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Про проведення дослідно-експериментальної 
роботи на базі Одеського навчально-виховного 
комплекс № 49 «Спеціалізована 
школа -  загальноосвітня 
школа І-Ш ступенів»

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 07Л 1.2000 № 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 30.11.2012 № 1352), Положення про експериментальний 
загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 20.02.2002 № 114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 
України від 23.11.2009 № 1054), на підставі клопотання департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради, рішення Вченої ради Одеського обласного інституту 
удосконалення вчителів (протокол від 26.12.2014 № 5), з метою створення 
інформаційно-освітнього, науково-дослідного середовища та педагогічних умов 
для формування і розвитку інформаційної, комунікаційної та технологічної 
компетенцій в учнів загальноосвітнього навчального закладу III ступеня

®  НАК АЗ УЮ:

1. Затвердити як такі, що додаються:
1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою 

«Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів в умовах становлення 
конкурентоспроможного випускника» (далі - дослідно-експериментальна робота) 
на базі Одеського навчально-виховного комплексу № 49 «Спеціалізована школа -  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» на 2015-2020 роки (додаток 1).

1.2: Програму дослідно-експериментальної роботи на 2015-2020 роки 
(додаток 2).

2. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу 
регіонального рівня Одеському навчально-виховному комплексу № 49 
«Спеціалізована школа -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (далі -  
експериментальний навчальний заклад).
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обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалеров В.А.): 
іечити надання організаційної науково-методичної допомоги 

колективу експериментального навчального закладу щодо 
і дослідно-експериментальної роботи.

Заслухати у грудні 2015 року звіт експериментального навчального 
про завершення І (організаційно-підготовчого) етапу дослідно- 

іериментальної роботи. ц
4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради надавати допомогу 

експериментальному навчальному закладу у забезпеченні необхідних умов для 
організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Розмістити даний наказ на офіційному сайті Департаменту освіти і науки 
Одеської обласної державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Департаменту Малік М.В

Директор Депа] Т.О. Лазарева



Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти і 
науки Одеської обласної 
державної адміністрації / _
від ^  І Р«У

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи на тему: «Формування 
та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів в умовах становлення 
конкурентоспроможного випускника»

Актуальність дослідження
На сьогодні сфера інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) -  це: нові 

стандарти життя для громадян України й суспільства в цілому; сектор бізнесу, 
що швидко розвивається; нові робочі місця і новий сучасний напрям освіти.

Спостерігається стійкий дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці 
інформаційно-технологічної (ІТ) галузі, незважаючи на розвинену мережу 
вищих навчальних закладів -  провайдерів ІТ-спеціальностей, а також чималий 
щорічний обсяг державного замовлення на підготовку ГГ-фахівців.

Роботодавці констатують той факт, що система вищої ІТ-освіти «не 
спрацьовує» за критерієм «функціональність», оскільки вона не готує фахівців 
тієї якості й обсягу, які очікує від неї ринок праці.

Ситуація на ІТ-ринку праці швидко змінюється: змінюються запити, умови, 
технології, виробництво стає гнучким, воно вимагає іншого фахівця, здатного 
адаптуватися і проявляти активність в умовах, що змінюються.

Вирішення проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців, що 
задовольняють усім вимогам сучасного ринку праці, необхідно починати з 
формування відповідних компетенцій у школярів, потім студентів, періодично 
направляючи та тестуючи їх на відповідність особистісних якостей майбутньої, 
вибраної професії.

Тому останнім часом набуває поширення концепція компетентнісного 
підходу в освіті, що є основою змістовних змін по забезпеченню відповідності 
освіти запитам і можливостям суспільства періоду інформатизації та глобальної 
масової комунікації.

Компетентність є однією з основних характеристик результативності освіти, 
а виділення ІКТ -компетентності як окремої складової професійної 
компетентності обумовлено активним використання ІКТ в усіх сферах людської 
діяльності, в тому числі і в освіті.

З позицій компетентнісного підходу суттю ІКТ-освіти стає формування у 
школярів інформаційно-комунікаційної компетентності та постійний розвиток 
відповідних компетенцій (інформаційної, комунікаційної, технологічної).

Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання у 
школах через використання сучасних інформаційних технологій, оволодіння



сучасним інструментарієм ІТ, які самі дуже швидко змінюються ( 
багато швидше зміни змісту навчальної програми та підвищення кваліфікаці 
вчителів інформатики), дає можливість випускникам швидко орієнтуватись у 
сучасному інформаційному суспільстві, сприяє формуванню в особистості 
здатності діяти в проблемних ситуаціях сучасного інформаційного суспільства, 
швидко реагувати на запити часу завдяки освоєнню новітніх ІТ, бути 
конкурентоспроможним.

Однак, сьогодні школа не встигає за інтенсивним розвиненням 
інформаційного середовища й технологіями інфокомунікацій. Учні опиняються 
один-на-один з інформаційним середовищем без належної освітньої підтримки з 
боку школи та педагогів.

Проблема також полягає у відсутності дієвого механізму виявлення, 
підтримки, розвитку та супроводу обдарованих дітей, а в результаті -  невдалому 
виборі ними професії, що йде іноді врозріз з особистісними якостями учня, його 
схильностями, талантами.

Саме тому, в рамках запропонованого експерименту передбачається 
використання комп’ютерної програми творчої реалізації (ПТР) «Стимул», 
розробленої в НДІ Інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім.
О.С. Попова (далі Академія), яка покликана вдосконалити підходи до пошуку 
професійного спрямування учнівської молоді та гармонізації навчального 
процесу.

Протягом чотирьох років здійснюється апробація ПТР "Стимул" у 
навчальних закладах України різних ступенів акредитації. Серед заходів -  
проведення анкетування колективу педагогів та учнів старших класів Львівської 
спеціалізованої школи І ступеня №4 з поглибленим вивченням англійської мови, 
школи №34 ім. М.Шашкевича (м. Львів), НВК “Школа-ліцей Оріяна” (м. Львів). 
Обробка даних анкетування допомогла визначити потенційні конфлікти у 
навчальних класах та окреслити шляхи вдосконалення подачі навчального 
матеріалу з урахуванням особливостей інформаційного сприйняття окремих 
учнів.

Застосування програми “Стимул” в освітньому процесі в рамках 
експерименту відкриє можливість цілеспрямовано, об’єктивно й обґрунтовано 
вирішувати завдання оцінки індивідуальних уподобань та схильностей кожного 
анкетованого школяра, подачі навчального матеріалу для його ефективного 
засвоєння, формування навчальних груп з урахуванням імовірної 
міжособистісної взаємодії, здійснення професійного спрямування учнівської 
молоді.

