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розташування в просторі і в часі, а також до конкретного освітнього 
закладу [1, с. 19].

Таким чином, під ДН слід розуміти систематичне цілеспрямоване 
навчання, що здійснюється на певній просторово-часовій відстані під 
педагога.Дистанційне навчання базується на принципах розвивального ті 
особистісно-зорієнтованого навчання. Розвивальне навчання має на меті 
розвиток фізичних, пізнавальних, моральних та інших здібностей студенті* 
на основі їхніх індивідуальних можливостей.

На факультеті початкової освіти дистанційне навчання відбувається 
у системі MOODLE. Згідно робочої програм з методики математики 
розробляються практичні і лабораторні заняття, тестові завдання та ІНДЗ.

Мета курсу -  підготовка учителя початкових класів до викладання 
математики у 1-4 класах. Початковій ланці належить велика роль. Вихідні 
наукові положення нової моделі початкової школи мають бути покладені н 
основу перебудови змісту усіх навчальних предметів, в тому числі І 
початкового курсу математики. Викладаючи курс необхідно ознайомити 
студентів з досягненнями методичної науки, показати як розвивається 
методика на сучасному етапі. Важливу роль у підготовці студентів відіграг 
педагогічна практика, самостійна робота у формі написання курсових І 
дипломних робіт.

Дистанційний курс «Методика навчання освітньої галузі «Математика»» 
є складовою фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи 
разом з курсами «Методика вивчення освітньої галузі «Мова»», «Методика 
вивчення освітньої галузі «Природознавство»». З метою висвітлення 
специфічних особливостей дистанційної системи навчання студенгім 
спеціальності «Початкова освіта» розглянемо детально структуру та зміст 
кожного з трьох блоків.

Організаційно-методичний блок забезпечує виконання організаційної 
та навчальної функцій дистанційного навчання. Цей блок містить:

♦ загальну інформацію про курс (що вивчає дисципліна, мета та 
завдання курсу, актуальність та практична значущість, зв’язок з іншими 
предметами обраної спеціальності тощо);

♦ навчальну програму курсу (перелік тем та їх короткий зміст);
♦ рекомендації щодо організації процесу навчання, зокрема: нк 

працювати з інформаційним наповненням курсу; що повинен знати й уміти 
студент у результаті вивчення курсу; форми та засоби контролю; и к 
готуватись до складання тестів; як виконувати проекти тощо;

♦ навчальний план та графік вивчення дисципліни: назви тем та 
рекомендована послідовність їх вивчення; орієнтовна кількість годин на 
вивчення кожної теми курсу з диференціацією за видами навчальної 
діяльності; теми дискусій (з переліком основних питань) та час )ч 
проведення; тематика проектів і строки їх виконання.

Окрім зазначеного, організаційно-методичний блок забезпечу!
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рацію студентів та збереження вхідних даних про них. Особливістю 
і блоку є те, що загальна кількість і тематичний розподіл навчальних 
І та навчального матеріалу дистанційного навчання повинні відповідати 
ЬНІй меті навчання та узгоджуватись з відповідними навчальними 
т .
В інформаційному блоці лекції є однією з найважливіших форм 
іьних занять та складають основу теоретичної підготовки студентів, 
діну від традиційних аудиторних, дистанційні лекції не передбачають 

&Г0 спілкування студента з викладачем. Водночас, дистанційні лекції, 
традиційні, мають відповідати принципам науковості, доступності, 
СТІ форми й змісту та органічно поєднуватись з іншими формами 

іільного процесу.
Серед загальних вимог до електронної лекції (ЕЛ) слід виділити такі. 

DBHHM функціональним призначенням кожної ЕЛ є системне 
ентроване подання нового матеріалу; узагальнення та систематизація 
редньо набутих знань. ЕЛ повинні починатися з формулювання чітко 
Аченої мети та переліку питань, які в ній розглядаються. Кожне 

чне питання лекції та загалом кожна ЕЛ мають бути чітко викладені,
[ логічно завершеними й не містити другорядної та зайвої інформації, 

кна ЕЛ має супроводжуватися стислим анотованим оглядом ключових 
4ЄНТІВ лекції загальним обсягом один-два екранних кадри. Для 
евірки засвоєння теоретичного навчального матеріалу наприкінці кожної 
UY можуть подаватися контрольні запитання з прихованими відповідями. 

Однією з основних форм навчального процесу в системі дистанційного 
ічання є самостійна робота студентів. Організаційно вона може бути 
КВІдуальною, парною й груповою та здійснюватись за допомогою 

бобів мережі Інтернет.
Інформаційно-довідковий блок забезпечує спілкування студента з 

МКЛадачем та іншими студентами, які вивчають цей курс. Студенти 
іртаються до викладача за консультаціями та поясненнями, а також 

ІІЛкуються між собою з питань спільного виконання поставлених 
цань. Комунікативна діяльність студентів під час дистанційного 

ічання триває постійно й здійснюється за допомогою телеконференцій, 
ІІКтронної пошти, дискусій, чатів тощо.

