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MODERN APPROACHES TO
THE ONLINE TEACHING
Various aspects of society digitalization and usage of computer-oriented technologies
in school education are revealed in the article. The author analyzed the interdependence of
education digitalization and the industry of teaching aids with their widespread implementation
into educational practice. It is highlighted on the continuous growth of the role of the newest
ICT in innovation pedagogical projects in the system of general secondary education. The
author emphasizes that higher efficiency of the educational process is ensured by using
the most advanced pedagogical technologies along with ICT tools, adjusted to meet users’
individual needs.
The author emphasizes the processes of education reform and modernization in order
to improve the functioning and innovative development of education, improve its quality and
accessibility, and integrate it into the European educational space. The definition of challenges
and the main results of today’s school modernization is an important aspect. Integration is
considered in this context as one of the current trends in education.
The author suggests an educational resource as a special tool for overcoming the digital
gap. The list of the advantages of distance learning and the conditions for its effectiveness is
given in the article. The author also explains the mechanism of how innovative technologies
contribute to the facilitation of learning and communication among all participants in the
educational process.
Some mechanisms of using ICT in the education of people with disabilities are
provided. They proved to be effective in solving various problems: compensatory, corrective,
didactic, and communication tasks. Technologies are considered by the author as auxiliary
tools that allow students of all ages and any social background to study regardless of their
educational needs. The author revealed some aspects of ICTs integration in education.
Key words: society digitalization, computer literacy, education reform and modernization,
e-distance learning, new school, integration of ICT in education.
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Пушкарьова Т. О., доктор педагогічних наук, професор, начальник відділу управління
проектами Інституту модернізації змісту освіти
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОНЛАЙН НАВЧАННЯ
У статті розкрито різні аспекти інформатизації суспільства і застосування комп’ютерноорієнтованих технологій навчання у шкільній освіті. Автор аналізує взаємозалежність інформатизації освіти з індустрії засобів навчання та їх широкого впровадження в освітню практику. Наголошується на невпинному зростанні ролі новітніх інформаційно-комунікаційних
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технологій в інноваційному педагогічному проектуванні у системі загальної середньої освіти.
Автор підкреслює, що застосування засобів ІКТ, оптимізованих для задоволення індивідуальних потреб користувачів, у взаємодії з найбільш прогресивними педагогічними технологіями
допомагає забезпечити вищу ефективність освітнього процесу.
Акцентується увага на процесах реформування і модернізації освіти для покращення
її функціонування та інноваційного розвитку, підвищення якості та доступності, інтеграції в
європейський освітній простір. Важливим аспектом стало визначення актуальних завдань і
головних результатів модернізації сучасної школи. Інтеграція у цьому контексті розглядається
як одна з сучасних тенденцій в освіті.
Для подолання цифрового розриву автор пропонує електронний освітній ресурс як
особливий інструмент. У статті наведено перелік переваг дистанційного навчання та умов
його ефективності. А також, автор роз’яснює, яким чином інноваційні технології сприяють
полегшенню й автоматизації навчання та комунікації між усіма учасниками освітнього процесу.
У статті детально описано результати дослідження, зокрема деякі механізми
використання ІКТ в освіті людей з обмеженими можливостями, які підтвердили ефективність
ІКТ для вирішення різних завдань: компенсаторних, коригувальних, дидактичних,
комунікаційних. Технології розглядаються автором як допоміжні інструменти, що дозволяють
навчатися усім учням будь-якого віку і соціального статусу.
Під час дослідження автору вдалося розкрити деякі особливості інтеграції ІКТ
в освіту та виявити основні проблеми, що стосуються цифрової нерівності. Також автор
дослідила можливості забезпечення доступності дистанційного електронного навчання для
всіх дітей незалежно від їхніх освітніх потреб.
Ключові слова: інформатизація суспільства; комп’ютерна грамотність; реформування
і модернізація освіти; електронне дистанційне навчання; нова школа; інтеграція ІКТ в освіту.
Пушкарева Т. А., доктор педагогических наук, профессор, начальник отдела управления
проектами Института модернизации содержания образования
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЮ
В статье раскрыты особенности применения компьютерно-ориентированных технологий обучения в школьном образовании. Акцентируется внимание на процессах реформирования и модернизации образования, повышении его качества и доступности. Интеграция рассматривается как одна из современных тенденций модернизации образования. Для
преодоления цифрового разрыва автор предлагает электронный образовательный ресурс как
особый инструмент. В статье приведен перечень преимуществ дистанционного обучения и
условий его эффективности.
Автор описывает подходы к использованию ИКТ в образовании людей с ограниченными возможностями для решения различных задач: компенсаторных, коррекционных, дидактических, коммуникативных. Автор считает технологии дополнительными инструментами, которые позволяют учиться ученикам любого возраста и социального статуса.
Ключевые слова: информатизация общества; компьютерная грамотность; реформирование и модернизация образования; электронное дистанционное обучение; новая школа;
интеграция ИКТ в образование.
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