З іншого боку, проблема вибору професії полягає у відсутності 
можливостей проб, ризику помилки у виборі професії і як наслідок розчарування 
в професії. Учні хочуть мати можливість ще до вступу в ВНЗ на вибраний 
напрям спробувати свої сили по конкретній спеціалізації, співвіднести свої 
очікування та уявлення з реальністю.

Для вирішення цих проблем, а також з метою ознайомлення школярів і 
вчителів з перспективними ІТ—технологіями, популяризації інформаційно- 
технологічних напрямів підготовки та формування якісного контингенту 
студентів в ОНАЗ ім. О.С. Попова, протягом двох років впроваджується проект



-освіта в ЗОШ», в рамках якого школярі мають можливість ознайомитися зі 
Дальностями інформаційно-комунікаційно-технологічного (ІКТ) напряму, 

навчаючись в «IT-класах» брати участь в IT-проектах (наприклад, участь у 
розробці web-проекту, створення сайту), що моделюють елементи професійної 
діяльності, прослухати майстер-класи від роботодавців (представників 
всесвітньо відомих ПСТ-компаній) та отримати консультацію професіоналів з ІТ- 
галузі, пройти сертифікацію й усвідомлено підійти до вибору професії -  
вступити На навчання до ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Відповідно до угоди між Одеською національною академією зв’язку ім.
О. С. Попова та департаментом освіти та науки Одеської міської ради протягом 
2012/2013 навчального року були створені профільні IT-класи для учнів 10- та 
11-х класів в Ліцеях № 53, № 67, ЗОШ № 56, № 62, 105, НВК№ 49 та № 17. 
Заняття зі школярами проводили викладачі Академії, представники IT-галузі за 
участю магістрантів Академії. Навчання в профільних класах відбувалося за 
тематиками, які сьогодні є найбільш затребуваними в галузі IT: основи 
мережних IT-технологій, технології Web-дизайну та створення сайтів, вивчення 
мови сценаріїв JavaScript, анімація та інтерактивні ефекти Macromedia Flash.

Згідно з листом управління освіти та науки Одеської міської ради (№ 3787 
від 21.06.2013р.), щодо залучення талановитих учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів до профільного навчання в IT-класах, виявили бажання 
взяти участь у проекті «IT-освіта в ЗОШ» у 2013/2014 навчальному році ще 
дев’ять шкіл (Одеські ЗОШ №№ 5,14,15, 21,24, 48, 65, 107, 118).

Зважаючи на отриманий позитивний досвід реалізації проекту «ІТ-освіта» 
на початку 2013/2014 навчального року стартував новий пілотний проект «ІТ- 
клас -  ОНАЗ» на базі НВК № 49, спільний проект департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради та Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова. 
Проект передбачає наступне: сприяння розвитку електронних систем підтримки 
навчального процесу в профільній школі; впровадження елементів 
дистанційного навчання школярів, налаштування програмної складової 
дистанційного ресурсу (забезпечить оптимізацію навчального процесу учнів, які 
навчаються вдома за станом здоров’я, та дозволить організувати очно- 
дистанційну підготовку учнів з різних предметів і курсів); організацію на базі 
Академії курсів підвищення кваліфікації вчителів інформатики з використання 
ІКТ; разом розпочати роботу зі створення навчальних планів і програм, 
створення дидактичного та методичного забезпечення для «IT-класів» з метою 
вдосконалення профільної підготовки учнів; залучити магістрантів Академії до 
керівництва гуртковою роботою зі школярами 8-9 класів, наприклад, з 
робототехніки або програмування; здійснювати наукове керівництво 
обдарованих учнів IT-класів при розробці учнями наукових досліджень та 
написанні робіт Малої академії наук.

У 2014/2015 навчальному році зважаючи на отриманий позитивний досвід 
співпраці між Одеською національною академією зв’язку ім. О. С. Попова та 
департаментом освіти та науки Одеської міської ради, згідно з листом (№ 2801 
від 16.06.2014р.) щодо залучення талановитих учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів (далі ЗНЗ) до профільного навчання в IT-класах, та 
відповідно до договору від 14 липня 2014 року про науково-педагогічну і



співпрацю між департаментом освіти та науки Одеськ 
виявили бажання взяти участь у освітніх проектах ще 11 

ітніх навчальних закладів (Одеські ЗОШ №№ 72, 86, 106, 44, 16, 52, 
ЇО, НВК «Гімназія № 7», гімназія № 9, Маріїнська гімназія, економічний

Починаючи з 2011 року в рамках співпраці з ЗНЗ студенти Одеської 
національної академії зв’язку ім. О. С. Попова пройшли ІТ-практику більш ніж в 
100 загальноосвітніх навчальних закладах міста Одеси, Одеської області та 
восьми областей України з метою впровадження в ЗНЗ необхідного рівня ІТ- 
технологій, налагодження необхідних програмних продуктів, проведення 
обслуговування комп’ютерної техніки та проведення профорієнтаційної роботи 
серед школярів випускних класів, підключення ЗНЗ до Всеукраїнської системи 
обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет тощо.

Саме зростаюча зацікавленість сучасними ІТ школярів, популярність серед 
ЗНЗ освітніх проектів ОНАЗ, багаторічний позитивний досвід співпраці зі 
школами у сфері ІТ, зростаючий попит на ІТ-фахівців на ринку праці України та 
збільшення вимог з боку роботодавців до випускників ІТ-напрямів визначили 
необхідність, актуальність і тему дослідження -  педагогічного експерименту.

1. Автор та науковий керівник
прізвище, ім’я, по 
батькові

Воробієнко Петро Петрович

адреса, телефон м. Одеса, вул. Кузнечна,1. 
тел.705-02-69

місце роботи, посада Ректор Одеської національної академії зв'язку 
ім. О.С. Попова.

кваліфікаційна 
категорія, 
педагогічне, вчене 
звання, науковий сту
пінь

Доктор технічних наук, професор, Заслужений 
працівник освіти України, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України

2. Тема дослідно-
експериментальної
роботи

Формування та розвиток інформаційно- 
комунікаційної компетентності учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів в умовах 
становлення конкурентоспроможного випускника

3. Опис пропонованої освітньої інновації.
Розроблення «шаблону» професій ІТ-напряму дозволяють проводити 

професійне спрямування молоді відповідно до найбільш притаманних їм 
особистісних і професійних якостей для роботи на певних посадах у ІТ- 
компаніях, у реальному секторі економіки з максимальною ефективністю 
як для претендента, так і для підприємства.

