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ВСТУП
Протягом 2020 року, відповідно до програми проведення експерименту
всеукраїнського рівня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 01 жовтня 2018 року № 1042 «Про проведення експерименту
всеукраїнського рівня за темою «Організація професійного навчання
учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій
території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням
технології дистанційного навчання», на базі Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Луганській області та Золотівського
професійного ліцею відбувалась реалізація завдань ІІІ (узагальнювального)
етапу дослідно-експериментальної роботи та підбиття підсумків проведеної
експериментальної діяльності.
Місцезнаходження закладів освіти та контактна інформація:
 Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Луганській області: пр-т Центральний, 17,
м. Сєвєродонецьк, Луганська області,
Україна, 93400;
тел. - (06452) 4-00-50;
e-mail - nmc_pto_lug@ukr.net;
адреса вебсайту - http://nmc-pto.lg.ua/
 Золотівський професійний ліцей: вул. Молодіжна, 37,
м. Золоте, Луганська області,
Україна, 93295;
тел. – (06455) 4-38-00;
e-mail - zpl_83@ukr.net;
адреса вебсайту - https://www.zplicey.com/
Автори ініціативи експерименту: Артюшенко Володимир Іванович,
директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у
Луганській області, Кіященко Тетяна Робертівна, директор Золотівського
професійного ліцею.
Науковий керівник експерименту: Пригодій Микола Анатолійович,
доктор педагогічних наук, професор, головний співробітник лабораторії
електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних наук України.
Наукові консультанти: Радкевич Валентина Олександрівна, директор
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних
наук,
професор,
дійсний
член
НАПН
України;
Пятничук Тетяна Володимирівна, начальник відділу наукового та
методичного забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти», кандидат педагогічних наук.
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Координатор експерименту: Онопрієнко Людмила Михайлівна,
методист вищої категорії відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», координатор експериментальної роботи всеукраїнського рівня в
закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
Метою третього (узагальнювального) етапу визначено узагальнення
результатів упровадження технології дистанційного навчання у процесі
підготовки кваліфікованих робітників, експериментальна апробація
впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес закладах
професійної (професійно-технічної) освіти.
Основними завданнями, спрямованими на реалізацію завдань ІІІ етапу
всеукраїнського експерименту, що проводився з січня по грудень 2020 року,
відповідно до програми та заявки було передбачено:
 узагальнення результатів упровадження технології дистанційного
навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників;
 підготовка методичного посібника з проблематики дослідження;
 проведення Всеукраїнської інтернет-конференції за тематикою
експерименту;
 підготовка звіту про результати узагальнювального етапу
експерименту, висвітлення результатів експерименту.
Для реалізації завдань третього (узагальнювального) етапу (як і перших
двох) використовувались такі методи:
1. теоретичні (аналіз психолого-педагогічних і методичних джерел
із проблеми дослідження, законодавчих і нормативно-правових
документів, що регламентують діяльність закладів професійної
(професійно-технічної) освіти; узагальнення та систематизація
джерел із метою з’ясування стану розробленості проблеми,
визначення понятійного апарату, обґрунтування організаційнопедагогічних умов та методики формування професійних
компетентностей здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з використанням
технології дистанційного навчання);
2. емпіричні (діагностичні, прогностичні, обсерваційні для
визначення стану розробленості досліджуваної проблеми,
педагогічний експеримент для проведення педагогічної
діагностики та перевірки результативності методики формування
професійних компетентностей здобувачів освіти ЗП(ПТ)О з
використанням технології дистанційного навчання);
3. статистичні (збір та аналіз статистики щодо функціонування
системи дистанційного навчання; комп’ютерне статистичне
опрацювання одержаних експериментальних даних (на основі MS
Excel) для обробки та інтерпретації результатів експерименту).
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ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
Відповідно
до
програми
ІІІ
(узагальнювального)
етапу
експериментальної роботи всеукраїнського рівня, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 01.10.2018 р. № 1042, було здійснено
наступне:
 Сформовано інформаційно-освітнє середовище закладу професійної
(професійно-технічної) освіти на платформі MOODLE із залученням
усіх учасників освітнього процесу експериментального закладу освіти та
методичного супроводу в особі Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Луганської області;
Станом на 01 вересня 2020 року до експериментального освітнього
середовища на базі Moodle було підключено/зареєстровано 199 осіб, з них:
18 педагогічних працівників, 181 здобувачів освіти (з них 40 осіб з території,
тимчасово непідконтрольної українській владі).

