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У статті здійснено аналіз використання інтерактивних методів 

навчання взаємодії в процесі підготовки майбутніх вихователів ДНЗдо 
роботи з дітьми дошкільного віку. Зазначено, що дієвими засобами 
підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку є 
інтернет-ресурси (блоги, скайп-лекції, мультимедійні презентації тощо). 
З’ясовано, що пріоритетом у проведенні SWOT-аналізу як методу для 
підготовки майбутніх фахівців є вміння студента мислити, подивитися 
на об’єкт дослідження «поглядом збоку»; технологія форсайту 
забезпечила оптимальну можливість розвитку здатності студентів до 
вирішення майбутніх професійних завдань. Форсайт є технологією 
довгострокового прогнозування науково-технологічного та соціального 
розвитку, заснованого на опитуванні експертів. Зосереджено увагу, що до 
медіаресурсів можна віднести: пресу (газети, журнали, книги), радіо, 
телебачення, Інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, 
відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, 
що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. 
До мультимедійних освітніх технологій також відносяться електронні 
курси, відеоматеріали, інструменти WEB 2.0: форуми та блоги, вебінари, 
підкасти, відеоконференції, віртуальні світи, електронні бібліотеки, 
WIKI. Виокремлено дидактичні можливості відеотехніки. 

Ключові слова: майбутній вихователь, професійна підготовка, діти 
дошкільного віку, інтернет-ресурси, блог, скайп-лекція, мультимедійна 
презентація. 

 
В статье осуществлен анализ использовании яинтерактивных 

методов обучения взаимодействия в процессе подготовки будущих 
воспитателей ДОУ к работе с детьми дошкольного возраста. Указано, 
что действенными средствами подготовки будущих воспитателей к 
работе с детьми дошкольного возраста являются интернет-ресурсы 
(блоги, скайп-лекции, мультимедийные презентации и т.д.). Выяснено, что 
приоритетом в проведении SWOT-анализакак метода для подготовки 
будущих специалистов является умение студента мыслить, посмотреть 
на объект исследования «взглядом со стороны»; технология Форсайта 
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обеспечила оптимальную возможность развития способности студентов 
к решению будущих профессиональных задач. Форсайт является 
технологией долгосрочного прогнозирования научно-технологического и 
социального развития, основанного на опросе экспертов. Сосредоточено 
внимание, что к медиаресурсам можно отнести: прессу (газеты, 
журналы, книги), радио, телевидение, Интернет, кинематограф, звуко-
записи и видеозаписи, видеотекст, телетекст, рекламные щиты и панели, 
домашние видеоцентры, сочетающие телевизионные, телефонные, 
компьютерные и другие линии связи. К мультимедийным образова-
тельным технологиям также относятся электронные курсы, видео-
материалы, инструменты WEB 2.0 форумы и блоги, вебинары, подкасты, 
видеоконференции, виртуальныемиры, библиотеки, WIKI. Выделены ди-
дактические возможности видеотехники.  

Ключевые слова: будущий воспитатель, профессиональная подго-
товка, дет идошкольного возраста, интернет-ресурсы, блог, скайп-
лекция, мультимедийная презентация. 

 
Analysis of using interactive methods of teaching interworking in the 

process of preparation of the future tutors of pre-school educational 
establishments to the work with children of pre-school age has been done in the 
article. It is mentioned that the Internet resources (blogs, skype-lectures, 
multimedia presentations, etc.) are efficient means of preparation of the future 
tutors to the work with children of pre-school age. It is found out that ability of a 
student to think, to see the object of research «from the side», are prior in 
conducting SWOT-analysis as a method for preparation of the future specialists; 
the technology of foresight has guaranteed optimal opportunity for development 
of students’ ability to solve their future professional tasks. Foresight is the 
technology of long-term prognostication of scientific-technological and social 
development, based on the experts’ inquiry. The attention is concentrated on the 
fact that to media resources belong: the press (newspapers, magazines, books), 
radio, television, the Internet, cinematograph, sound recordings and video 
recordings, videotext, teletext, billboards and advertising, home video centers, 
which combine television, telephone, computer and other lines of connection. To 
multimedia educational technologies also belong electronic resources, video 
materials, instruments of WEB 2.0: forums and blogs, webinars, podcasts, video 
conferences, virtual worlds, electronic libraries, WIKI. Didactic abilities of 
video materials have been singled out.  