Звідси випливає необхідність експериментальної перевірки 
можливостей використання нових підходів, інновацій в освіті, 
профільного навчання з урахуванням особистісних особливостей школяра 
в спеціальних "ІТ-класах", створених в базових школах за допомогою
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ОНАЗ та за підтримкою Департаменту освіти і науки Одеської міської 
ради з метою створення певних педагогічних умов для творчої 
самореалізації та формування ПСТ-компетенцій учнів ЗНЗ.

Подолання розриву між ІТ-освітою та реальними потребами ІТ-ринку 
Праці за рахунок забезпечення школярів і студентів затребуваними ІТ- 
компетенціями є необхідною умовою для уопішної кар'єри.
Об'єкт дослідження.

Освітній процес формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності та розвиток відповідних ІКТ-компетенції школярів -  
майбутніх студентів ОНАЗ, конкурентоспроможних випускників на ПСТ- 
ринку праці.
Предмет дослідження.

Освітні проекти ОНАЗ у системі профільного навчання щодо 
формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів 
загальноосвітнього навчального закладу в умовах становлення 
конкурентоспроможного випускника.

4. Опис очікуваних результатів експерименту.
Створення інноваційно-педагогічних та інформаційно- 

технологічних умов для формування ключові« інформаційно- 
комунікаційних компетенцій учнів.

5. Гіпотеза дослідно-
експериментальної
роботи

За умови успішного впровадження сучасного 
рівня ПСТ у загальноосвітньому навчальному 
закладі, створенні інноваційних педагогічних 
умов буде забезпечено формування, розвиток 
інформаційно-комунікаційної компетентності у 
старшокласників, що дасть можливість 
майбутньому випускнику бути 
конкурентоспроможним при вступі до 
навчального закладу певного профілю, на ринку 
праці.

6. Мета дослідно-
експериментальної
роботи

1. Створення інформаційно-освітнього та 
науково-дослідного середовища у 
загальноосвітніх навчальних закладах, яке 
відповідає сучасному стану і перспективним 
тенденціям науково-технічного розвитку 
інфокомунікацій шляхом реалізації освітніх 
проектів ОНАЗ ім. О.С. Попова -  «ІТ-освіта у 
ЗОШ» та «ІТ-ютас -  ОНАЗ».
2. Застосування комп’ютерної програми 
творчої реалізації «Стимул», розробленої в НДІ 
Інфокомунікацій ОНАЗ ім. О.С. Попова, з метою 
вдосконалити підходи до пошуку професійного 
спрямування учнівської молоді та гармонізації 
навчального процесу протягом експерименту.
3. Обґрунтування та експериментальна 
перевірка створення необхідних педагогічних



умов для розвитку певного рівня інформаційної, 
комунікаційної та технологічної компетенцій у
старшокласників ЗНЗ.______________________

дослідно-експериментальної роботи: 
чні завдання:

а рівня сформованості особистісних якостей учня на різних 
експерименту, по відношенню до виділених навчальних предметів 

і видїв навчальної діяльності;
-  визначення сутності, складу і перспективних шляхів формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності учнів в умовах профільної 
школи;
-  виявлення педагогічного потенціалу системи шкільної освіти у 
формуванні ПСТ- компетенції учня;
-  визначення організаційно-педагогічних умов забезпечення ефективності 
формування та розвитку ІКТ-компетенції учнів, за яких участь школярів в 
освітніх ІТ-проектах, навчання виступає фактором становлення 
інформаційно-комунікаційної компетентності школярів старших класів;

оцінка рівня сформованості компонентів інформаційної та 
комунікаційної компетенції учнів з метою визначення переліку 
структурних компонентів цих ключових компетенцій, які впливають на 
формування інформаційно-комунікаційної компетентності за вибраними 
критеріями сформованості даної якості;
-  аналіз визначальних факторів, що вплинули на підвищення частки 
випускників, що визначилися з вибором профілю при навчанні в 10 -11-х 
класах школи, і які продовжили подальше навчання у вищому 
навчальному закладі відповідно до вибраного ІТ-профілю;
-  визначення компонентного складу інформаційно-комунікаційної 
компетентності учнів ЗОШ за вибраними критеріями;
-  тестування школярів на відповідність шаблону ІТ-фахівця та 
дослідження особистісних характеристик учнів і складання особистісного 
профілю учня.
Розробницькі завдання:
-  розроблення структурно-функціональної моделі формування ПСТ- 
компетенції учня, яка передбачає виявлення, розкриття та розробку 
критеріїв відбору учнів за особистісними якостями, критеріями оцінки 
сформованості ПС-компетентності учнів, визначення рівнів сформованості 
ПС-компетентності;
-  розроблення науково-методичного забезпечення процесу формування 
ПСТ- компетенції школяра і виявлення його ефективності при реалізації 
освітніх проектів ОНАЗ;
-  розроблення методики діагностики стану ПС-компетентності старшого 
школяра спираючись на її компонентний склад.

Формуючі завдання:
- проектування та реалізація спеціальних педагогічних умов, форм 
навчання (гурток, семінар, факультатив, ІТ-клас) для реалізації освітнього



алу учнів;
підвищення ефективності процесу формування інформаційно- 

йної -  компетентності за допомогою дистанційних освітніх 
технологій та засобів електронного навчання;
-  створення шкільної освітньої ГГ-спільноти з метою розвитку 
інформаційно-комунікаційної компетентності;
-  дослідження проблем і пошук шляхів вирішення при побудові системи 
безперервної освіти, забезпечення наступності шкільної та вузівської 
освіти, адаптації учнів до навчання у ВНЗ за вибраним профілем.

Вирішальні завдання ПКТ "Стимул
У сфері освіти ПКТ "Стимул" допомагає вирішити додаткові специфічні 
задачі:
-  визначення індивідуальних психологічних особливостей учнівської 
молоді;
-  визначення каналів оптимального інформаційного сприйняття;
-  виявлення, з наданням рекомендацій щодо усунення, найбільш 
імовірних причин низького засвоювання навчального матеріалу;
-  визначення можливої міжособистісної взаємодії в класному колективі з 
визначенням потенційно негативних взаємовідносин;
-  спостереження за динамікою змін особистісних характеристик з метою 
уникнення потенційних стресових ситуацій, вирішення питань 
професійного спрямування;
-  формування рекомендацій щодо оптимального подання навчального 
матеріалу в рамках конкретного навчального колективу, визначення 
напрямів стимулювання творчої активності учнів, виявлення прихованого 
потенціалу, вдосконалення взаємодії учня з оточенням тощо

8. Загальноосвітній навчальний заклад, на базі якого пропонується 
провести експеримент
- повна назва

- адреса, телефони

Одеський навчально-виховний комплекс №49 
«Спеціалізована школа -  загальноосвітня школа I- 
ГО ступенів» Одеської міської ради Одеської 
області
65125, м. Одеса, вул. Затонського 12, 
т/факс: 751-20-93 ________________

Керівник закладу (директор)
- прізвище, їм я, по 
батькові
- кваліфікаційна 
категорія, 
педагогічне, вчене 
звання, науковий 
ступінь_________
Терміни проведення 
експерименту______

Надежно Галина Онисимівна

спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, 
Відмінник освіти України, Кращий педагогічний 
працівник міста Одеси

2015-2020 роки



12.

