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Abstract
An innovative model of in-service professional development for Kyiv region school educators using distance 
learning format is described. Kyiv Regional In-Service Teacher Professional Development Institute offers its vision 
and experiences in providing effective, up-to-date professional development using online technologies.
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Introduction

In the process of information society development, the system of education has to meet the 
following requirements: correspondence of the changes that take place to social, economic, and 
environmental challenges; adequacy of education to the constantly growing volume of informa
tion and new expectations; and rapid deployment of new information technologies. Therefore, 
the innovative paradigm of “lifelong education,” or continuous education (Bolubash, 1997) 
replaced the old “teaching,” or “supporting” paradigm.

Nowadays, information and communication technologies are integrated in different branches 
of public life and specifically in in-service teacher education. The process of in-service 
professional development targets not only the development of teachers’ general pedagogic 
competencies and deepening their subject knowledge, but also the formation of a high-level 
teacher information culture (Zhaldak, 1989; Kartashova, 2004; Kozlakova, 2004; Serdyukov, 
Hill, & Serdyukova, 2009; Smirnova, 2004). The teacher information culture needs to be of 
sufficiently high level to ensure effective use of information and communication technologies in 
teaching, in preparing the learning process, and in improving teacher professional capabilities via 
self-education.

Distance Education in In-Service Teacher Professional Development

One form of integration of information and communication technology (ICT) in education is 
distance education, which is gradually being implemented in the practice of in-service teacher 
professional development.

The expedience of introducing distance education in the system of in-service teacher 
education is justified by the following advantages:

• Flexibility in educational process (comfortable time, place, rate of studies).
• Modular learning structure (personal motion trajectory for every teacher).
• Cost savings (on travel, food, accommodations, and salaries for substitute teachers).
• Stability of the educational process (diminishing the number of substitutions, decreasing 

changes in the schedule).
• Increased motivation of self-education.
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• The fact that online leaning induces teachers to upgrade their level of informational 
culture (mastering hardware and software, using information and communication technol
ogies in the classroom).

At the same time, it is worthwhile to mention the problems that arise in the process of ICT 
application and in the distance-learning format. Technical equipment in our schools is obsolete 
and insufficient in the delivery capacity, and the telecommunications network in the country is of 
low quality when schools may not have access to the Internet. In 2009 only 85% of Ukrainian 
schools were equipped with computer technology that, incidentally, did not meet contemporary 
requirements. Other schools do not have computers at all. The important criterion that demon
strates the level of computer support for the educational process is the number of students per 
computer. In the beginning of 2007, the average number of students per computer decreased 
from 49 to 41 students, and in the beginning of the 2008-2009 school year it improved to 25 
students per computer.

An important challenge is teachers’ psychological unpreparedness for independent study, and 
non-acceptance of new, innovative ideas. The main reason for this is not teachers’ unwillingness 
to improve their professional skills, but rather a lack of necessary conditions for self-education in 
educational institutions, and inadequate use of information and communication technologies in 
their professional activities. This problem is particularly critical for rural educational institutions. 
The computer classes available in these schools do not help solve the problem, because both the 
hardware and the software are obsolete and do not meet modem requirements. Many of the 
computers are not connected to the Internet.

Teachers’ computer literacy proficiency is generally low. The conducted research revealed 
that in the past few years this question has become a concern for many teachers, especially those 
ranging in age from 35 to 55, whose work experience was from 15 to 35 years. Usually, these 
professionals were the teachers highly recognized not only within the school they worked for, 
but also within the district, city, or region. However, the research found that 65% of them were 
unable to use modem ICT in their teaching practice, which caused considerable psychological 
discomfort, impacting their professional ratings and reducing the demand for their educational 
services.

Access to the Internet in Ukraine is not free. Although there has been an improvement in the 
availability of computers in schools, the situation with connecting schools to high-speed Internet 
needs to be improved. It is especially important for remote mral districts, where the integration 
of distance education is particularly crucial. It is important to note that teachers still have low 
motivation to use Internet resources, because they do not know how useful these resources are 
and how to use them in their work.

There are no legal standards for regulating the activities of educational institutions that offer 
distance learning programs. Contradictions that exist in the system of in-service teacher 
professional development also complicate the process of decision making, particularly a perma
nent growth in the number of trainees who cannot afford full-time attendance due to geographic 
location, travel expenses, the need to employ substitutes who may not be available in that area, 
the resulting changes in school scheduling, and other similar issues (Kozlakova 2004). 
Understanding the importance of modem ICT in providing equal access to high-quality educa
tion, especially for teachers in mral areas, was a motivation for the present authors to search for 
methods and tools to resolve these issues at a regional level.
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Some of the results obtained during research are presented in this article. Having learned the 
national and foreign research and practical works where this problem has been studied (Polat, 
2006; Serdyukov, Hill & Serdyukova, 2009; Smirnova, 2004; Irani & Telg, 2002), and using the 
experience of other Ukrainian educational institutions (The National Academy of Public 
Administration, Central Institute of Post-Graduate Pedagogical Education), Kyiv Regional In- 
Service Teacher Professional Development Institute developed the model of organization of in- 
service professional development for teaching staff of the Kyiv region schools, using a distance 
format of delivery.