Key words: future tutor, professional preparation, children of pre-school 
age, Internet-resources, blog, Skype-lecture, multimedia presentation.  

 
Можливості глобальної комп’ютерної мережі безмежні. Інтернет-

ресурси в освіті, і дошкільній зокрема, застосовуються дуже часто. 
Інтернет як джерело інформації використовують і викладачі, і студенти 
вузів, адже Інтернет дозволяє дуже швидко знайти інформацію. Але 
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підготувати людину до професійної діяльності на все життя неможливо. 
Щорічно оновлюється близько 5 % теоретичних і 20 % професійних знань. 
Форми навчання майбутніх вихователів ДНЗ у ВНЗ досить різноманітні. 
Лише взяті в розумному поєднанні вони дозволяли успішно проводити 
групове та індивідуальне навчання, неухильно і послідовно підвищувати 
рівень професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ, тісно 
пов’язувати його з їх вихованням, особистісним розвитком і професійною 
підготовкою. Саме тому, за В. Семиченко, пріоритетом у навчанні 
майбутнього педагога є «розвиток механізмів самоусвідомлення», який 
можливий завдяки такій організації основних форм навчання (лекції, 
семінари, практичні), які спрямовані на «створення умов для диферен-
ційованого вивчення студентами чинників власної активності (позитивних 
та негативних) та їх корекції та самокорекції» [6, с. 46]. Форми проведення 
навчальних занять та вибір того чи того активного методу організації 
навчання залежить від уподобань викладача.  

У психолого-педагогічній літературі проблема використання інтерак-
тивних методів взаємодії вивчалася на різних рівнях. Ряд робіт присвячено 
питанням застосування та визначення ефективності інтерактивних 
технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ (Л. Бєкірової, М. Виног-
радова, О. Єльнікової, О. Комар, Г. Крівчікової, Л. Мельник, Н. Павленко, 
Л. Пироженко, О. Пометун, Г. Селевка, Т. Сердюк, М. Скрипник, Т. Ремех-
та ін.). Дослідження Л. Зарецької, В. Лозової, І. Рогальської-Яблонської, 
М. Сметанського, Н. Суворової, Г. Троцко та інших доводять, що таку 
взаємодію можна організувати за допомогою введення в навчально-
виховний процес інтерактивних технологій навчання. 

Метою статті є здійснення аналізу використання інтернет-ресурсів та 
інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх вихо-
вателів ДНЗ до роботи з дітьми дошкільного віку. 

Дієвими засобами підготовки майбутніх вихователів до роботи з 
дітьми дошкільного віку є використання інтернет-ресурсів, методу SWOT-
аналізу, технології форсайту тощо. Зазначимо, що в Україні 92 % молоді 
виходить у мережу Інтернет або активно користуються нею для навчання. 
У середньому 76 % студентів вибирають саме цифровий формат 
отримання інформації. Про це йдеться в результатах дослідження «Освіта 
у Східній Європі: як студенти використовують сучасні інформаційні 
технології», проведеного компанією AppletonMayer. З п’яти країн Східної 
Європи Україна займає четверте місце з використання студентами 
ноутбуків (19 %), планшетних комп’ютерів (0,6 %) та електронних книг 
(1,1 %) у процесі навчання [7]. В умовах зростаючої технологізації 
діяльності вихователя ДНЗ, упровадження масмедійних технологій у 
практику підготовки студентів та пошук шляхів їх ефективного 
використання дозволило б вивести якість підготовки фахівців дошкільної 
освіти на більш високий рівень. До медіаресурсів (Massmedia) можна 
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віднести: пресу (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, Інтернет, 
кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні 
щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, 
телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку [3, с. 47]. Інформаційні 
технології як складова медіаресурсів у системі професійної підготовки 
можуть запроваджуватися в таких трьох напрямках: як наскрізна 
технологія – запровадження комп’ютерних технологій з окремих тем, 
розділів під час пояснення теоретичних завдань; як основна, визначальна, 
найбільш значуща з використовуваних у цій технології частин; як 
монотехнологія – коли управління навчально-тренувальним процесом, 
включаючи діагностику і моніторинг, спираються на застосування 
інформаційних технологій [8].  