13.

но-підготовчий етап
ін -2015 рік. 
й етап

Дослідницький етап охоплює констатуючий, формувальний та 
чно-результативний експерименти.

Констатуючий експеримент дослідного етапу 
Термін -  2015-2016роки.
Формуючий експеримент дослідного етапу 
Термін -  2016-2019роки.
Оціночно-результативний експеримент дослідного етапу

Термін -  2019-2020роки.
Узагальнюючий етап експерименту

Термін -  2020 рік._______________________________________
Організаційне забезпечення експерименту

- потрібне

В Одеському НВК №49 у 2014-2015 н.р. навчається 
1540 учнів. З них в 1-4 класах -  658, в 5-9 класах -  
748, вІО-11 класах (профільна школа) -  134 учня.
Організувати спеціальну підготовку кадрів, що 
беруть участь у проведенні експерименту:
-  на рівні ВНЗ -  підготовка магістрів Академії до 
участі в експерименті (впровадження дисциплін: 
педагогіка, психологія та методика викладання);
-  на рівні ЗНЗ -  підвищення кваліфікації вчителів 
ЗНЗ на базі ОНАЗ за напрямами ІТ і англійська 
мова в ПСТ; -  постійно діючий семінар з навчання 
педагогів загальної методики організації 
експерименту, обговоренню програм конкретних 
експериментів, результатів їх ходу.______________

Науково-методичне забезпечення експерименту
- наявне
- потрібне

Програма експерименту
Створення методичного забезпечення, необхідних 
дидактичних, виховних та інших матеріалів, 
тестових завдань, письмових (навчальних і 
контрольних) робіт, анкет, контрольних зрізів. 
Випробування інноваційних освітніх технологій 
для створення сучасного освітнього середовища, 
яке забезпечить розкриття особистісного 
творчого потенціалу вчителя та учня. 
Впровадження сучасного рівня ІКТ у ЗОШ, 
створення інноваційних педагогічних умов щодо 
розвитку інформаційно-комунікаційної 
компетентності (що складається з відповідних ІКТ- 
компетенцій) у старшокласників.________________

Дидактичне забезпечення експерименту
- наявне Проекти програм нових спецкурсів для профільної 

школи (10-11 класів) та для здійснення ранньої



профілізації в 7-9 класах.

н - потрібне Впровадження з 2015-2016 н.р. спецкурсів в 10- 
11 класах: «Професійна англійська»; «ІТ- 
технології в інфокомунікаціях» для варіативної 
частини курсу «Технологій» в профільній школі. 
Впровадження спецкурсу з фізики для 7-9 класів 
«Електродинаміка та магнетизм».

14. Кадрове забезпечення експерименту
- наявне В Одеському НВК №49 працює 86 вчителів, з них: 

3 вищою кваліфікаційною категорією: 31 (36%);
І категорії: 27 (31%); II категорії: 13 (15%); 
спеціалісти: 12 (14%);молодший спеціаліст: 4 (4%). 
Зі званням «Учитель-методист» - 11(12%); 
зі званням «Старший учитель» - 14 (16%).

- потрібне Залучення викладачів ОНАЗ для науково- 
методичної підтримки, керівництвом 
дослідницькою діяльністю обдарованих учнів, 
підвищення кваліфікації вчителів, організації 
дистанційних курсів для учнів.

15. Матеріально-технічне забезпечення експерименту
- наявне 2 НКК (навчальних комп’ютерних комплексів)
- потрібне 1 НКК

16. Фінансове забезпечення експерименту (кошторис)
- наявне здійснюється за рахунок наявних фінансових 

ресурсів
17. Пропозиції щодо змісту і термінів здійснення контролю за ходом 

експерименту:
Надання розгорнутих звітів за результатами 
кожного етапу експерименту.

Воробієнко П. П.

Надежно Г.О.

Ректор Одеської 
національної академії зв'язку 
ім. О.С. Попова, доктор технічних 
професор, член-кореспондент

\ 
школам

І-ІІІ ступенів» 
Одеської області



Додал
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти 
науки Одеської обласно! 

, державної адміністрації
від М - 0 6  У5 № ш / о і ї

ПРОГРАМА 
дослідно-експериментальної роботи 

за темою: «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
в умовах становлення конкурентоспроможного випускника»

1. Тема дослідження.
«Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах становлення 
конкурентоспроможного випускника».

2. Термін проведення дослідження: 2015-2020 роки
3. Науковий керівник експерименту:

Воробієнко Петро Петрович, ректор Одеської національної академії зв'язку ім.
О.С. Попова, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти 
України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України.

Виконавець експерименту:
Одеський навчально-виховний комплекс №49 «Спеціалізована школа -  
загальноосвітня школа 1-ГО ступенів» Одеської міської ради Одеської області 
спільно з Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова

4. База дослідження.
Опорна базова школа -  загальноосвітня школа, яка є методичним центром 

кількох базових шкіл м. Одеси: Одеський навчально-виховний комплекс №49 
«Спеціалізована школа -  загальноосвітня школа І-Ш ступенів» Одеської міської 
ради Одеської області -  базовий навчальний заклад, де виконуються 
експериментальні дослідження, здійснюються контрольні випробування 
інновацій, аналіз тощо.

5. Актуальність теми експерименту.
Актуальність дослідження проблеми формування інформаційно- 

комунікаційної компетентності школяра в умовах формування 
конкурентоспроможного випускника обумовлена соціальним замовленням 
сучасного інформаційного суспільства на компетентного, затребуваного і 
конкурентоспроможного фахівця, здатного швидко і легко освоювати сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології та ефективно застосовувати їх у 
професійній діяльності.