The regional distance education center was established in the Institute in 2006. There are 
now 54 local distance centers in 31 districts and towns of Kyiv region. There were 74 instructors 
prepared to work in these centers. Advanced professional development of in-service teachers via 
distance-learning format is carried out in the institute in accordance with the following 
authorizations: Legislation of Ukraine in the field of Education, and the Concept of Development 
of Distance Education in Ukraine (hereafter termed “the Concept”); statute on organization of 
educational process in higher educational establishments, regional program of development of 
distance education of Kyiv region in 2006-2010; and statute on distance education in the system 
of in-service professional development of educational staff of the Kyiv region.

In accordance with the Concept, “distance education” is a format of studies, equal to full
time, part-time, evening, and external studies, which is delivered mainly via distance-learning 
technologies. An important notice was added in the Concept, regarding some of the educational 
processes of distance education that can be carried out in class (examinations, practicums, 
laboratory work, etc.).

The model for in-service professional development of pedagogical staff of Kyiv region 
combined on-site and distance forms of education. Such approach presupposed an integration of 
ICT, which ensured interaction and cooperation of trainees and high outcomes in the educational 
process.

For in-service distance teacher professional development, it was detennined that the most 
reasonable form was a mixed approach to distance education (using case studies and network
ing), because it took into account the individual abilities and circumstances of every trainee. This 
combination also took into consideration the financial capacity of the majority of trainees and, 
therefore, was the most acceptable for them.

In-service teacher professional development was implemented via a blended format, and 
included three stages:

1. An organizational introductory session offered on campus.
2. Trainees' independent work, done online with instructor guidance
3. A final session done on campus.

During the intersession period, the trainees studied remotely, combining work and study. 
Distance lessons (lectures, seminars, practical assignments and individual sessions, independent 
work, study of learning materials, etc.) were conducted with the use of both traditional and 
modem ICT. The work performed by independent trainees was their principal way of gaining 
knowledge. Quality control of distance trainees’ knowledge and skills was carried out by con
ducting assessments during on-site and online sessions. Throughout the learning process, trainees 
had to leam how to obtain and use knowledge, search and find the necessary sources of
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information, work with this information, analyze it, and identify and address the problems of the 
intellectual and moral development of students. In order to receive certification, trainees who had 
taken the distance course took an online tutorial and defended a creative project.

Faculty of the Kyiv Regional In-Service Teacher Professional Development Institute 
developed 39 programs for teachers and administrators, the electronic versions of which are con
stantly being accumulated and integrated into the unique information system. Distance learning, 
which was mainly independent due the character of online learning, included the opportunities 
for communication with the instructor and other trainees and collaboration in the process of 
various cognitive and creative activities.

For organization and management of distance education, the traditional Learning Manager 
System (LMS) was used. This platform offered the two packages that supported creation of 
online courses, support-services registration of trainees, course management, administration of 
the learning process, assessment, and the generation of reports on educational achievements.

Specifically, Prometheus, the distance learning system used at Kyiv Regional In-Service 
Teacher Professional Development Institute (Prometheus, 2010) is used in many countries of the 
world. This system was developed for the organization of distance learning process and/or 
independent testing of knowledge. It can serve a large number of trainees, and it can be used as 
an additional means for traditional studies.

Thus, the model of distance learning used in the system of in-service teacher professional 
development offers the following advantages:

• Makes the process of in-service teacher professional development more open, continuous, 
and flexible.

• Improves professional skills without abandoning basic activity.
• Individualizes the process of studies focusing on the abilities and professional level of the 

teacher and the conditions of his or her pedagogical activity.
• Upgrades the level of ICT competences.
• Offers in-service teachers of Kyiv region the opportunity for self-study and self-develop

ment through distance courses during a 4-year period.
• To make trainees’ work active during in-service teacher professional development, the 

present authors developed a model of trainee’s activity, as shown in Figure 1. All types of 
activities are assessed and evaluated by a certain amount of points. Two weeks before 
completion of studies, a trainee must have earned at least 270 points. The number of 
educators who choose such form of studies (an over five-fold increase compared to 
previous two years.

• The number of options for preparation offered for learning (an increase of 2.3 times com
pared to previous two years).

• The number of districts having teachers who take distance courses (an increase of 1.9 
times compared to the previous two years).