198

199

174

27
Кількість
Кількість
Кількість
Кількість
зареєстрованих у 2018 зареєстрованих у 2019 зареєстрованих станом зареєстрованих станом
році
році
на 07.02.2020 р.
на 01.09.2020 р.
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 Розроблено та впроваджено дистанційні освітні курси із навчальних
предметів експериментального закладу освіти.
Апробація експериментальної моделі проводилась з трьох професій:
«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Кухар.
Кондитер», «Електрослюсар підземний».
Загальна кількість створених курсів з навчальних компонентів освітніх
програм склала 215.

 Розроблено та впроваджено методики формування професійних
компетентностей здобувачів освіти закладів професійної (професійнотехнічної) освіти із використанням технології дистанційного навчання.
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У рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня
творчими групами педагогічних працівників експериментальних закладів
освіти було розроблено методики формування професійних компетентностей
здобувачів освіти ЗП(ПТ)О із використанням технології дистанційного
навчання, які розміщено у вигляді порадників та методичних рекомендацій
на офіційному сайті Золотіського професійного ліцею у розділі «Дистанційне
навчання» з переходом на Moodle. Також для педагогічних працівників на
платформі містяться:
– методичні рекомендації щодо створення дистанційних курсів;
– рекомендації щодо представлення навчальних матеріалів та їх
візуалізації;
– методичні рекомендації по роботи на платформі MOODLE;
– нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи
(наказ Міністерства освіти і науки України, програма експерименту, склад
творчих груп, положення про дистанційне навчання);
– пам’ятка користувача;
– анкети для оцінювання ефективності використання дистанційного
навчання в освітньому процесі (для педагогів, керівників та здобувачів
освіти).
Крім того, у загальному доступі знаходять чек-листи педагогів,
індивідуальні та перспективні плани, протоколи педрад, презентації досвіду
Золотівського професійного ліцею за проблематикою дослідження.
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 Розроблено освітні програми та методичні рекомендації щодо
використання технології дистанційного навчання в освітньому процесі
закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 Створено рекомендації щодо впровадження отриманих результатів
у практику роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти
України.
За результатами проведеної дослідно-експериментальної роботи
підготовлено методичний посібник з проблематики дослідження «Методичні
рекомендації щодо формування дистанційних курсів та використання
технології дистанційного навчання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О», посібник
«Електронне навчання на базі MOODLE» (зошит-порадник для викладачів та
майстрів виробничого навчання), «Алгоритм роботи в MOODLE».
Індивідуально
для
керівників
та
педагогічних
працівників
експериментального закладу освіти проводились консультації та майстер
класи із використання платформи MOODLE, створення освітнього
віртуального середовища та побудови навчальних курсів з компонентів
освітніх програм. Цей досвід покладено в основу методичного посібника.
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 Проведено Всеукраїнську
експерименту.

