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ВСТУП 

Проблема професійної підготовки педагогів завжди була ключовою в 

наукових пошуках вчених. Стандарти вищої освіти1 підготовки фахівця 

стимулюють до модифікації парадигм організації освітнього процесу, 

розробку шляхів вдосконалення змісту підготовки педагогів, які 

поєднуватимуть фундаментальність професійних знань з інноваційністю 

мислення та практико-орієнтованим та дослідницьким підходами до 

вирішення професійних завдань [74]. 

Якісна і доступна освіта – це розумна інвестиція у майбутнє держави, 

вона має вирішальне значення для особистісного розвитку дитини, закладає 

підґрунтя успішного розвитку, дає їй ширші можливості для самореалізації в 

дорослому житті. Саме тому є актуальним завдання оновлення професійної 

підготовки педагогів, а саме формування нової генерації педагогів, 

спроможних проєктувати та широко використовувати безпечне інформаційно-

освітнє середовище закладу освіти,    яке буде здійснювати цілісний системний 

педагогічний вплив на особистість дитини, відповідати її особливостям, 

враховувати інтереси та потреби, стимулювати усебічний розвиток. 

Концептуальні напрями вдосконалення й розвитку педагогічної освіти, 

в тому числі професійної підготовки педагогів, визначені законами України 

«Про вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017), «Про дошкільну освіту» 

(2001), «Про охорону дитинства» (2001), Постановою «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» (2011), Базовим компонентом дошкільної 

освіти (2021), Дорожньою картою розвитку української освіти (2014), 

Дорожньою картою освітніх реформ на 2015-2025 рр. (2015) та іншими 

нормативними актами. 

Нинішній дистанційний формат організації освітнього процесу став 

викликом не тільки для адміністрацій закладів освіти, позашкільної освіти, 

 
1 Стандарти вищої освіти: сайт Міністерства освіти і науки України. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-

ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti 



4 
 

педагогів, а передусім для дітей та їх батьків. Проблема вмотивованості як 

ніколи стала однією з основних передумов організації успішної взаємодії 

педагога, вихованця та його батьків, адже дистанційний формат організації 

освітнього процесу вимагає концентрації зусиль спрямованих на 

вмотивованість кожної дитини, партнерські стосунки із батьками, готовності 

дітей до саморозвитку та самореалізації, особливо в умовах позашкілля. 

Про необхідність змін у системі підготовки майбутніх педагогів через 

відсутність системності в баченні цілісної картини освітнього процесу, 

неповне розкриття його механізмів та стимулів свідчать наукові пошуки 

О. Бодяк, Т. Власової, О. Мельничук, Н. Семаго, А. Семенович, С Шевченко 

[74].  

Вивчення змісту підготовки фахівців у галузі спеціальної та корекційної 

освіти стали об’єктом дослідження для низки науковців: І. Кузави, 

І. Малишевської, В. Соколенко, С. Шевченко, М. Шеремет та ін. Ключовим у 

наукових доробках таких вчених є пошук, спрямований на з’ясування умов і 

факторів педагогічної майстерності та шляхів модернізації підготовки 

педагогічних кадрів.  

На думку науковців (В. Андрющенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Бєліков, 

В. Биков) модернізація освітніх процесів передбачатиме підвищення 

професійного рівня, формування та вдосконалення професійної культури 

фахівця, здатного до креативних рішень, готового працювати у нестандартних 

умовах, вмотивованого та відповідального за результати своєї діяльності [74]. 

Вітчизняні науковці завжди приділяли належну увагу дослідженню 

підготовки майбутніх педагогів. Проблема формування різних її складових 

відображена у працях учених: С. Балашової, Г. Кловак, Н. Лисенко, 

Г. Тарасенко (готовність майбутніх педагогів до експериментальної роботи); 

З. Борисової, І. Дичківської, К. Шапаренко (професійна компетентність 

майбутніх вихователів та педагогів); Л. Артемової, Г. Бєлєнької, О. Богініч, 

А. Богуш, О. Кононко, Т. Поніманської (формування дослідницьких умінь 

майбутніх педагогів); О. Денисової, Г. Косарєвої, О. Мартинчук (готовність 
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майбутніх вихователів до роботи в інклюзивних групах); Н. Гавриш, 