Аналіз теорії і практики показує, що формування інформаційної 
компетентності школярів пов'язане з необхідністю подолання низки існуючих 
протиріч: між бурхливим зростанням інформаційних і комунікаційних



хнологій і реальною готовністю вчителів шкіл до їх використання у сфері 
освіти; між необхідністю постійного розвитку інформаційної, комунікаційної, 
технологічної компетенцій (ПСТ-компетенцій) як значущих якостей учня і рівнем 
педагогічного забезпечення сучасної школи інформаційно-технологічного 
профілю.

Пошук шляхів вирішення цих протиріч визначив проблему нашого 
дослідження: визначення педагогічних умов достатніх і необхідних для науково- 
педагогічного, методичного та практичного забезпечення формування 
інформаційної компетентності школярів.

Це передбачає, насамперед застосування програми «Стимул» в освітньому 
процесі, відкриває можливість цілеспрямовано, об’єктивно й обґрунтовано 
вирішувати завдання оцінки індивідуальних уподобань та схильностей кожного 
анкетованого школяра.

Оскільки педагогічний процес має спрямовуватися не на формалізовану 
трансляцію знань, норм і правил, а набувати форм конструктивного діалогу та 
поєднувати в собі засоби імпровізації для налагодження відкритих 
взаємовідносин з учнівською молоддю, педагогу необхідно мати у 
розпорядженні максимально об’єктивну інформацію щодо уподобань і 
психологічних особливостей кожного учня. Таку інформацію за результатами 
проведеного анкетування у формі звіту з переліком основних особистісних 
характеристик і рекомендаціями щодо поведінки та діяльності надає авторська 
система «Стимул». Розроблений програмний комплекс має достатню 
інформаційну наповненість, що забезпечує практичне використання та не 
потребує спеціалізованих знань з психології.

Позитивним моментом використання програми «Стимул» є близькість за 
змістом питань, над якими працюють в ОНАЗ ім. О.С.Попова та вказаних 
навчальних закладах, і спільна кінцева мета -  окреслення шляхів розвитку 
творчої особистості, розкриття внутрішнього потенціалу для повноцінної 
адаптації учнівської молоді в соціумі.

Розроблення «шаблону» професій IT-напряму дозволяють проводити 
професійне спрямування молоді відповідно до найбільш притаманних їм 
особистісних і професійних якостей для роботи на певних посадах у ІТ- 
компаніях, у реальному секторі економіки з максимальною ефективніспо як для 
претендента, так і для підприємства.

Звідси випливає необхідність експериментальної перевірки можливостей 
використання нових підходів, інновацій в освіті, профільного навчання з 
урахуванням особистісних особливостей школяра в спеціальних "ІТ-класах", 
створених в базових школах за допомогою ОНАЗ та за підтримкою департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради з метою створення певних педагогічних 
умов для творчої самореалізації та формування ПСТ-компетенцій учнів ЗНЗ.

Саме ліквідація розриву між IT-освітою та реальними потребами ІТ-ринку 
праці за рахунок забезпечення школярів і студентів затребуваними ІТ- 
компетенціями є необхідною умовою для успішної кар'єри.
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8. Освітні проекти ОНАЗ ім. О.С. Попова.
Мета проектного навчання полягає в тому, щоб створити умови, за яких учні 

отримують нові знання про сучасні ІКТ, вчаться користуватися здобутими 
знаннями для вирішення пізнавальних і практичних завдань, розвивають у себе 
дослідницькі вміння, розвивають системне мислення, набувають комунікативних 
умінь, працюючи в групах -  в ІТ-класах. Наприклад, навчаючись в ІТ-класі, учні 
освоюють створення web-проектів - персональних сайтів-візиток, сайту школи, 
класу.

8.1. Проект «IT-освіта у  ЗОШ»:
-  організація IT-практики (виробничої та переддипломної) в 

загальноосвітніх школах м. Одеси для студентів 5- та 6-го курсів Одеської 
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (з можливістю подальшого 
працевлаштування випускників у загальноосвітніх школах на посаду інженерів 
інформаційно-інноваційних технологій) з метою впровадження в 
загальноосвітньому закладі необхідного рівня ІТ-технологій, шляхом 
адміністрування та налагодження необхідних програмних продуктів для 
комп’ютерних класів та мультимедійної техніки, налагодження локальних мереж 
для комп’ютерних класів, оптимізації процесів роботи з інтерактивними 
дошками, проведення адміністрування та розробки web-сайтів шкіл, 
налагодження та тестування систем керування класами, проведення 
обслуговування комп’ютерної техніки;

-  підключення загальноосвітнього навчального закладу комунальної 
форми власності м. Одеси до Всеукраїнської системи обмеження доступу до 
нецільових ресурсів мережі Інтернет шляхом встановлення в навчальному 
закладі власного ргоху-сервера, з метою боротьби із шкідливою для дітей 
інформацією в мережі Інтернет;

-  проведення роботи з вивчення та розвитку новітніх технологій серед 
випускників закладу освіти, проведення лекторіїв, занять зі школярами з 
програмування та диспутів із сучасних ІТ-технологій, з подальшим залученням 
учнів до навчання у профільних «ІТ-класах») та інформаційно-освітнього 
середовища у ЗОШ, як умова забезпечення якісної профільної ІТ-освіти учнів;

-  створення профільних ГГ-класів, де учні 9-11-х класів, вивчаючи основи 
інструментарію ІТ-фахівця, освоюють основні програмні продукти, принципи 
створення web-проектів, а в результаті зможуть створити власний повноцінний 
web-портал.



Проект «ІТ-клас -  ОНАЗ»: 
допомога учням у сфері ГГ щодо виконання наукових досліджень та 

сання робіт (керівництво, рецензування робіт) конкурсу-захисту науково- 
ідницьких робіт Малої академії наук.
-  сприяння розвитку електронних систем’підтримки навчального процесу в 

профільній школі: впровадження елементів дистанційного навчання школярів, 
налаштування програмової складової дистанційного ресурсу (це забезпечить 
оптимізацію навчального процесу учнів, які навчаються вдома за станом 
здоров’я, та дозволить організувати очно-дистанційну підготовку учнів з різних 
предметів і курсів);

-  організація на базі Академії курсів підвищення кваліфікації вчителів 
інформатики з використання ПСТ у системі «ЗОШ -  ВНЗ»;

-  сумісна робота до створення навчальних планів і програм, дидактичного 
та методичного забезпечення для ІТ-класів з метою удосконалення профільної 
підготовки учнів ЗНЗ;

-  здійснення допрофільної підготовки учнів 6-9-х класів: робота в гуртках з 
робототехніки та радіоелектроніки; гурткова робота із захисту інформації; 
робота в гуртках з комп'ютерних технологій (освітній проект для учнів 6-9-х 
класів, в рамках якого школярі отримують практичні навики та теоретичні 
знання в широкому спектрі комп'ютерних технологій); гурткова робота з 
технічної англійської мови (заняття проводять викладачі-практики та 
магістранти Академії в рамках програми практики); надання допомоги в 
організації проведення (разом з учителем) уроків інформатики англійською 
мовою магістрами Академії (з груп технічної еліти, що навчаються в Академії 
англійською мовою) у 9-х спеціалізованих класах з поглибленим вивченням 
англійської мови; залучення магістрів Академії до керівництва гуртковою 
роботою зі школярами 8- 9-х класів з робототехніки та програмування; навчальна 
практика з фізики для учнів 10-х класів у рамках гуртка робототехніки.