• The number of district and city centers of distance learning (an increase of 1.4 times com
pared to the previous two years), which demonstrates that the important of this issue is 
understood.

• The number of trainees who have required knowledge of computer equipment.
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Furthermore, during these years, positive dynamics were observed that demonstrated the 
growth of the following factors, as shown in Table 1:

Table 1. Improvements Through Distance Education

Years/Data

Number
of

Teachers

Number of 
Options for 
Preparation

Number
of

Districts

Number
of

Centers
ICT Skill 

Improvement

2009-2010
School
Year

213 30 21 54 68%

2008-2009
School
Year

42 16 13 38 32%

2007-2008
School
Year

38 13 11 25 26%

Ha
3/П

Діяльність слухач» Кількість балів

1. Взяти участь у  форумах
(у ч а с т ь  у  ф о р у м а х  с  о б о в 'я з к о в о ю )

Пропонуються форуми:
1) д в а  з а г а л ь н о д о с т у п н и х  ф о р ум и  (організаційний  та  

по ви р іш ен н ю  'за га л ь н и х  п и тан ь  із  к у р с ів  соціально- 
гум аніт арної т а  проф есійне# підгот овки)

2} ф а х о в і  ф о р ум и  д ію  о бго во р ення  п и тан ь  в и к л ад а н н я  
конкретного  п р е д м е ту  (с п е ц іа л ь н о с т і) т е  н а гал ь н и х  
п р о б л ем , щ о  ви н и каю ть  п ід  ч а с  в и к л а д а н н я  п р е д м е т і} або 
тр у д о о о і д ія л ь н о с т і (т е м у  д л я  о бго во р ення м о ж ете  

з ап р о п о н ув ати  В и ) .

1 0  б а л і в  а з  кож не с у т т є в е  п о в ід о м л е н н я  

(мінімум  5  повідомлень)

В и м о г и  д о  п о в ід о м л е н ь :
-  в и с л о в л ю в а ти  в л а с н у  то ч ку  з о р у ;

-  робити п о си л ан н я  н а  Іііте р н о т  р в с у р с р  (я к щ о  це  м о ж лив о );

-  не  д у б л ю в а ти  ч у ж і п о в ід о м л е н н я .

-  ств о р ю в ати  п о в ід о м л е н н я  не  в  о д и н  д е н ь  і не в  о стан н ій .

-  робити п о си л ен н я  на л іте р а ту р у , н а  в л ас н и й  д о с в ід  роботи;

-  п о в ід о м л е н н я  не  повинно бути  д о с и т ь  гр о м іздки м и .

П е р ш и м и  п о в ід о м л е н н я м и  у  гр уп і м а ю ть  бути  п о в ід о м л е н н я  у  я к и х  р о з м іщ а є ть с я :

-  ін ф о р м ац ія  про с е б е ,

-  т е м а , н а д  яко ю  п р а ц ю єте ,

-  ц ікав і н а п р е ц ю в а н н я , яким и  В и  м о ж ете  п о л іп и ти сь ,

-  лр о б .пем и, щ о  ви ни каю ть п ід  ч а с  в и к л а д а н н я  п р е д м е та  а б о  тр у д о в о ї д ія л ь н о с т і

2. Пройти поточне тестування знань б а л и ,  набр ан і п ід  ч а с  поточного те с ту в а н н я  

(у в ід со тк а х )

3. Надіслати тьютору всі виконані Вами практичні 
завдання до
м о д у л я . ! " — ” .

М Ш Ш Ш І5 " ........ " .

2 0 0  б а л і в  з а  повно  о иконання о с ія  пр акти чни х з а в д а н ь

м о д у л я  «

4 . Надсилати тьютору електронні повідомлення зі 
своїми зауваженнями та пропозиціями.

2  б а л и  з а  кож не п о в ід о м лен н я

(+ 3  б а л и  з а  с у г г с в і за у в а ж е н н я  т а  пропозиц ії)

r. Створити та надіслати т ь к щ ір у  авторський Щ Р . Ш 5 0  б а л і в  з а  д о тр и м а н н я  в с іх  ви м о г  д о  в и ко нан ня  роботи та ї ї  о р и г ін ал ь н ість

В сього  360 балів

У в а г а !  З а  2  т и ж н і  д о  з а в е р ш е н н я  н а в ч а н н я  В и  м а є т е  н а б р а т и  н е  м е н ш е  2 7 0  б а л і в

Figure 1. A model of trainee’s activity during studies.