Інтернет-конференцію

за

тематикою

З метою поширення досвіду щодо впровадження елементів
дистанційного навчання та демонстрації набутої практики організації
віддаленого освітнього процесу 20 травня 2020 року Інститутом професійної
освіти НАПН України та Навчально-методичним центром професійнотехнічної освіти у Луганській області було ініційовано проведення
Всеукраїнської Інтернет-конференції (вебінару) «Технології дистанційного
навчання у підготовці кваліфікованих робітників нової формації»
(модератором виступив Кононенко Андрій Геннадійович, кандидат
педагогічних наук, завідувач науково-організаційного відділу Інституту
професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук
України). Загальна кількість присутніх склала понад 300 осіб.
У рамках вебінару було висвітлено основні підходи до використання
дистанційної форми у професійній освіти, застосування елементів
електронного навчання у підготовці кваліфікованих робітників, актуальні
проблеми, які зосереджені в реалізації даного питання, та шляхи адаптації
закладів освіти у новому режимі роботи.
Досвідом власної практики поділились Луганська (Навчальнометодичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області,
Золотівський професійний ліцей), Вінницька (ДПТНЗ «Вінницьке вище
професійне училище сфери послуг»), Черкаська (ДНЗ «Уманський
професійний
аграрний
ліцей»)
та
Хмельницька
області
(ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»,
Вище професійне училище №4 м. Хмельницького).
Запис
вебінару
можна
переглянути
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=VxcJDFFK83c
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 Підготовлено звіт про результати ІІІ (узагальнювального) етапу
експерименту.
За підсумками третього (узагальнювального) етапу дослідноекспериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Організація
професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на
тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з
використанням технології дистанційного навчання» творчими групами
НМЦ ПТО у Луганській області та Золотівського професійного ліцею
складено звіт за результатами роботи та підготовлено супровідні додатки:
 аналітичну довідка експериментальної моделі закладу П(ПТ)О;
 методичний посібник «Методичні рекомендації щодо формування
дистанційних курсів та використання технології дистанційного навчання в
освітньому процесі ЗП(ПТ)О»;
 матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції (вебінару) за темою:
«Технології дистанційного навчання у підготовці кваліфікованих робітників
нової формації»;
 звіт за результатами ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи.
Для більш наглядного відображення проведеної роботи та візуального
відтворення електронної системи забезпечення навчання Золотівського
професійного ліцею матеріали звіту доповнено скріншотами.
Відповідні матеріалі висвітлено на сайті НМЦ ПТО у Луганській
області http://nmc-pto.lg.ua/doslidno-eksperementalna-robota/