О. Коваленко, Л. Козак, Ю. Косенко (готовність майбутніх педагогів до 

інноваційної професійної діяльності); Н. Левінець, Л. Лохвицької, А. Циплюк 

(готовність майбутніх вихователів та педагогів до створення 

здоров’язбережувального середовища у закладі дошкільної освіти); І. Беха, 

К. Крутій (готовність майбутніх педагогів до організації освітньо-

розвивального середовища) та ін. Дослідження проблеми підготовки 

майбутніх педагогів до проєктування освітнього середовища закладу 

позашкільної освіти спрямовує науковий пошук на вивчення феноменів 

проєктування та інформаційно-освітнього середовища.  

Аналіз наукових, науково-методичних, психолого-педагогічних і 

методичних джерел засвідчив необхідність оновлення підготовки майбутніх 

педагогів закладу позашкільної освіти. 

Отже, актуальність порушеної проблеми, її теоретична та практична 

значущість, зумовили вибір теми випускної кваліфікаційної роботи: 

«Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу 

позашкільної освіти». 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх педагогів 

закладів позашкільної освіти. 

Предмет дослідження – зміст, форми і методи професійної підготовки 

майбутніх педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища 

закладу позашкільної освіти. 

Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 

зміст, форми і методи підготовки майбутніх педагогів до створення 

інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти. 

Відповідно до мети було окреслено завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан дослідження обраної проблеми у 

педагогічній теорії та практиці. 

2. Схарактеризувати сутність і зміст базових понять дослідження. 

3. Визначити структурні компоненти та рівні готовності майбутніх 
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педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища закладу 

позашкільної освіти. 

4. Експериментально перевірити оптимізовану методику підготовки 

майбутніх педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища 

закладу позашкільної освіти в процесі фахової підготовки. 

Методи дослідження. Для реалізації мети та вирішення поставлених 

завдань використано комплекс наукових методів: теоретичні ‒ аналіз, синтез, 

класифікація, узагальнення для вивчення сучасного стану дослідження 

проблеми у педагогічній теорії й практиці та визначення поняттєвого апарату 

дослідження; порівняння, абстрагування й конкретизація для обґрунтування 

сутності готовності майбутніх педагогів до створення інформаційно-

освітнього середовища закладу позашкільної освіти, її структури, критеріїв і 

показників; емпіричні ‒ діагностичні (анкетування, тестування, опитування, 

бесіди, інтерв’ювання) для вивчення стану готовності майбутніх педагогів до 

створення інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти; 

педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний)  з метою 

перевірки ефективності оптимізованої методики , що забезпечує підготовку 

майбутніх педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища 

закладу освіти. 

Експериментальна робота проводилася на базі Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Теоретичне та практичне значення дослідження: на основі 

визначення ключових понять дослідження конкретизовано сутність 

«підготовки майбутніх педагогів до створення інформаційно-освітнього 

середовища закладу позашкільної освіти» як складової професійної 

підготовки педагога, що є цілеспрямованим, планомірним, організованим 

процесом формування системних знань про дитину, інформаційно-освітнє 

середовище, середовищний підхід в освіті, педагогічне проєктування та 

формування фахових умінь, що забезпечують зорієнтованість на розвиток і 

саморозвиток індивідуальності вихованця у спеціально спроєктованому 
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інформаційно-освітньому середовищі закладу освіти, зокрема і 

позашкільному; оптимізації методики професійної підготовки майбутніх 

педагогів на основі використання професійних кейсів, які містять цільові 

професійно-педагогічні завдання, що забезпечує формування практичних 

навичок та умінь застосування проєктних технологій, підготовка упродовж 

життя. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру:  

вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг 

роботи 81 сторінка. У списку використаних джерел 80 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 

Проведені теоретичні дослідження та здійснена експериментальна 

робота засвідчили ефективність розв’язання актуальної проблеми підготовки 

майбутніх педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища 

закладу позашкільної освіти, що є особливо актуальною у нинішніх 

модернізаційних процесах в освіті, створення безбар’єрного середовища для 

спілкування, навчання і розвитку та уможливили зробити такі висновки. 