The model permitted the following:

• Transition from passive knowledge to active use of teaching methods.
• Activation of cooperation between the trainee and instructor and among the trainees.
• Increase in trainees’ motivation.
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The authors followed the recommendations of Dr. Peter Serdyukov, Professor of National Uni
versity, USA, who had been advising since 2008 that, for every new distance course developed, a 
set of practical tasks should be devised to test the trainees’ skill levels. Thus, in the 2009-2010 
school year, 69% of all trainees completed practical tasks, as shown in Figure 2.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Figure 2. Trainees’ activities in 2009-2010.

Examples of the learning tasks offered to the trainees (Tasks 1.1 and 1.3 in the module titled 
“Theory and Methodology of Teaching Foreign Languages” for teachers), are as follows:

• Task 1.1. Teachers were asked to revise part of the lesson using modem methodological 
terminology, to write the script of this fragment, specifying students’ age, their pro
ficiency level, educational goals, educational tools, sequence of task implementation, and 
time spent.

• Task 1.3. Teachers were asked to familiarize themselves with a sample of the student’s 
work. They had to correct mistakes, specify their types, comment on the work and give 
the students an explanation, and assess the work in accordance with current assessment 
criteria.

For the communication and interaction of the participants (trainees, tutors, and organizers), 
fomms are actively used. Every year, growth was observed in the number of trainees who take 
part in the fomms, as shown in Figure 3.
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Figure 3. Participation in forums.

In the 2009-2010 academic year, 63% of trainees took part in the forums; of this number, 
36% were active participants. Such indexes can be explained by different trainees’ level of 
preparation for such activities and the small number of trainees (one to three) in some groups.

A few examples of conducting forums illustrate the process. Example 1, as shown in 
Figure 4, exhibits the page of an organizational forum, which is open for all program participants 
(trainees from different groups, instructors, and administrators). The purpose of this forum was 
to discuss general organizational questions, and to offer online-program support and advice to 
trainees. Moderation of the forum was done by A. Borbit, the administrator of distance in-service 
teacher professional development courses.

Different types of forums were also used during the courses, with access restricted to trainees 
and instructors in different specializations. Problem issues in different educational areas were 
discussed in such forums.

Example 2, as shown in Figure 5, exhibits the page of a forum for the methodologists of 
preschool educational institutions. (The forum moderator is T. Korzh.) A question of children’s 
preparation for school was of concern to the preschool teachers. Therefore, it was suggested to 
read and discuss the article by G. Dzhemula (2009), “Not a Ready Knowledge, but the Readiness 
to Obtain It,” and to express individual opinions. The trainees shared the experience of their pre
school institution related to this question, providing an overview of the aspects of preparation, 
forms of work with parents, forms of cooperation of preschool institution and primary school, 
etc.

Example 3, shown in Figure 6, exhibits a page of the forum for the teachers of the Ukrainian 
language and literature. (The forum moderator is N. M. Grabar) The teachers were asked to 
describe their attitude towards the language situation in Ukraine, the introduction of the second 
official language, and argue their position. Teachers of languages supported bilingualism but 
agreed that there must be only one official language of the country. It did not mean the role of 
national minorities’ languages was diminished. As the saying goes, ‘The more languages a 
person knows, the more personable [human] he is.’
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Сторінка:[1][2][3](4][5][б]

Повідомлення
» З м м м - ш р ш ц і я  о т  І 1 Г  Жупина В. В. [с| 15.02.2010: й »
Шановна Тетяно Михайлівно, як не намагалася, ніяк не вдасться відправити завдання 5.1 і 6.1 до модулів 5 та 6. Завдання грузяться, а потім пише 
"помилка підключення".

• Запитання консультація &  ЙР Г  БорбітЛ В. [а о т| 16.02.2010:»:»
Спробуйте відправити через електронну пошту.

• ш ш н к я  ^  Й* 1“  Корніенко І. С. [с] 11,02.2010:1?»
Серед завдань е два, які передбачають створення презентацій. Чи є якісь обмеження щодо обсягу файла? У мене один пройшов у систему Прометей 
без проблем, з другий ніяк не йде, система видає як помилку. Порадьте, будь ласка, як бути

• запитання Е? ("  БорбітА,В.[аот] 12.02.2010ш
Обсяг презентації' до завдання 35  зазначено 10 слайдів. А  у завданні 2.1можна розробити фрагмент заняття (текстовий файл), а якщо це 
презентація, то гадаю не більше 10 слайдів.
Стосовно розміщення файлів у системі Прометей. Практично будь-який файл будь-якого обєму мас розміщатись у системі, якщо він не 
завірусований Я не знаю чому виникла така проблема. Тому перевірте на наявність вірусів і спробуйте ще раз розмістити. Якщо ні, то м о ш во  
спробуйте стиснути йога.

«Запитання, Й* П  ГубареваМ.М. [с] 10.02.20Ю;л;іо
Скажіть, будь ласка, чому не зараховано творчий преи та деякі відповіді до модулів ?Щось не так виконано? Чи ще не оброблена інформація?