Інформаційні та комунікаційні технології (далі – ІКТ) – це 
узагальнювальне поняття, що описує різні пристрої, механізми, способи, 
алгоритми обробки інформації. Найважливішими сучасними пристроями 
ІКТ є комп’ютер, обладнаний відповідним програмним забезпеченням, та 
засоби телекомунікацій разом із розміщеною на них інформацією. З 
появою комп’ютерних мереж та інших, аналогічних їм засобів ІКТ, освіта 
набула нової якості, пов’язаної, у першу чергу, з можливістю оперативно 
отримувати інформацію з будь-якої точки земної кулі. Через глобальну 
комп’ютерну мережу Інтернет можливий миттєвий доступ до світових 
інформаційних ресурсів (електронних бібліотек, баз даних, сховищ файлів 
тощо).  

Як правило, визначають такі дидактичні завдання, що вирішуються 
за допомогою ІКТ [4, с. 26]: удосконалення організації викладання; 
прискорення доступу до досягнень педагогічної практики; посилення 
мотивації до навчання; активізація процесу навчання, можливість залу-
чення студентів до дослідницької діяльності; забезпечення гнучкості 
процесу навчання. Інформаційні технології є одним із найважливіших 
напрямів розвитку вищої педагогічної освіти. Так, за твердженням дослід-
ників, існують чотири принципові підстави для впровадження інформа-
ційних технологій у вищу освіту: соціальні, професійні, педагогічні та 
каталітичні [4]. Соціальні підстави полягають у визнанні ролі, яку 
технології відіграють сьогодні в суспільстві. Професійні підстави поля-
гають в необхідності підготовки студентів до таких типів професійної 
діяльності, які вимагають навичок використання технологій. Педагогічні 
підстави полягають у тому, що технології супроводжують процес 
навчання, надаючи більш широкі можливості комунікації, що дозволяє 
будувати викладання на якісно новій основі.  

Науковці виокремлюють дидактичні можливості відеотехніки, а 
саме: 1) сучасна відеотехніка може поєднувати всі можливі засоби 
візуального показу, а також безпосередній показ різних об’єктів і процесів, 
віддалених від аудиторії і недоступних для колективного перегляду 
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іншими засобами (наприклад, під час екскурсії); 2) сучасна відеотехніка 
дозволяє фіксувати і відтворювати аудіовізуальний матеріал у певному 
дидактичному режимі з певною дидактичною метою [1]. Визначимо такі 
функції аудіовізуальних матеріалів: інформаційна (будь-який фільм або 
передача, у першу чергу, є джерелами інформації); моделююча (аудіо-
візуальний матеріал дозволяє ознайомити студентів з певними формами 
професійної мови в природних умовах її реалізації і є опорою для 
програмованого висловлювання); ситуативно-детермінована, оскільки 
матеріал вивчається в комунікативних ситуаціях; мотиваційно-стимулю-
вальна. Так, пізнавальна передача про адаптацію дітей дошкільного віку за 
участю лікаря Є. Комаровського (канал «Інтер») була дієвим приводом для 
проведення семінарського заняття про можливі форми дезадаптації у 
дошкільників.  

І. Е. Абдрахманова на підставі функціонального підходу до 
аудіовізуальних матеріалів (далі – АВМ) їх визначила як: 1) засіб навчання 
АВМ (фільм чи телепередача), що повідомляє студентам за одиницю часу 
більше інформації, ніж інші засоби навчання, які містять лише вербальну 
інформацію. Візуальна інформація впливає на різні органи чуття й на 
інтелектуальну сферу того, хто навчається, сприяє найбільшому ефекту 
сприйняття, переробці і запам’ятовуванню цієї інформації. Чим більше 
аналізаторів беруть участь у сприйнятті інформації, тим успішніше 
виконується діяльність; 2) аудіовізуальний матеріал – джерело інформації, 
яка є засобами інтелектуального та виховного впливу; 3) один з емоційних 
та естетичних засобів впливу; аудіовізуальні засоби комунікації сприяють 
підвищенню рівня мотивації до оволодіння професією на занятті і поза 
ним; 4) аудіовізуальні матеріали сприяють мимовільному запам’ятову-
ванню матеріалу, зумовленого емоційним співпереживанням від того, що 
відбувається на екрані; 5) АВМ можуть сприяти персоніфікованому 
навчанню, тому що, зумовлюючи емоційний вплив, цей засіб навчання 
спрямовується конкретно на кожного студента; 6) завдяки поєднанню 
аудіовізуального ряду фільми або телепередачі є джерелом мовленнєвих 
професійних ситуацій та зразків мовлення; 7) АВМ сприяють створенню 
ситуацій спілкування, близьких до природних, стимулюють розумову і 
мовленнєву діяльність студентів; 8) задаючи різне поєднання образот-
ворчого і словесного ряду, викладач може керувати сприйняттям 
інформації студентами: образотворчий ряд, поданий на другому плані і не 
охоплений словесним поруч, стимулює говоріння; образотворчий ряд, 
охоплений словесним поруч, може бути використаний як засіб розкриття 
нових понять, особливо специфічних для нашої країни і пов’язаних з 
лексикою; 9) можливість організувати роботу з допомогою стоп-кадру 
сприяє індивідуалізації підходу до процесу підготовки фахівців [1].  