Відповідно до першого завдання дослідження: аналізу стану 

дослідження обраної проблеми у педагогічній теорії та практиці, зауважимо, 

що при ґрунтовному дослідженні важливих проблем освіти України, 

модернізаційних процесів, впровадженні інклюзивного простору, на 

виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в 

Україні на період до 2030 року, створення безперешкодного середовища для 

всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині, 

вагомого значення набуває підготовка майбутніх педагогів, здатних до 

створення інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти; 

моделювання освітнього, творчого, розвиткового процесу в закладі 

позашкільної освіти; формування освітніх результатів; забезпечення реалізації 

освітніх програм відповідно до Базового компонента освіти. 

Вітчизняні науковці завжди приділяли належну увагу дослідженню 

підготовки майбутніх педагогів. Проблема формування різних її складових 

відображена у працях учених: С. Балашової, Г. Кловак, Н. Лисенко, 

Г. Тарасенко (готовність майбутніх педагогів до експериментальної роботи); 

З. Борисової, І. Дичківської, К. Шапаренко (професійна компетентність 

майбутніх вихователів та педагогів); Л. Артемової, Г. Бєлєнької, О. Богініч, 

А. Богуш, О. Кононко, Т. Поніманської (формування дослідницьких умінь 

майбутніх педагогів); О. Денисової, Г. Косарєвої, О. Мартинчук (готовність 

майбутніх вихователів до роботи в інклюзивних групах); Н. Гавриш, 

О. Коваленко, Л. Козак, Ю. Косенко (готовність майбутніх педагогів до 
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інноваційної професійної діяльності); Н. Левінець, Л. Лохвицької, А. Циплюк 

(готовність майбутніх вихователів та педагогів до створення 

здоров’язбережувального середовища у закладі дошкільної освіти); І. Беха, 

К. Крутій (готовність майбутніх педагогів до організації освітньо-

розвивального середовища) та ін. Дослідження проблеми підготовки 

майбутніх педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища 

закладу позашкільної освіти спрямовує науковий пошук на вивчення 

феноменів проєктування та створення інформаційно-освітнього середовища.  

Щодо другого завдання дослідження: характеристики сутності і змісту 

базових понять встановлено, що поняття «професійна підготовка» 

визначається науковцями як цілісна система із великою кількістю 

пов’язаних між обою компонентів, що впорядковані певним чином та 

характеризуються відносно стійкою цілісною, ієрархічною побудовою, 

наявністю суб’єкта та об’єкта, розгалуженими внутрішніми й зовнішніми 

зв’язками та відносинами; підготовка майбутніх фахівців педагогічної освіти 

розглядається науковцями        як багатофакторна структура, головне завдання якої 

полягає у набутті кожним студентом особистісного смислу діяльності, 

формуванні фахової майстерності, постійно зростаючому інтересі до роботи з 

дітьми та їхніми батьками, а також у розвитку успішності в професійній 

діяльності; готовність майбутнього педагога до створення інформаційно-

освітнього середовища закладу позашкільної освіти визначаємо як 

інтегральне, системне, особистісне утворення, яке включає аксіологічний, 

когнітивний, праксеологічний, рефлексивний компоненти та забезпечує 

здатність педагогів проєктувати, створювати, модернізовувати інформаційно-

освітнє середовище закладу освіти; «інформаційно-освітнє середовище» 

розуміємо як процес діалектичної взаємодії соціального, просторово-

предметного та  психодидактичного компонентів, що утворюють систему умов 

і впливів, яка забезпечує оптимальні параметри освітньої діяльності певного 

освітнього суб’єкту в цільовому, змістовому, процесуальному, 

результативному, ресурсному аспектах. 
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Відповідно до третього завдання дослідження: визначення структурних 