11

Реалізації завдань експерименту дозволила наступне:
– визначити теоретичні засади організації дистанційного навчання в
закладі професійної (професійно-технічної) освіти;
– визначити критерії, показники та рівні формування професійних
компетентностей
здобувачів освіти
закладу
професійної
(професійно-технічної) освіти;
– розробити та теоретично обґрунтувати організаційні й педагогічні
умови організації професійного навчання учнівської молоді й
дорослих, у тому числі тих осіб, які проживають на тимчасово
окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення з
використанням технології дистанційного навчання;
– розробити та апробувати дистанційні курси з предметів освітніх
програм та їх навчально-методичне забезпечення;
– упровадити
в
практику
й
експериментально
перевірити
ефективність організаційно-педагогічних
умов
дистанційного
навчання здобувачів освіти закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.
Третій (узагальнювальний) етап реалізовано у термін: січень 2020 р. грудень 2020 р., за який:
1. узагальнено результати упровадження технології дистанційного
навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників;
2. підготовлено методичний посібник з проблематики дослідження;
3. проведено Всеукраїнську Інтернет-конференцію;
4. підготовлено звіту про результати узагальнювального етапу
експерименту;
5. висвітлено результати експерименту на сайтах Навчальнометодичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області та
Золотівського професійного ліцею.
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Результати експериментальної діяльності:
 набуто досвіду використання технології дистанційного навчання в
освітньому процесі закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 створено спеціалізоване інформаційно-освітнє середовище закладу
професійної (професійно-технічної) освіти;
 створено та апробовано авторських дистанційних навчальних курсів
освітніх програм;
 розроблено й апробовано систему дистанційного тестового контролю
рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;
 розроблено та апробовано методичні матеріали супроводу
дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної)
освіти.
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Проведення масових заходів
Поширення ідей інноваційної діяльності експериментальної роботи
всеукраїнського рівня закладів професійної (професійно-технічної) освіти
Луганської області за темою: «Організація професійного навчання учнівської
молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в
населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням технології
дистанційного навчання» з метою розповсюдження та впровадження в
практику роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти
проводилось шляхом організації заходів навчально-методичного характеру,
участі у заходах регіонального та Всеукраїнського рівня. Незважаючи на
карантинні обмеження, педагогічні колективи експериментальних закладів
освіти ділилися досвідом впровадження дистанційного навчання в освітній
процес закладів П(ПТ)О. Протягом 2020 року було проведено та прийнято
участь:
− засідання творчих груп експериментальних закладів освіти (січень –
грудень 2020 р.);
− засідання педагогічної ради Золотівського професійного ліцею
(травень, грудень 2020 р.);
− засідання навчально-методичної ради Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Луганській області (червень, грудень 2020 р.);
− тематичні обласні педагогічні читання з проблематики дослідження у
формі вебінару (квітень 2020 р.);
− участь в освітньому івенті Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти щодо використання дистанційних технологій в
освітньому процесі з доповіддю в онлайн трансляції (25-26.05.2020 р.);
− участь у І Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції
«Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах
сьогодення» - «Цифровізація освітнього процесу. Дистанційна освіта»;
− ініційовано проведення Усеукраїнському вебінарі НМЦ ПТО у
Луганській області та Інституту ПТО НАПН України за темою: «Технології
дистанційного навчання у підготовці кваліфікованих робітників нової
формації» (20.05.2020 р.);
− участь у Міжнародній науково-практичної конференції «Інформаційноресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації
суспільства» - секція 3 «Розвиток цифрової компетентності педагога
професійної і фахової передвищої освіти в умовах діджиталізації: цифрові
можливості, трансфер знань, інтеграція із цифровою економікою»;
− участь у засіданні комісії з професійної педагогіки, психології та змісту
професійно-технічні освіти Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України про хід та результати інноваційної
освітньої діяльності Всеукраїнського рівня на базі закладів П(ПТ)О
(13.02.2020 р.) – презентовано звіт про результати ІІ етапу дослідноекспериментальної роботи НМЦ ПТО у Луганській області та Золотівського
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професійного ліцею за темою: «Організація професійного навчання
учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій
території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням
технології дистанційного навчання»;
− участь в обласний вебінар «Створення ефективної системи роботи із
здобувачами освіти у закладах П(ПТ)О», м. Сєвєродонецьк (квітень 2020 р.);
− обласна методична секція викладачів української мови і літератури,
зарубіжної літератури з проблематики дистанційного навчання в режимі online (13.04.2020 р.);
− обласна методична секція педагогічних працівників аграрної,
автомобільної, електроенергетичної галузей на тему «Створення мотивації