До мультимедійних освітніх технологій також відносяться елек-
тронні курси, відеоматеріали, інструменти WEB 2.0: форуми та блоги, 
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вебінари, підкасти, відеоконференції, віртуальні світи, електронні бібліо-
теки, WIKI.  

Інструменти WEB 2.0, з точки зору викладача, – це сучасні засоби, 
мережеве програмне забезпечення, що підтримує групові взаємодії 
(комунікації учасників між собою) абсолютно нового характеру, це 
можливість самим наповнювати сайти змістом. Користувачі самі можуть 
додавати до мережевого контенту щоденники, статті, фотографії, аудіо- і 
відеозаписи, залишати свої коментарі, робити посилання на опубліковані 
матеріали [2].  

Блог (англ. Blog, від weblog – «мережевий журнал або щоденник 
подій») – це веб-сайт, основний зміст якого – регулярно додавати записи, 
зображення або мультимедіа-компоненти. Відмінності блогу від тради-
ційного щоденника обумовлюються середовищем: блоги зазвичай публічні 
й передбачають сторонніх читачів, які можуть вступити в публічну 
полеміку з автором (у відгуках до блогу – записи або у своїх блогах). За 
авторським складом блоги можуть бути індивідуальними або колектив-
ними, за змістом – тематичними або загальними [5]. Так, Н. Хміль та 
С. Дяченко називають переваги використання соціальних мережевих 
сервісів у навчальному процесі ВНЗ, а саме: зрозумілість ідеології та 
інтерфейсу сервісів дозволяє великій частині інтернет-аудиторії зеконо-
мити час, оминаючи етап адаптації тих, хто навчається, до нового 
комунікативного простору, що дозволяє вибудувати неформальне спілку-
вання між викладачем і студентами й допомагає організувати особистісно 
орієнтоване навчання. Високий рівень взаємодії викладача та студента 
забезпечував неперервність навчального процесу, який виходив за межі 
аудиторних занять; використання у віртуальних навчальних групах 
технологій форумів і вікідозволяв усім учасникам самостійно або спільно 
створювати мережевий навчальний контент, що стимулював самостійну 
пізнавальну діяльність; мультимедійність комунікативного простору мак-
симально полегшувала завантаження й перегляд у віртуальній навчальній 
групі відео- та аудіоматеріалів, інтерактивних додатків; можливість 
поєднання індивідуальних та групових форм роботи сприяла кращому 
розумінню й засвоєнню навчального матеріалу, а також побудові індиві-
дуальних освітніх траєкторій. Загальний для всіх учасників навчального 
процесу комунікативний простір давав можливість колективно оцінити 
процеси і результати роботи, спостерігати за розвитком кожного учасника 
і оцінити його внесок у колективну творчість [9, с. 192].  

Отже, якщо традиційні форми організації навчання є превалюючими 
під час підготовки майбутніх вихователів у ВНЗ (дискусії, диспути, 
«круглі столи», робота в групах), то активні форми взаємодії викорис-
товуються ситуативно і непослідовно, а залучення соціальних мережевих 
сервісів у навчальний процес ВНЗ є швидше винятком, ніж правилом. На 
нашу думку, саме такі форми організації навчання, як-от: форсайт-ігри, 
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SWOT-аналіз, інтернет-ресурси (блоги, скайп-лекції, мультимедійні пре-
зентації тощо) є найбільш ефективними для підготовки майбутніх вихо-
вателів для роботи з дітьми дошкільного віку. 
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