«Запитання. Й? П  БорбітА. Б. |аот| 11.02.2010ш
Дана таблиця ще не розміщена, оскільки щодня надходить багато інформації від слухачів.

• Запитання Й* Г  Єрміліна 0. В. [с] 10.02,2010:т
У завданнях е вправа, де треба розробити фрагмент уроку з використанням сучасних інформаційних технологій. Я так розумію, це створення презентації 
(РодагРоіпІ), Чи не так? Але при розмові з Бендерець, я зрозуміла, що презентація при переселзнні через електронку погано запускається.У мене не 
буде проблем? Чекаю відповіді.

• Відповідь на запитання Е ?  Г  БорбітА, В. [зот| 10.02.2010:із«
Дійсно, презентація дуже важка для пересилки електронною. Хоча можна спробувати. І ще е вихід зданої ситуації - це розмістити презентацію у 
системі Прометей. Для цього потрібно:
1) вибрати у розділі СПІЛКУВАННЯ ФАЙЛИ
2) вибрати ВІДПРАВЛЕНІ
3) натиснути СТВОРИТИ
4) зі списку вибрати ТЬЮТОРИ і напроти цього напису натиснути СКЛАД
5) з'явиться ПІП тьютора і навпроти Бендерець Н.М. у квадратику поставити галочку
6) натиснути ОК (зелена кнопка з галочкою)
?) заповнити поля ЗАГОЛОВОК і через ОБЗОР вставити потрібний файл
8) ОК.
Спробуйте виконати дану інструкцію, мас все вийти,

«Запитання Ш Й 1 Г  ОлійникМ, В. [с] 09.02.2010:21®
Скажіть, будь ласка, поточний контрольний тест, який оцінюється, буде якось особливо позначатись! • тестування-екзамен -) чи це звичайний тест на 
самоперевірку, який можна виконати будь-коли? Дякую.

«Запигання-відповідь Й 1 Г  БорбітА В. [аот) 10.02.2010м
Поточний контроль - це тест для самоперевірки. Його можна виконати в будь-який час і кількість спроб необмежена, результат оберається
найкращий.

• Привітання &  Й* Г  Горніцька А. В. [с] 06,02.2)10:18«
Вітаю організаторів та колег-філологіз, які проходять курси дистанційного навчання. Не
думала, що ця форма підвищення професійної майстерності мені сподобається. Але це здорово. За таким навчанням майбутнє. Бажаю всім успішно 
справитися із завданнями, творчості і натхнення на педагогічній ниві, взаєморозуміння з колегами та учнями, особистого щастя.

Figure 4. One of the pages of the organizational forum.
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Шановні к а п о т , пропоную В ам  ознайомитися .»і статтею Джомулм Г. Но готові знання, а  готовність їх здобувати N  Дош кільно виховання. ••• 200 9 . ••• No 9. — 0 .2 4 -2 5  та 
висловити свої міркування що^о зазначеної проблеми Сподіваюся на вашу активність

24. J 1 .2009;зал і

25. Т І.2009: млу 
к ЧОЛОВІЧКА, що

25.11.2009 і7:«ів

О і» і (тш »р о м м»* ітга т» і JPV ....................  ......... .........................  ' 1 й а с ю к Н . М Г ( с Т  ' ' ................. ї ’3 " Т Т ‘Їг5'б§:г 
Тат., дійсно, наступність но можна розглядати .піймо з сторони днз • батьки..наступність розглядається днз ■ сім' я •• початков а школа. В нашому днз приді.пясті>ся 
достатня увага даній проблемі. Ми проводимо такі форми роботи як відвідування дітьми старших груп лінійки першого і останнього дзвоника, відвідування уроків, 
шкільно) бібліотеки, їдальні Запрошуємо вчителів початкових класів на свята»,відкриті заняття, семінари, практикуми та педагогічні р ади, які проводимо на базі 
днз. Вихователі разом .а батьками приймають участь в першій підготовці дітей до навчання, яку проводять вчителі в школі. Проводять спільні бесіди з  майбутнім 
вчителем, під час яких надають практичні поради щодо особливостей розвитку, характеру конкретних особистостей дошкільнят Приймаючи дітей до школи 
вчитель мас перед сойок» вже пеені знання особливостей даного дитячого колективу, що запобігає виникненню конфлікти* ситуацій та полегшус період адаптації 
дитини до навчання в школі то знайомство вчителя з новим колективом. Педагогами днз та психологом в процентному відношенні (але ні в якому разі но 
називаючи особистості) подаються дані розумової та психологічної підготовки дітей до навчання в школі. Особисті дані знає лише психолог та батьки, які 
цікавились висновками конкретно своєї дитини. А  батьки, якщо вважають за потрібне про щось попередити вчителя, можуть подати ці дані про власну дитину.