успіху здобувачів освіти на основі впровадження в освітній процес
інноваційних технологій» (10.04.2020 р.);
− оn-linе марафон педагогічних ідей за темою «Організація навчання з
використанням дистанційних технологій в системі професійної (професійнотехнічної) освіти Луганської області – досягнення і перспективи (обмін
досвідом)» (09.04.2020 р.);
− обласна
методична
секція
для
викладачів інформатики
та
педпрацівників галузі інформаційних технологій у формі семінарупрактикуму на тему «Розвиток навичок викладачів ЗП(ПТ)О щодо
діджиталізації освітнього процесу» (квітень 2020);
− майстер-клас для викладачів історії за темою «Організація
дистанційного викладання синхронізованого курсу історії в закладах
П(ПТ)О» (27.04.2020);
− онлайн засідання фокус-групи педагогічних працівників психологічної
служби ЗП(ПТ)О щодо роботи в дистанційному режимі (23.04.2020 р.);
− віртуальний майстер-клас для педагогічних працівників ЗП(ПТ)О щодо
використання Інтернет-платформи MOODLE для організації освітнього
процесу та підготовки кваліфікованих робітників (21.04.2020 р.);
− онлайн-семінар за темою «Проведення віртуальних лабораторнопрактичних робіт з професії «Кухар» в умовах дистанційного навчання»
(17.04.2020 р.);
− майстер-клас на тему «Як використовувати платформу ZOOM для
відеоконференцій» (16.04.2020 р.);
− майстер-клас для
викладачів
інформатики
ЗП(ПТ)О
на
тему «Упровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес»
(16.04.2020 р.);
− майстер-клас для викладачів іноземної (англійської) мови на
тему «Особливості викладання іноземної мови засобами дистанційних
технологій: проблеми і перспективи» (15.04.2020 р.);
− засідання обласної методичної секції педагогічних працівників
аграрної,
автомобільної,
електроенергетичної
галузей
на
тему: «Упровадження сучасних виробничих технологій в освітній процес як
засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти при підготовці
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кваліфікованих робітників» (26.04.2020 р.);
− віртуальний майстер-клас на тему «Як провести відеоконференцію на
платформі GoogleMeet» (14.05.2020 р.);
− онлайн-майданчик педагогічних ідей для заступників директорів з
навчально-виховної роботи, голів методичних комісій класних керівників
ЗП(ПТ)О на тему «Організація та здійснення виховної роботи в ЗП(ПТ)О в
період карантину» (29.04.2020 р.);
− обласну методичну секцію керівників фізичного виховання, викладачів
фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» ЗП(ПТ)О області на
тему «Організація роботи викладача фізичної культури в умовах карантину»
(24.04.2020 р.);
− круглий стіл у форматі онлайн на тему «Підготовка до ЗНО в умовах
дистанційного навчання» (28.05.2020 р.);
− обласна методична секція для педагогічних працівників гірничої,
будівельної, торгово-кулінарної галузей та сфери послуг з проблеми:
«Трансформація підходів до викладання спецдисциплін у контексті SMARTосвіти» (08.10.2020 р.).
На базі Золотівського професійного ліцею проводились наступні
внутрішні методичні заходи:
1. Методична нарада з елементами тренінгу за темою: «Трансформація
сучасної освіти – нові виклики та можливості для професійного
зростання педагога» (вересень 2020р.)
2. Фестиваль педагогічних ідей і знахідок (Засідання методичних комісій
з питань вивчення педагогічного досвіду в напрямку дистанційної
освіти) (листопад 2020 р.)
Щомісяця проводились індивідуальні консультації з педагогами щодо
організації віддаленого освітнього процесу та налагодження зворотнього
зв’язку зі здобувачами освіти.
Крім того, протягом року проводились тематичні дискусійні платформи,
методичні консалтинги, семінари-практикуми, онлайн бесіди, віртуальні
тренінги тощо щодо проблематики дослідження.
Учасники творчих груп з реалізації завдань експерименту прийняли
участь у розробці онлайн курсу Міністерства освіти і науки України «Про
дистанційний та змішаний формати навчання для педагогів та керівника
закладів ПТО» (підготовка пропозицій та корегування змісту онлайн курсу,
який було презентовано 01.09.2020 р.) та методичного посібника
«Методологія змішаного навчання для закладів професійно-технічної освіти»
(за сприяння міжнародних донорів, в рамках проєкту EU4Skills).
Матеріали, що висвітлюють участь у заходах навчально-методичного
характеру, розміщено у вигляді прес-релізів та методичних кейсів на сайтах
Золотівського професійного ліцею та НМЦ ПТО у Луганській області,
опубліковано у соціальних мережах експериментальних закладів освіти.
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Публікації результатів експериментальної роботи
Результати третього (узагальнювального) етапу експериментальної
роботи всеукраїнського рівня за темою: «Організація професійного навчання
учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій
території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням
технології дистанційного навчання» представлено у статтях фахових видань,
тезах та збірках матеріалів Інтернет-конференцій, вебінарів тощо, а саме:
- Лебединська О.В. Технології дистанційного навчання у підготовці
кваліфікованих робітників нової формації // Збірник матеріалів
науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи удосконалення
професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення»
(28-29.05.2020 р.);
- Артюшенко В.І., Волкова Є.І., Лебединська О.В. Конкурсна робота в
рамках проведення Дванадцятої міжнародної виставки «Інноватика в
сучасній освіті» - номінація «Інновації у створенні й упровадженні
системи дистанційного навчання в умовах сучасних викликів»;