8.3. Особливості проведення профільної та до профільної підготовки в 
рамках освітніх проектів "ІТ-освіта" та «ІТ-клас -  ОНАЗ»

Допрофільна підготовка.
Допрофільна підготовка здійснюється у 8 -  9-х класах з метою професійної 

орієнтації учнів, сприяння усвідомленому вибору ними напряму профільного 
навчання у старшій школі.

Робота в гуртках.
У процесі проведення гурткових занять є можливості ознайомити учнів з 

різними професіями. Якщо керівник гуртка визначає, що учень має нахили до 
однієї з професій, то він проводить з ним індивідуальну роботу, щоб поглибити 
його знання і уміння, ще більш зацікавити професією, яка йому подобається.

Екскурсії на підприємство та в лабораторії ОНАЗ.
За рахунок позакласних годин проводить екскурсії на підприємства.
На екскурсіях учнів знайомлять з матеріалом, який виходить за межі 

навчальної програми, відбувається зустріч із фахівцями.
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.1. Профорієнтаційна робота.
Профорієнтаційна робота школи направлена на допомогу учням у вірн 
>рі профілю. Учневі, який визначився з напрямом профілізації, набаї 

егше ознайомитись з майбутньою професією, вивчаючи поглиблено курси 
вибором, профільні дисципліни.

Тому доцільним є під час допрофіпьної підготовки -  під час занять у 
гуртках.,’ профорієнтаційної роботи виконувати тестування особистісних 
характеристик учнів для визначення особистісного профілю учня, вивчення їх 
нахилив, здібностей, формувати у них суспільно-значущі мотиві вибору 
професії.
8.3.2. Профільна підготовка.

Відкриття профільних ІТ-класів.
Відкриття профільних ІТ-класів є доцільним в школах будь - якого профілю, 

тому що інформаційні технології в -тій чи іншій мірі вивчаються і 
використовуються вчителями та учнями в кожній школі, з будь-яким профілем.

У профільній школі навчання в ІТ-класі дає можливість учням вибрати 
профіль споріднений до їх інтересів, нахилів, здібностей, а це, в свою чергу, 
забезпечує більш свідомий вибір професії.

У загальноосвітніх школах навчання в ІТ-класі дає можливість учням при 
виборі будь-якої професії у недалекому майбутньому підвищити власну 
конкурентоспроможність за рахунок оволодіння сучасними ІТ. Достовірність цієї 
гіпотези пояснюється тим, що ГГ сьогодні проникли в усі сфери життєдіяльності 
людини, а понад 80 відсотків ІТ-фахівців працюють не в ІТ- компаніях, а в 
реальному секторі економіки.

Формування ІТ-профілю учня.
Спираючись на пізнавальні інтереси учнів до відповідної професії можна 

зорієнтувати їх на доцільний профіль навчання, і навпаки, знаючи здібності і 
нахили учнів до деяких предметів навчально-виховного циклу, можна 
запропонувати відповідний профіль, а в подальшому і саму професію.

Формуванню ІТ-профілю учня сприяє профільна підготовка за 
інформаційно-технологічним профілем, яка відрізняється від загальноосвітньої 
підготовки більш конкретними професійно зорієнтованими характеристиками 
мотивів, мети, засобів і результатів навчальної, продуктивної, творчої діяльності, 
які виступають стосовно до учня у вигляді певних вимог.

Тому в рамках експерименту є необхідним -  створення професійногс 
шаблону ІТ-фахівця з урахуванням як вимог до професійних якостей учнів, так 
особистісного профілю (особистісних характеристик) та використати 
розробленого шаблону для тестування випускників ІТ-класів.

9. Цілі експерименту.
1. Створення інформаційно-освітнього та науково-дослідного середовища і 

загальноосвітніх навчальних закладах, яке відповідає сучасному стану 
перспективним тенденціям науково-технічного розвитку інфокомунікаціі 
шляхом реалізації освітніх проектів ОНАЗ ім. О.С. Попова -  «ІТ-освіта у ЗОНІ) 
та «ІТ-клас -  ОНАЗ».



2. Застосування комп’ютерної програми творчої реалізації «Стимул», 
розробленої в НДІ Інфокомунікацій ОНАЗ ім. О.С. Попова, з метою 
вдосконалити підходи до пошуку професійного спрямування учнівської молоді 
та гармонізації навчального процесу протягом експеріменту.

3. Пошук ефективних технологій розвитку інформаційно-комунікаційно- 
технологічної компетенції учнів та створення власної методики діагностики 
рівня (стану) сформованості даної якості.

4. Обґрунтування та експериментальна перевірка створення необхідних 
педагогічних умов для розвитку певного рівня інформаційної, комунікаційної та 
технологічної компетенцій у старшокласників ЗНЗ.

5. Створення наукового, методичного, педагогічного та інформаційно- 
технологічного забезпечення процесу формування інформаційно-комунікаційної 
компетенції школяра в умовах формування конкурентоспроможного випускника.

10. Гіпотеза дослідження.
В основі дослідження лежить гіпотеза, згідно з якою інформаційно- 

технологічна, технічна та педагогічна підтримка навчального процесу з боку 
ОНАЗ в загальноосвітньому навчальному закладі виступатиме фактором 
становлення інформаційно-комунікаційної компетентності старших школярів.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що впровадження сучасного рівня 
ПСТ у ЗОШ, створення інноваційних педагогічних умов щодо розвитку 
інформаційно-комунікаційної компетентності (що складається з відповідних 
ІКТ-компетенцій) у старшокласників сприятиме формуванню та розвитку 
(становленню) конкурентоспроможного випускника.

У процесі професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців в ОНАЗ 
інформаційно-комунікаційна компетентність випускників шкіл набуде статусу 
структуроутворюючого компонента професійної підготовки студентів за ІКТ- 
напрямами.