•  О ііго їіо р о тш  єгятгі Корж T. М. [т) 23. l1.2009.fe.se
Цікаво було б дізнатися, які методики для визначення шкільної зрілості дітей використовують психолог та вихователі?

•  О бговероиня ста тті f?«• Басюк Н. М. (с)
^-Вихователями для визначення готовності до школи проводяться тести на визначення

•  Обговорення с т а т т і  S V  Корж T М fr)
Наталіє Михайлівно, повторіть Ваш е повідмломня щ е раз. будь ласка. Для реагування на повідомлення, натисніть значо 
знаходиться поряд з цим повідомленням, вдрукуйте текст, а потім - ОК.

« О бгиш іроння ст ат ті K V  Басю к H. М. |с]
Вихователями для визначення рівня готовності дитини до навчання в школі проводяться тости, завдання на визначення практичних умінь та знань 
з різних розділів програми (грамота та розвиток мовлення, математично-логічний розвиток, зображу вальна діяльність, природа...) 
психологом, діагностуючи рівні готовності дитини до шкали проводились такі субтес.ти
• методика "Виключення"-, оцінювання рівня сформованос.ті розумових операцій узагальнення і аналізу;
• “Диктант“ ((адаптація М.В Ночзееої): виявлення оформоеаності психологічних функцій дитини • сприйняття інформації, рівень фонематичного 
слуху;
• “Будиночок"; виявлення уміння дитини орієнтуватися у сесій роботі на зразок, копіювати його;
- "Візерунок“ (адаптація Г Ф . Ку марте). діагностик» інтелектуальних функцій, розвиток дрібної моторики руки, здатність до зорового аналізу; 
-•"Сходинки": визначення самооцінки і емоційного стану дитини
Також проводився тест Кернз-Ірасикз та субтвсти "Будиночок", “Руки", "Графічний диктант"

.  06 іи в«|і»нм и сти тгї S V  Корж T М (т] 26 11 2009; »«.до
Наталіс Михайлівно, що, на Ваш у думку, с нойвяжвиеіішим у забезпеченні готовності дітей до шкільного навчання? Які пріоритети виділяють 
педагоги Башого дошкільного закладу, а які - батьки?

« <.г*пг»5 ffV Басюк H М |cj 27.11.2009 »/лх»
Пріоритетами визначення готовності до навчання в школі педагогами нашого садка надасться перевага таким параметрам:
1 . п ланування - вміння дитиною організовувати свою діяльність відповідно до її мети;
2. контроль- - уміння зіставляти результати своїх дій із поставленою метою.
3 . мотивація навчальна • прагнення знаходити приховані властивості предметів, закономірності у властивостях навколишнього світу та 
використовувати і»;
л. рівень розвитку інтелекту;
5 . практичні вміння та знання з різних розділів програми (математики, розвитку мови, Грамши, природи, зображувальної діяльності);
Є.готовність руки до письма - розвиток дрібної моторики руки.
7 .знання та виконання правил елементарної культури поведінки та вміння співіснувати в колективі, 
в. »фізична готовність.
Батьками здебільшого звертається увага на накопичення знань: знати алфавіт та читати, вміти рахувати, елементарні знання іноземної 
мови. Пояснюючи, що включав в себе поняття “готовності дитини до навчання в школі" інколи можеш почути у відповідь “А  хто це такс 
придумав-’ Кому це потрібно?" Тому батьківські збори та консультації на гему готовності до шкільного навчання проводимо спільно з 
психологом, заключаемо до співпраці вчителів початкових класів, з якими також попередньо обговорюємо питання наступності та 
підготовки старшого дошкільникз до навчання

•  Об>ммпр*т«*н» ста тт і Корж T. М. [т) 02.12.2009 »г.«
Погоджуюся з Вами стосовно позиції батьків. Але і педагоги ДНЗ, визначаючи компонента готовності дітей до шкільного навчання, но

Figure 5. A page of the forum for methodologists of preschool institutions.

Сторінка:! l][2]C3J[4][5][6][7HSJ

Повідомлення В и д ал яти

•  Тем а д л я  обговорення £** 2§* Р  Дерев'янко Л. П. [с] 20.03 2010. івз?
Почну 9 висловлювань визначник особистостей Пригадуєте, ц е  в інституті вчили:“Мова така ж давня, як і св ідо м ість .. мова виникав .лише а
потреби, з настійної необхідності спілкуватися з іншими людьми". Отже, мова є знаряддям спілквання людей Тоді мова став засобом 
відображення їх  навколишнього світу і передати його вони можуть українською чи російською, кому як ближче до душ і, враховуючи, можливо, 
і їх  національну приналежність У  цьому випадку можна говорити про право двомовності. Алеї Говорячи про мову державну, мову народу 
нашої держави - України, використовую завжди слова Володимира Винниченка:"В Україні повинна мати силу лише українська мова"

•  Мовна си туац ія  £§’  V  БогуненкоТ. В [с] 18.03.201 СЬп.с?