компонентів та рівнів готовності майбутніх педагогів до створення 

інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти 

встановлено, що у структурі інформаційно-освітнього середовища закладу 

позашкільної освіти виокремлюємо просторово-предметний, соціально-

комунікативний, психолого-дидактичний, пізнавально-мотиваційний, 

освітній компоненти, які, узгоджуються із професійними компетентностями 

майбутнього педагога, а саме: застосуванням і реалізацією сучасних освітніх 

програм, методик, технологій; використанням можливостей інформаційно-

освітнього та культурного середовищ, досвіду вітчизняних і зарубіжних 

педагогів щодо забезпечення якості освітньо-розвиткового процесу; 

готовністю застосовувати системні теоретичні та практичні знання для 

вирішення дослідницьких завдань в галузі освіти; у відповідності до 

аксіологічного, когнітивного, праксеологічного, рефлексивного компонентів 

визначено рівні готовності майбутніх педагогів до створення інформаційно-

освітнього середовища: високий, середній та низький. 

Четверте завдання випускної кваліфікаційної роботи передбачало 

експериментальну перевірку оптимізованої методики підготовки майбутніх 

педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища закладу 

позашкільної освіти в процесі фахової підготовки. 

Відтак, до завдань професійної підготовки майбутніх педагогів 

належить: формування професійної компетентності майбутнього педагога; 

формування умінь і навичок вирішення професійно-педагогічних проблем, що 

потребують інтеграції знань фахових методик; забезпечення безперервного 

навчання майбутніх фахівців щодо прогресивних технологій розвитку дітей; 

формування навичок володіння сучасними програмами та технологіями, які 

забезпечують новий зміст розвитку, виховання і освіти дітей різного віку, 

зокрема створення інформаційно-освітнього середовища закладу 

позашкільної освіти. 

На констатувальному етапі педагогічного експерименту ми 
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використовували анонімну анкету напівзакритого типу. За конструкцією 

відповідей анкета була поліваріантна, за змістом – містила запитання щодо 

ставлення особистості до означеної проблеми. 

Діагностування стану готовності майбутніх педагогів до створення 

інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної здійснювалось 

серед студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта, 016 Спеціальна освіта 

освітнього рівня молодший бакалавр Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Завдання полягало у тому, щоб з’ясувати ставлення    та вмотивованість 

майбутніх педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища 

закладу позашкільної освіти, виявити базові знання, уміння та навички у 

вищезазначеному контексті. 

Анкети констатувального (діагностичного) зрізу побудовані відповідно 

до структури готовності майбутніх педагогів до створення інформаційно- 

освітнього середовища закладу позашкільної освіти за такими компонентами: 

аксіологічний, когнітивний, праксеологічний, рефлексивний. 

В анкетуванні взяли участь 22 студенти. Із запропонованих відповідей 

на запитання: «Чи зацікавлюють Вас нові ідеї щодо проєктної діяльності в 

позашкільній освіті, зокрема проєктування та створення інформаційно-

освітнього середовища?» 56,5% респондентів обрали відповідь «так, мені 

цікаво дізнатись щось нове про зазначену діяльність»; 37,9% відповіли «так, 

мабуть вони б знадобились мені для професійної діяльності»; 1,4% відповіли 

«ні, переконаний, що нічого нового не дізнаюсь»; 2,1% відповіли «ні, місія не 

має особливого значення»; 2,1% відповіли «ні, абсолютно не цікава зазначена 

діяльність». 

На прохання навести власне розуміння поняття «інформаційно-освітнє 

середовище закладу позашкільної освіти» було отримано 21 відповідь, з них 

36,9% опитаних визначили як «зона взаємодії освітніх систем, елементи яких 

впливають на розвиток і формування здібностей, потреб, інтересів, 

свідомості дитини», 31% ‒ «цілісний чинник психологічного та особистісного 
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розвитку дитини, що відіграє визначальну роль у забезпеченні її потенціалу, 

реалізації природжених програм, можливостей у самовизначенні та 

самоактуалізації», 25% ‒ «комплекс                                     умов, що забезпечують організацію життя 

дітей і дорослих в закладі освіти», 7,1% ‒ «найбільш близьке розташування 

факторів, що впливають на дитину. 