- Збірнику матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної відеоконференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку
суспільства» (29.10.2020 р.) – статті «Інновації у створенні й
упровадженні системи дистанційного навчання в умовах сучасних
викликів» (Артюшенко В.І.), «Прогресивні стилі забезпечення якості
професійної освіти» (Мищенко Т.М.), «Лайфхаки трансформації
освітнього процесу закладу професійної (професійно-технічної)
освіти» (Лебединська О.В.), «Гейміфікація як засіб підвищення
мотивації і якості навчання в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти» (Підгайко С.В.), «Розвиток навичок у педагогів
закладів
професійної
(професійно-технічної) освіти щодо
діджиталізації освітнього процесу» (Волкова
Є.І.), «Кар’єрне
зростання та саморозвиток педагогічних працівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти» (Ярмонова І.О.);
- Маслікова Ю.В. Упровадження технології мобільного навчання при
формуванні інформаційно-цифрових компетентностей здобувачів
освіти і вдосконаленні освітнього процесу//Методичний вісник
«Професійна освіта Луганщини» (випуск №1 – 2020)/ Навчальнометодичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області.
- Мозгова С.В., Матюшко І.В., Литвин І.А. Дистанційне навчання в
професійній освіті. Сьогодення // Шляхи удосконалення професійних
компетентностей фахівців в умовах сьогодення. Матеріали
міжнародної науково – практичної інтернет конференції,
(рекомендовано до друку Вченою радою Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки (протокол №7 від
28.05.2020р.)) Київ – 2020.
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- Луньова О. Використання сервісу GOOGLE у професійно-практичній
підготовці здобувачів освіти Державного навчального закладу
«Сєвєродонецьке вище професійне училище» // Методичний вісник
«Професійна освіта Луганщини» (випуск №2 – 2020)/ Навчальнометодичний центр професійно-технічної освіти у Луганській області.
- Соловарь В. Освітній відеоконтент - ефективний засіб організації
освітньої діяльності // Методичний вісник «Професійна освіта
Луганщини» (випуск №2 – 2020)/ Навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у Луганській області.
- Козир О. Використання елементів фітнесу на уроках фізичної
культури під час навчання за дистанційною формою // Методичний
вісник «Професійна освіта Луганщини» (випуск №2 – 2020)/
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у
Луганській області.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Результати реалізації завдань ІІІ (узагальнювального) етапу
експериментальної роботи всеукраїнського рівня Навчально-методичного
центру професійно-технічної освіти у Луганській області та Золотівського
професійного ліцею за темою: «Організація професійного навчання
учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій
території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням
технології дистанційного навчання» такі:
– визначено теоретичні засади організації дистанційного навчання в
закладі професійної (професійно-технічної) освіти;
– визначено критерії, показники та рівні формування професійних
компетентностей
здобувачів освіти
закладу
професійної
(професійно-технічної) освіти;
– розроблено
та
теоретично
обґрунтовано
організаційні
й
педагогічні умови організації професійного навчання учнівської
молоді й дорослих, у тому числі тих осіб, які проживають на
тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії
зіткнення з використанням технології дистанційного навчання;
– створено спеціалізоване інформаційно-освітнє середовище закладу
професійної (професійно-технічної) освіти;
– розроблено та апробовано дистанційні курси з предметів освітніх
програм та їх навчально-методичне забезпечення;
– упроваджено в практику й експериментально перевірено
ефективність організаційно-педагогічних
умов
дистанційного
навчання здобувачів освіти закладів професійної (професійнотехнічної) освіти;
– набуто досвіду використання технології дистанційного навчання в
освітньому процесі закладу професійної (професійно-технічної)
освіти;
– розроблено й апробовано систему дистанційного тестового контролю
рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;
– узагальнено результати упровадження технології дистанційного
навчання у процесі підготовки кваліфікованих робітників;
– підготовлено методичний посібник з проблематики дослідження;
– проведено Всеукраїнську Інтернет-конференцію за тематикою
дослідження;
– підготовлено звіту про результати третього (узагальнювального) етапу
експерименту (протокол від 03.12.2020 р. № 5);
– висвітлено результати експерименту на сайтах Навчальнометодичного центру професійно-технічної освіти у Луганській області
та Золотівського професійного ліцею.
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Таким
чином,
завдання
ІІІ
(узагальнювального)
етапу
експериментальної роботи виконано у повному обсязі. Апробація
впровадження дистанційного навчання протягом 2019-2020 рр. та в умовах
вимушеного загальнодержавного карантину підтверджують ефективність
впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес ЗП(ПТ)О
та можуть бути рекомендовані для поширення у практику роботи закладів
професійної (професійно-технічної) освіти у контексті підготовки майбутніх
кваліфікованих фахівців.
Третій
етап
завершує
дослідно-експериментальну
роботу
всеукраїнського рівня. Усі завдання відповідно до програми експерименту
було виконано. За результатами кожного етапу складено звіт про виконану
роботу. Із зазначеною інформацією можна ознайомитися на сайті НМЦ ПТО
у Луганській області у розділі «Дослідно-експериментальна робота».
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