Світланко, ми не говоримо про заборону д ля  дітей рідної мови. Нехай вони здають іспити російською чи будь-якою іншою.Варто піднімати
престиж державної мови!

• М овна си туац ія  ЕЙР Г~ Радім С . В  [с] 19.03 2010:184»
В  цьому я тебе підтримую, бо соромно іноді навіть телевізор вмикати.

♦ М овна си туац ія  ©V ЇЙ? Г~ Корніснко І. С. [с] 20.03.201От-*#

Цілком згодна з вами, шановні колеги. Особливо щодо телебачення - все частіше такі "перли" чуєш від ведучих, які в рамки ні 
здорового глузду, ні норм літературної мови не вкладаються. З  такими "популяризаторами" мови ніякі вороги не потрібні - чого вартий 
лише випадок з “уроком" львівської пані допутатз у дитсадку

•  М овна ситуац ія £§* П~ Рзд іч  С. В . (с] 18.03.2010:20;ез
Таня. я тебе повністю підтримую щодо однієі державної мови. Але здавати іспити діти повинні своєю рідною Я  це дуже відчуваю в російських
класах.

• Мовна ситуац ія 8 *  Й ? Г~ Богуненко Т. В  (с)
Знати мов можна багато, державною мас бути тільки одна! В  Росі» проживає величезна кількість українців Чому ж там не вводять другу 
державну мову? В країнах Прибалтики всі державні службовці обов’язково володіють державною мовою, а російська - іноземна. Давайте 
врешті поважатимемо себе!!! Україна - українську мову!!!

•  М овна си туац ія  ©** £§* Г“  Корніснко і. С. [с]
На мою думку, найбільше про другу державну кричать саме ті, хто лінується вивчити як слід кома б одну. Коли чуєш , як говорить 
людина, що досконало володіє російською, особливо після котрогось нашого "російськомовного" співгромадянина, - контраст відразу 
ріже вухо. Практично жодного разу не доводилося чути якісь випади, щодо будь-якої мови від людини, чиє мовлення відрізняється 
чистотою та багатством. Ось таке спостереження з життя. Висновки очевидні

•  Тема д л я  обговорення ^  Й5* Р  Грабар Н. М [т]
Ваше ставлення до сучасної мовної ситуації - введення другої державної мови. Дайте аргументи і пропозиції щодо своєї позиції

18.03.2010: і? аз

20.03.201 O.ûo.42

18.03.2010: іфзз

Figure 6. A page of the forum for teachers of Ukrainian language and literature.
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All trainees were required to take diagnostic tests during the courses. As a result of entrance 
and exit surveys, the average indices of self-evaluation of trainees’ knowledge and skills in the 
beginning of the course and after course completion were learned, as shown in Figures 7 and 8, 
which demonstrated that the main goal of distance in-service teacher professional development 
courses was accomplished.

HM

Learn
(ftp

Figure 7. Average index of trainees’ Figure 8. Average index of trainees’
self- assessment of present knowledge self-assessment of the learning

and abilities (entrance survey). outcomes (exit survey).

Trainees confirmed that during the course they not only obtained professional preparation but 
also improved computer skills, as shown in Figure 9:

• Computer use in the learning process grew, from 68% in the beginning of the course to 
91% after completion of the course.

• Communication using Internet technologies (e-mail, forum, chat) grew from 33% in the 
beginning to 80% after course completion.

• Searching for and finding necessary information on the Internet grew from 50% in the 
beginning to 86% after course completion.

Figure 9. Level of computer skills in the beginning and in the end of the program.
These results confirmed the conclusion that the program motivated teachers to raise their 

level of ICT proficiency and became a stimulus for self-education, as shown in Figure 10.
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К нига д л я  гост ей - адм ін іст рування

Текст повідомлення (всього : 61)

