючи на це, для реалізації професійної 

підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності, слід укласти такий зміст 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=9235268982570921246&btnI=1&hl=uk
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відповідних навчальних дисциплін, який би був достатнім для засвоєння широкого кола 

функцій тьютора, тобто потрібно розробити надмірне інформаційно-освітнє середовище. 

Мета роботи. Розкрити досвід використання дистанційних технологій у професійній 

підготовці майбутніх учителів до тьюторської діяльності. 

Основна частина. З метою організації професійної підготовки майбутніх учителів до 

тьюторської діяльності для студентів магістратури спеціальності 014 «Середня освіта. 

Інформатика» нами було розроблено зміст двох навчальних дисциплін «Організація дистанційного 

навчання у навчальному закладі» та «Тьюторство у системі вищої освіти». 

Основна мета засвоєння курсу «Організація дистанційного навчання у навчальному закладі» 

полягає у формуванні знань про особливості організації дистанційного навчання у навчальному 

закладі, формуванні уміння планувати, розробляти дистанційні курси на методичному й 

інформаційно-технічному рівнях, організовувати дистанційне навчання у 

загальноосвітньому та вищому навчальному закладах шляхом застосування систем 

дистанційного навчання [3, 4]. 

Основна мета засвоєння курсу «Тьюторство у системі вищої освіти» – формування 

знань про особливості тьюторського супроводу в системі вищої освіти, методологію 

тьюторства, особливості тьюторства у системі дистанційного навчання, формування уміння 

реалізовувати індивідуальну освітню програму того, хто навчається, організовувати 

тьюторський супровід у дистанційному навчанні, здійснювати тьюторську діяльність у 

ВНЗ [4, 4]. 

Зважаючи на те, що, як зазначав Осадчий В.В., тьюторство як окремий вид 

педагогічної діяльності на сьогоднішньому етапі розвитку інформаційного суспільства 

тісно пов'язане з Інтернет-технологіями та електронним навчанням, ми погоджуємося з 

думкою про те, що майбутній учитель має освоювати професію одночасно з освоєнням 

ключових принципів і технологій дистанційного навчання, оволодіваючи ними як 

користувач з метою розуміння цілісного процесу дистанційного навчання, щоб краще у 

майбутньому виконувати роль тьютора дистанційного навчання. Отже, професійна 

підготовка учителів-тьюторів повинна більшою частиною здійснюватися за допомогою 

дистанційної форми навчання засобами Інтернет або за допомогою моделювання мережної 

взаємодії викладача і студентів у ході очних занять [5, 83]. 

Тому для студентів магістратури, що вивчали вищезазначені дисципліни нами було 

створено інформаційно-освітнє середовище на базі платформи дистанційного навчання 

Moodle та соціальної мережі Facebook. 

Дистанційні курси у системі Moodle мають стандартну структуру: теоретичний 

матеріал (лекції) за темами дисципліни, завдання для практичної роботи та завдання для 

самостійної роботи з метою досягнення запланованих результатів навчання та додатковий 

матеріал з розширених питань тьюторства, що не стосуються тем дисципліни. Середовище 

соціальної мережі Facebook у процесі навчання застосовувалося з метою отримання більш 

ширшої і сучасної інформації з питань тьюторства і дистанційних технологій. Студентам 

було запропоновано підписатися на сторінки та групи у Facebook, що дотичні до тематики 

дисциплін. Зокрема такі сторінки та групи ТАУ – facebook.com/groups/422788101158453, 

Институт Тьюторства – facebook.com/kit4m/?ref=br_rs, Тьютор-школа –

facebook.com/tutory911, Вивчаємо eduCLOUD Moodle –
facebook.com/groups/1431356823763443, DisTTutor – facebook.com/groups/distanttuto, 

#UkrEl11 – facebook.com/groups/138708932938415 та ін. Таким чином було створено 

надмірне середовище навчання, яке дозволило студентам отримати ті знання й інформацію, 

яка більш цікава для його майбутньої професійної діяльності. 

Висновки. З метою оцінювання запропонованого підходу у професійній підготовці 

майбутніх учителів до тьюторської діяльності було проведено експериментальне 

дослідження щодо з’ясування розвитку вміння розробляти індивідуальну освітню програму 

підопічного, здійснювати тьюторський супровід її реалізації, використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології у тьюторській діяльності. У результаті опитування 



221 

 

33 студентів магістратури за трьома анкетами зроблено висновок про те, що студенти 

повною мірою оволоділи умінням використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

у тьюторській діяльності, а вміння розробляти і супроводжувати індивідуальну освітню 

програму підопічного у більшості студентів досягло середнього рівня, що, на нашу думку, 

потребує додаткових методичних підходів до його розвитку. Таким чином, використання 

дистанційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів до тьюторської 

діяльності є доцільним, але вимагає подальшого удосконалення система методів і засобів 

навчання. 
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метою прогнозу шляхів для удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх ІТ-
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Вступ. За останні роки світ технологій дуже змінився, і продовжує змінюватись 

швидше, досягаючи неперевершених вершин і фантастичних результатів. Нещодавно 

керування предметами чи механізмами силою мислительних поштовхів терпіли крах. Тепер 

люди керують біонічними протезами за допомогою генерування мозком відповідних 