Одним із завдань у межах проведеного анкетування було розкрити 

уявлення  студентів про функції інформаційно-освітнього середовища закладу 

позашкільної освіти. Тому, наступним запитанням було: «Вкажіть які, на Вашу 

думку, функції реалізує інформаційно-освітнє середовище закладу 

позашкільної освіти?». Було отримано 21 відповідь, з них 85,7% респондентів 

вказали розвивальну функцію, 85,7% ‒ інформаційну, 76,2% ‒ освітню, 

57,1% ‒ комунікативну, 55,4% ‒ емоційну, 50,6% ‒ адаптаційну, 23,8% ‒ 

регулятивну, 0,6% ‒ психологічну, розвиткову. 

Для визначення рівня володіння теоретичним матеріалом, з’ясування 

сутності наступного ключового поняття «педагогічне проєктування», 

студентам було поставлено наступне запитання: «Як, на Вашу думку, можна 

охарактеризувати поняття «педагогічне проєктування»?». Ми отримали 22 

відповіді, з них 53% визначили, що це ‒ «прогностична освітня діяльність 

педагога», 32,1% ‒ «діяльність, спрямована на створення проекту», 14,9% ‒ 

«особистісно-орієнтована освітня технологія». 

Наступним запитанням було: «Які, на Ваш погляд, переваги 

проєктування інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної 

освіти?». 73,7% опитуваних відповіли «сприяє застосуванню і реалізації 

сучасних освітніх програм, методик, технологій», 48,9% ‒ «забезпечує 

комунікативну взаємодію між суб’єктами освітнього процесу», 38,3% ‒ 

«задовольняє основні потреби і можливості розвитку», 33,8% ‒ «сприяє 

опосередкованому управлінню освітнім процесом». Відтак, можемо зробити 

висновок, що більшість студентів все таки розуміють важливість створення 

інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти. 

Підсумовуючи отримані результати, вважаємо, що студентів цікавить як            
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теоретичний, так і практичний аспект створення інформаційно-освітнього 

середовища закладу освіти. Це свідчить про усвідомленість потреби та 

позитивне ставлення до проєктної діяльності в закладі освіти, що актуалізує 

модель підготовки майбутніх педагогів до такого виду діяльності. 

Отже, за допомогою проведеного анкетування, спрямованого на 

визначення стану готовності майбутніх педагогів до створення інформаційно-

освітнього середовища закладу освіти, у структуру якого було покладено 

компоненти означеної готовності (аксіологічний, когнітивний, 

праксеологічний, рефлексивний), виявлено недостатнє володіння 

теоретичними аспектами проєктування та створення освітнього середовища 

закладу освіти (9%). Підтвердженням є продемонстрований респондентами 

рівень розуміння базових понять дослідження (40%), (когнітивний 

компонент), що характеризується мозаїчною обізнаністю, інтуїтивністю 

студентів. Середнє   арифметичне правильних відповідей на запитання анкети 

(когнітивний компонент), це 25% респондентів, які розуміються на теорії та 

володіють понятійним апаратом дослідження. Разом з тим було визначено 

високий рівень зацікавленості та позитивне ставлення респондентів щодо 

можливостей проєктування та створення інформаційно-освітнього 

середовища закладу освіти, оскільки 66,22% респондентів визначили потребу 

отримати у ЗВО знання, уміння, навички щодо проєктування та створення 

інформаційно-освітнього середовища закладу освіти (аксіологічний 

компонент). Було виявлено лише 25,6% респондентів, які вже мали досвід 

проєктної діяльності у закладі освіти під час проходження педагогічної 

практики (праксеологічний компонент), а відтак, 74,4% опитуваних 

потребують спеціальної підготовки у означеному напрямі. 

Відтак, результати констатувального етапу експерименту підтвердили 

значущість і необхідність цілеспрямованої фахової підготовки майбутніх 

педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища закладу 

позашкільної освіти, оскільки аналіз емпіричних даних засвідчив їхню 

недостатню готовність до здійснення означеного виду діяльності. 
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Формувальний етап експерименту полягав у перевірці ефективності 

оптимізованої методики підготовки майбутніх педагогів до створення 

інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти. 