Щира подяка усім організаторам дистанційного навмання. Досить сумасна, практична, цікава і 
доступна форма навмання. Спочатку у колі колег було багато нарікань. Але сьогодні, коли 
залишилось лише тиждень навчання, думаю, що мені буде не вистачати цієї для мене цікавої 
форми роботи і спілкування. Можу зізнатися, що вихід на форуми чи робота по виконанню 
модульних завдань вже стала частиною мого щоденного робочого графіка. Думаю, що мені буде 
не вистачати цієї нової сторінки творчого спілкування. Спасибі усім, хто працював з нами, хто 
переймався нашими проблемами. Дякую усім за цікаву роботу, можливість спілкування, шанс 
самоосвіти і самоудосконалення, відкриття нових творчих можливостей усіх не байдужих до себе і 
до роботи моїх колег. Це хороша практична допомага учителю як предметнику, так і класному 
керівнику. Багатий матеріал лекцій, бібліотеки дав можливість відновити призабуте і дізнатися 
багато нового. Впевнена, що більшість зі слухачів піднялися на щабель вище.Спасибі, що 
створили атмосферу взаєморозуміння, взаємедопомоги, здорового змагання і співпереживання. 
Спасибі і творчих успіхів усім у подальшій діяльності.
Дякую за зручні та змістовні дистанційні курси! Дуже багато корисного матеріалу для проведення 
сучасного уроку.Хотілося б працювати з Вами не лише у період навчання. Чи можливо мати доступ 
до цієї програми протягом всього навчального року? Бажаю всім успіху та жіночого щастя.
Спасибі організаторам курсу за дистанційне навчання!!! До сьогодні горить вогонь бажання; 
працювати в інтериеті.який Ви запалили наприкінці серпня.

Дуже цікаво і ново. Спочатку було страшно. А  тепер - нічого. Виявляється не боги горшки ліплять

Нарешті я працюю на комп’ютері Дякую всім, хто надав нам, вчителям, таку можливість. І хоч 
компа власного не маю, в школі він є , але інтернету немає. Бігаю до Володарки на навчання. Все 
одно цікаво. Значить будем жить!
Курси закінчились, але за звичкою все одно заходжу на сторінку. Спасибі. Ви прищепили любов до 
спілкування і пізнання через інтернат.

Дерев'янко
Людмила
Петрівна

Чайка Наталія 
Олександрівна

Діхтіренко 
Тетяна Петрівна
Назаренко Ріта 

Григорівна

Назаренко Ріта 
Григорівна

Діхтіренко 
Тетяна Петрівна

Дякую організаторам дистанційного навчання. Це зручно, цікаво і змістовно, і сучасно

На мою думку дуже зручна форма навчання.маєш змогу навчатися, працювати, бути разом із 
сім'єю. Дуже вдячна за змістовні курси.
Невідоме сприймається з острахом. Таке відчуття було спочатку. Якщо захоплюєшся роботою 
в інтернеті, то дистайні курси саме для таких. Цікаво. Нові навички. Дякую за можливість 
удосконалюватися.
Вітаю всіх прогресивних сучасних дошкільників з обраною формою навчання на дистанційних 
курсах. Працювати за такою схемою зручно, цікаво, доступно. Інновації в дошкіллі починаються 
з іноваційного мислення вихователя. Я вірю у вас всіх. Ми початківці, а за нами будуть широкі 
ряди однодумців

Циганкова Олена 
Г  ригорівна 

Жупина Валентина 
Володимирівна

Дерев’янко 
Людмила Петрівна

Басюк Наталія 
Михайлівна

Figure 10. Trainees’ comments on the distance in-service 
teacher professional development.

Conclusion

Though the present authors’ research demonstrated effectiveness of distance in-service teacher 
professional development, these concerns remain to be addressed:

• District and town methodologists need to promote the possibilities and specifics of 
distance in-service teacher professional development, and explain the work of district and 
town centers of distance education.

• Teacher ICT proficiency should be continuously upgraded in preparation for distance 
professional development.

• Quality of instructional methodology should be improved at district and town centers of 
distance education. For that, the Institute developed a thematic course, “Organization and 
Content of Distance In-Service Teacher Professional Development Courses,” for novice 
methodologists and instructors.

As has been established, the quality of distance education is as high as the quality of on-site 
learning, because the best faculties are involved in the preparation of instructional materials for 
professional development programs, and the most current educational and methodological mate
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rials are used. However, individual skills, knowledge, experiences, and professional level of 
trainees play an important role in the system of distance education. The outcomes of the trainees’ 
professional development depend on the trainees, their willingness to learn, their motivation, and 
the responsibility they take in the process.

The use of ICT in the system of in-service teacher professional development offers new 
methods of presenting educational materials, stimulates trainees to engage in effective self- 
educational activities, enables teachers to realize their own potential, and to adapt learning to 
trainees’ individual capabilities and requirements. Overall, the use of ICT in the in-service 
teacher professional development system can be effective only after the development of 
scientifically grounded technologies of studies, in relation to both the subject matter and the 
educational establishment as a whole. In addition to the need to modernize materials used in the 
educational environment, there is a need for substantial modernization (scientifically grounded 
and pedagogically expedient) of organizational forms of studies and instructional methodology, 
as traditional organization of the educational process does not meet current requirements related 
to the educational process and results.
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