Ефективність освіти безпосередньо залежить від формування у молоді 
механізмів самореалізації, а на порядку денному знаходиться індивідуально- 
орієнтована освіта і виховання, що ставить у центр системи особистість молодої 
людини, забезпечення комфортних і безконфліктних умов для її розвитку та 
реалізації потенціалу. Рання діагностика (за допомогою ПТР «Стимул» ОНАЗ) 
особистісних якостей сприяє формуванню у молоді механізмів 
самовдосконалення та самореалізації, які успішно розвиваються за умови 
всебічного врахування виявлених індивідуальних психологічних особливостей. 
Створюються умови для вибору учнями правильної майбутньої професії -  адже 
знання накопичуються не заради самих знань, а з метою повної реалізації 
закладених природою особистісних психологічних, розумових, фізичних та 
інших здібностей та якостей.

Надалі шляхом аналізу результатів анкетування цільових груп школярів 
можна виділити набори загальних характеристик, які притаманні для 
представників певної професії.
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11. Завдання дослдокешія; <•»
Діагностичні завдання? ^

-  діагностика ріння сформованості особистісних якостей учня на різ 
етапах експерименту, по відношенню до виділених навчальних предметів і в* 
навчальної діяльності;

-розкриття потенціалу учня, визначення сутності, складу і перспективних 
шляхів формування інформаційно-комунікаційної компетентності в умовах 
профільної школи;

-  виявлення педагогічного потенціалу системи шкільної освіти у 
формуванні ІКТ- компетенції учня;

-  визначення організаційно-педагогічних умов забезпечення ефективності 
формування та розвитку ПСГ-компетенції учнів, за яких участь школярів в 
освітніх ІТ-проектах, навчання в «ІТ-класах» виступає фактором становлення 
інформаційно-комунікаційної компетентності школярів старших класів;

-  оцінка рівня сформованості компонентів інформаційної та 
комунікаційної компетенції учнів з метою визначення переліку структурних 
компонентів цих ключових компетенцій, які впливають на формування 
інформаційно-комунікаційної компетентності за вибраними критеріями 
сформованості даної якості;

-  аналіз визначальних факторів, що вплинули на підвищення частки 
випускників, що визначилися з вибором профілю при навчанні в 10- 11-х класах 
школи, і які продовжили подальше навчання у вищому навчальному закладі 
відповідно до вибраного ІТ-профілю;

-  визначення компонентного складу інформаційно-комунікаційної 
компетентності учнів ЗОШ за вибраними критеріями;

-  тестування школярів на відповідність шаблону ІТ-фахівця та дослідження 
особистісних характеристик учнів і складання особистісного профілю учня.

Практичні завдання:
-  розроблення структурно-функціональної моделі формування ПСТ- 

компетенції учня, яка передбачає виявлення, розкриття та розробку критерії! 
відбору учнів за особистісними якостями, критеріями оцінки сформованості ПО 
компетентності учнів, визначення рівнів сформованості ПС-компетентності;

-  розроблення науково-методичного забезпечення процесу формуванні 
ІКТ- компетенції школяра і виявлення його ефективності при реалізації освітні: 
проектів ОНАЗ;

-  розроблення методики діагностики стану ПС-компетентності старшол 
школяра спираючись на її компонентний склад.

Формуючі завдання:
-  проектування та реалізація спеціальних педагогічних умов, форм навчанн 

(гурток, семінар, факультатив, ІТ-клас) для реалізації освітнього потенціал 
учнів;

підвищення ефективності процесу формування інформаційне 
комунікаційної -  компетентності за допомогою дистанційних освітніх технолог 
та засобів електронного навчання;



створення шкільної освітньої ІТ-спільноти з метою розвитку 
інформаційно-комунікаційної компетентності;

-  дослідження проблем і пошук шляхів вирішення при побудові системи 
безперервної освіти, забезпечення наступності шкільної та вузівської освіти, 
адаптації учнів до навчання у ВНЗ за вибраним профілем.

Вирішальні завдання ПКТ "Стимул".
У сфері освіти ПКТ "Стимул” допомагає вирішити додаткові специфічні 

задачі:
-  визначення індивідуальних психологічних особливостей учнівської 

молоді;
-  визначення каналів оптимального інформаційного сприйняття;
-  виявлення, з наданням рекомендацій щодо усунення, найбільш імовірних 

причин низького засвоювання навчального матеріалу;
-  визначення можливої міжособистісної взаємодії в класному колективі з 

визначенням потенційно негативних взаємовідносин;
-  спостереження за динамікою змін особистісних характеристик з метою 

уникнення потенційних стресових ситуацій, вирішення питань професійного 
спрямування;

-  формування рекомендацій щодо оптимального подання навчального 
матеріалу в рамках конкретного навчального колективу, визначення напрямів 
стимулювання творчої активності учнів, виявлення прихованого потенціалу, 
вдосконалення взаємодії учня з оточенням тощо.

12. Рівень експериментальної діяльності:
-  експериментальна діяльність у частині організації профільного навчання 

в ІТ-класах є діяльністю регіонального рівня -  здійснюється у системі освіти м. 
Одеси;

-  експериментальна діяльність у частини впровадження сучасного рівня ІТ 
в школах різних областей України під час проходження ІТ-практики студентами 
5 - 6-го курсів ОНАЗ та впровадження Всеукраїнської системи обмеження 
доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет є діяльністю всеукраїнського 
рівня.

13. Методи та методики дослідження: емпіричні діагностичні методи 
дослідження (анкетування, тестування, педагогічне спостереження, бесіда), 
експериментальні методи (констатуючий і формуючий експеримент), метод 
проектів.

Крім реалізації освітніх проектів "ІТ-освіта" та «ІТ-клас -  ОНАЗ» метод 
проектів використовується як навчально-пізнавальний при навчанні в «ІТ- 
класах» (у/еЬ-проекти учнів), який є основною технологією формування 
ключових компетентностей учнів. Ця технологія дозволяє використовуючи 
найменші затрати ресурсів, створити в навчальному процесі умови діяльності, 
максимально наближені до реальних.

14. Етапи проведення експерименту:
14.1. Організаційно-підготовчий етап
Термін -2015 рік.



чення сучасного

мпетентності учнів.
2. Виявлення стану проблеми формування інформаційної компетентності 

учнів і- вчителів інформатики, їх готовності до подолання труднощів викладання 
сучасних ІТ в профільній школі.

3. Робота з впровадження освітніх проектів ОНАЗ в загальноосвітніх 
навчальних закладах.