Впродовж навчального процесу передбачається проведення 
панованих і незапланованих консультацій. Графік запланованих 

ИСультацій складається заздалегідь. Ці консультації реалізуються в режимі 
Пеконференцій або чатів. Незаплановані консультації відбуваються за 

іявності в студентів запитань щодо вивчення окремих тем курсу. У цьому 
[ pill використовується електронна пошта: студент надсилає свої запитання 
Викладачеві, а той дає відповіді на них. Заплановані консультації зазвичай 
Мають колективний характер з чіткою регламентацією в часі (початок і
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реальність, суть якої полягає в її „позитивній” значущості (Б. Додонов) та ін. [1].
З  ^огляду екопсихологів (С. Дерябо, А. Льовочкіна, В. Скребець, Р. Турчаєва, О. Фокін, 

В Ясв*н та ) питання особистісних новоутворень еколого орієнтованого характеру 
б а г а т о  а с п е к т н е  та включає в себе дослідження екологічної свідомості через з’ясування 
особливостей сприймання людиною навколишнього середовища й виявлення важливих для 
суб’єктів факторів її несприятливого розвитку, мотивації екологічної поведінки.

З а з н а ч и м о ,  що на сьогодні термін „екологічні цінності” використано в десятках 
педагогічних досліджень як в Україні, так і за кордоном. Проте тлумачення його відчутно 
різняться (Д. Адам, Н. Асташова, М. Боришевський, О. Вишневський, Т. Єфіменко, 
М К о л е с н и к ,  І. Мєщерякова, С. Роман та ін.). .

На увагу заслуговує науковий внесок сучасних дослідників з питань теорії і практики 
екологічної освіти і виховання у вищій школі України (О. Біда, Л. Білик, Ю. Бойчук, 
Н Л и с е н к о ,  Л. Лук’янова, В. Онопрієнко, О. Плахотнік, Н. Рідей, Т. Саєнко, С. Совгіра, 
Г. С о р о к і н а ,  Г. Тарасенко та ін.) і Росії (Ф. Гайнуллова, О. Дугін, Н. Коваленок, Г. Папуткова,
О. Перфілова> С. Степанов, О. Суєтіна, Л. Терентьєва, Л. Фатєєва, В. Ясвін та ін ); посилення 
е к о л о г і ч н и х  аспектів у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл і вищих 
навчальних закладів (Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, С. Совгіра та ін.).

Проблему цінностей екологічно орієнтованої особистості майбутнього фахівця 
початкової освіти розглянуто в контексті їх підготовки до здійснення природознавчої освіти у 
початковій школі (О. Біда), формування екологічної свідомості (М. Хроленко), 
екоцентричного світогляду (Н. Борисенко), екологічної відповідальності (Н. Граматик) 
вказаних фахівців, процесу їх підготовки до екологічного виховання молодших школярів 
(Н. Казанішена), до використання засобів природотерапії у майбутній професійній діяльності 
(І малишевська) тощо.

дналіз праць вищезазначених учених дає змогу зробити висновок про відсутність єдиного 
м е т о д о л о г і ч н о г о  підходу до визначення поняття „екологічні цінності”. Різнобічність і 
б а г а т о г р а н н і с т ь  його проявів свідчить про неоднозначність та комплексний характер цієї 
категорії

Поняття „екологічні цінності” в  роботі тлумачимо як особистісно зумовлена значущість 
об’єктів довкілля в  межах соціального буття, що визначається прийняттям екологічних 
оч ікувань та установок, емоцій, знань, пер ек он ан ь, намірів, дій, оцінок щодо сучасних і 
майбутніх подій екологічного змісту. Дефініцію „екологічні цінності майбутнього в ч и т е л я  

п о ч а т к о в о ї  школи” розглядаємо як особистісно зумовлену значущість об’єктів довкілля н 

межа* соціального буття, що визначається прийняттям екологічних очікувань і установок, 
емоцій, знань, п ер ек онань, намірів, дій, оцінок щодо екологічної та еколого-педагогічної 
діяльності. Екологічні ціннісні орієнтації особистості визначено як смислові утворення, що 
формуються в  результаті опанування нею екологічних цінностей [2, с. 66].

формування екологічних цінностей майбутнього вчителя початкової школи визначаємо 
як процес, який має свою мету, завдання та принципи, передбачає опанування студентами 
навичок особливого й відповідального соціально-професійного ставлення до природи in 
дитини в різних ситуаціях професійної діяльності, вміння професійно.діяти з урахуванням 
визначених державою освітніх стандартів.

Отже, з’ясування сутності вищевказаних дефініцій, дослідження наукового погляду ші 
проблему формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в процесі 
професійної підготовки вимагає науково обґрунтованої концептуалізації.
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