Організаційний аспект підготовки майбутніх педагогів до створення 

інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти 

здійснювався за наступними етапами: 

– діагностико-мотиваційним, який передбачав ознайомлення 

майбутніх фахівців із особливостями професії педагога закладу позашкільної 

освіти; формування позитивних цінностей, професійних якостей та 

усвідомлення важливості впровадження середовищного підходу в освіті; 

– знаннєво-операційним, завдання якого полягало у формуванні в 

майбутніх фахівців розуміння сутності понять «середовище», «інформаційно-

освітнє середовище закладу позашкільної освіти», «педагогічне 

проєктування», «проєктна діяльність»; опанування студентами знаннями 

щодо особливостей проєктуваннята створення інформаційно-освітнього 

середовища закладу; специфіку організації освітньої діяльності дітей 

дошкільного віку у спроєктованому інформаційно-освітньому середовищі; 

технологію здійснення психолого- педагогічного супроводу дітей 

дошкільного віку в інформаційно-освітньому середовищі закладу освіти; 

осмислення оцінки, аналізу і діагностики інформаційно-освітнього 

середовища закладу освіти; 

– технологічним, у процесі якого відбувалась інтеграція здобутих 

теоретичних знань, формування практичних умінь і навичок щодо створення 

інформаційно-освітнього середовища закладу освіти, що реалізувалось 

шляхом залучення студентів до активної самостійної діяльності, рефлексії. 

Суть оптимізованої методики підготовки студентів експериментальної 

групи до створення інформаційно-освітнього середовища закладу 

позашкільної освіти зводилася до широкого використання методу кейсів: на 

практичних заняттях із навчальних дисциплін використовувався кейс-метод. 

Студентам пропонувались такі кейси: «Створення ситуації успіху для дитини  
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дошкільного віку в інформаційно-освітньому середовищі позашкільного закладу 

освіти», «Взаємодія педагога з батьками в інформаційно-освітньому середовищі 

закладу освіти», «Індивідуальний комфорт та емоційне благополуччя  кожної 

дитини і дорослого в інформаційно-освітньому середовищі закладу освіти», 

«Психологічна безпека інформаційно-освітнього середовища закладу освіти: 

розвиток особистості дитини дошкільного віку» та ін., що дозволяло об’єднати 

теорію і практику; розвивати: здібності приймати нестандартні та оригінальні 

рішення, ініціативність, аналітичні та оцінювальні навички, уміння працювати 

в команді; навчати аналізувати широкий спектр інформації, знаходити 

найбільш раціональне рішення задекларованої проблеми; сприяти 

формуванню у студентів аналітичного мислення, формуванню професійної 

компетентності. 

Результатом цього етапу стала сформованість проєктної діяльності 

студентів шляхом моделювання проблемних ситуацій, організації ділових, 

імітаційних ігор, тренінгів, web-квестів та позааудиторної діяльності. Як 

підсумок, результатом стали сформовані всі групи зазначених умінь, які є 

досконалими, відпрацьованими і можуть бути застосовані в професійних 

ситуаціях. Підвищенню ефективності процесу формування готовності 

майбутніх педагогів до створення інформаційно-освітнього середовища 

закладу позашкільної освіти сприяло моделювання проблемних ситуацій та 

їхнє вирішення в період проходження студентами професійної практики, що 

потребувало від них самостійності, ініціативності, творчого підходу, 

наполегливості тощо. 

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що впровадження 

оптимізованої методики підготовки майбутніх педагогів до створення 

інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти 

(побудованої на кейс-методі) вплинуло на показники студентів 

експериментальної групи, які суттєво відрізняються від показників студентів 

контрольної групи. Сформованість готовності майбутніх педагогів до 

створення інформаційно-освітнього середовища закладу позашкільної освіти 
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на високому рівні  визначено у 39,83 % студентів експериментальної групи. 

Тоді як у контрольній групі цей показник становив 13,24 %. На середньому 

рівні сформованість готовності у студентів експериментальної групи 

визначено у 54,55 %. У студентів контрольної групи – 40,18 %. На низькому 

рівні сформованість готовності у студентів експериментальної групи 

визначено у 5,55 %. У студентів контрольної групи – 46,57 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