4. Розроблення методичних рекомендацій щодо ефективного використання в 
навчальному процесі інноваційних освітніх технологій -  освітніх проектів ОНАЗ
- «ІТ-освіта в ЗОШ» та «ІТ-клас -  ОНАЗ»: розробка та затвердження програми

«Технологій» в профільній школі; розробка та затвердження програми спецкурсу 
«Професійна англійська» для профільної школи; розробка та затвердження 
програми спецкурсу з фізики для профільної школи.

5. Комплексна діяльність Академії: конструктивна взаємодія Академії та 
соціальне партнерство з підприємствами та ЗОШ, майстер-класи за участю 
фахівців ІТ-компаній, підприємств галузі зв'язку, екскурсії школярів на 
підприємства, знайомство потенційних абітурієнтів Академії з першим робочим 
місцем ІТ-фахівця, програміста, інженера.

6. Організаційний етап передбачає:
6.1 Організацію спеціальної підготовки кадрів, що беруть участь у 

проведенні експерименту:
-  на рівні ВНЗ -  підготовка магістрів Академії до участі в експерименті 

(впровадження дисциплін: педагогіка, психологія та методика викладання);
-  на рівні ЗНЗ -  підвищення кваліфікації вчителів ЗНЗ на базі ОНАЗ за 

напрямами ІТ і англійська мова в ПСТ.
6.2 Постійно діючий семінар з навчання педагогів загальної методики 

організації експерименту, обговоренню програм конкретних експериментів, 
результатів їх ходу.

6.3 Створення методичного забезпечення, необхідних дидактичних, 
виховних та інших матеріалів, тестових завдань, письмових (навчальних і 
контрольних) робіт, анкет, контрольних зрізів.

14.2 Дослідний етап
Дослідницький етап охоплює констатуючий, формувальний та оціночно- 

результативний експерименти.
14.2.1. Констатуючий експеримент дослідного етапу
Термін -  2015-2016роки.
Мета констатуючого етапу експериментальної роботи полягає у визначенні 

педагогічних принципів та умов ефективності процесу формування та розвитку 
ПСТ-компетенцій.
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На цьому етапі проводився, 
вихідного рівня розвитку (сформованості) 
класів.

1.У ході констатуючого експерименту відповідно до 
критеріїв, що характеризують інформаційно-комунікаційну 
особистості, за допомогою педагогічних методів -  тестування, 
педагогічного спостереження, проводиться диференціація учнів 9- 11-х 
(саме такий віковий ценз закладений в розроблених в ОНАЗ освітніх 
для ЗНЗ) на рівневі групи (високий, базовий, допустимий, низький), це 
визначити вихідний рівень сформованості даної якості особистості учня, скласти 
особистісний профіль учня і виконати перевірку на відповідність інформаційно- 
технологічному профілю професії.

2.Створення інформаційного простору освітнього закладу. Створення умов, 
що сприяють впровадженню нових інформаційних технологій в навчальний 
процес і в інші сфери життя освітньої установи.

3.Теоретичне і практичне опрацювання проблеми формування ключової 
компетентності з інформаційних і комунікативних технологій у школярів.

4.У рамках дослідницького експерименту встановлюється факт 
перевищення рівня ІК-компетентності (покомпонентно) в учнів 11-го класу 
порівняно з учнями 9-го класу.

14.2.2. Формуючий експеримент дослідного етапу
Термін -  2016-2019роки.
Для апробації технології формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності учнів знадобився формуючий етап експериментальної роботи, 
який супроводжується застосуванням спеціально розробленої системи заходів, 
спрямованих на формування в учнів зазначеної компетентності.

Мета формуючого етапу експериментальної роботи полягає в апробації 
технології (моделі) формування інформаційно-комунікаційної компетентності та 
перевірці їх ефективності впродовж навчання школяра в «ІТ-класі» та 
педагогічних умов її реалізації за допомогою впровадження освітніх проектів 
ОНАЗ - «ГГ-освіта в ЗОНІ» та «ІТ-клас -  ОНАЗ».

1. Здійснюється експериментальна і досвідчена перевірка результативності 
розроблених педагогічних умов, удосконалення навчально-методичного 
забезпечення освітніх проектів ОНАЗ у ЗНЗ м. Одеси, уточнення оцінного 
інструментарію, діагностика та корекція формованих ІКТ-компетенцій 
старшокласників.

2. У ході формуючого експерименту доцільним є апробація розробленої в 
організаційно-підготовчому етапі структурно-функціональної моделі (технології) 
формування ІКТ-компетенції учня в умовах реалізації освітніх проектів ОНАЗ -  
«ІТ-освіта в ЗОШ» та «ІТ-клас -  ОНАЗ» з метою раннього формування 
конкурентоспроможного випускника, формування якісного контингенту 
студентів Академії ПСТ-напряму, які продовжать профіль навчання в ОНАЗ.

14.2.3. Оціночно-результативний експеримент дослідного етапу
Термін -  2019-2020роки.
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1. Проведення дослідження з метою визначення динаміки формування 
окремих компонентів інформаційної та комунікаційної компетенцій, виявлення 
того, як розроблена модель ІТ-освіти і як спеціально створені інноваційні 
педагогічні умови вплинули на формування у школярів певних якостей до 
інформаційно-комунікаційної діяльності. Обґрунтування педагогічних умов, 
засобів, методів і форм, що сприяли успішному формуванню ПСТ-компетенції 
учнів в умовах різнорівневих знань і умінь у сфері ІТ, різних особистісних 
якостей на початку експерименту.

2. Порівняння за вибраними критеріями рівнів сформованості ПСТ- 
компетенції учнів експериментальних та контрольної груп до і після 
формуючого експерименту. Порівняння покаже наскільки запропоновані та 
апробовані нами педагогічні умови ефективні при вирішенні проблеми 
формування ПСТ-компетенції учнів для реалізації компетентнісного підходу та 
впровадження освітніх проектів ІТ-освіти в умовах профільної школи.

143. Узагальнюючий етап експерименту
Термін -  2020рік.
Узагальнюючий етап експерименту включає: обробку та інтерпретацію даних 

дослідження, формулювання висновків, впровадження результатів експерименту.
1. Кількісний і якісний аналізи, оцінювання результатів експерименту.
2. Підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи.
З .Вихід на остаточну модель (технологію) створення інноваційних, 

педагогічних та інформаційно-технологічних умов для формування ключової 
інформаційно-комунікаційної компетенції учнів.

4.Поширення педагогічного досвіду, набутого в педагогічному 
експерименті, через організацію та проведення семінарів, конференцій, «Круглих 
столів», публікування серії публіцистичних і науково-методичних статей.
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