


ISSN 2709-6750 

КИЇВ 2020 

Наукова платформа 

Open Science Laboratory 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ  
ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ
Матеріали  

I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 
(м. Київ, 27 листопада 2020 року) 

Самостійне електронне текстове  
наукове періодичне видання комбінованого використання 

* на обкладинці вказано перших авторів кожної доповіді



УДК 37 
ББК 74 

С-916 ISSN 2709-6750 

© Наукова платформа Open Science Laboratory 2020 

Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
[зб. наук. пр.]: матеріали I міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції (м. Київ, 27 листопада 2020 р.). Київ, 2020. 428 с. 

Збірник містить матеріали (тези доповідей) I міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку 
освіти і педагогіки», у яких всебічно висвітлено проблеми сучасної освіти, а 
автори обмінюються педагогічним досвідом. 

Видання призначене для вчених, педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, здобувачів наукових та освітніх ступенів. 

I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  
«Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» 

(м. Київ, 27 листопада 2020 р.) 

Адреса оргкомітету та редакційної колегії: 
м. Київ, Україна 

E-mail: conference@openscilab.org
www.openscilab.org 

Наукові праці наведені в алфавітному порядку та згруповані за напрямками 
роботи конференції. 

Для зручності, беручи до уваги, що видання є електронним, нумерація та 
загальна кількість сторінок наведені з врахуванням обкладинки. 

Збірник на постійній сторінці конференції: https://openscilab.org/ru/?p=1903 

Матеріали (тези доповідей) друкуються в авторській редакції. 
Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
mailto:conference@openscilab.org
http://www.openscilab.org/
https://openscilab.org/ru/?p=1903


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org 
Наукова платформа Open Science Laboratory 4 

ЗМІСТ 
* зміст інтерактивний

(натиснення на назву призводить до переходу на відповідну сторінку) 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Бабич Н.В.
ТЕМПЕРАМЕНТ ДИТИНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОБІР  ВИХОВНИХ 
ПРИЙОМІВ ................................................................................................................ 12

Гомола А.А.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТАРШИХ 
ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ ............................... 18

Мишаківська Л.О.
ЗНАЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ ДЛЯ ФІЗИЧНОГО 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ .......................................................... 25

Сербай Н.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В 
ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ......................................................................... 31

ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Бондар В.В.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ДІДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ ........................................................ 42

Гостєва П.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ОНЛАЙН-
НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ................................................................. 50

Пословська О.М.
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ І ФОРМ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ......................................................... 54

Шепельова Марія
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ........................................................................................ 58

http://www.openscilab.org/


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org 
Наукова платформа Open Science Laboratory  5 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Аюбова Е.М., Скиба В.П.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ......................................................................................... 64

Варава Л.А., Тищенко Л.В., Мараховська Н.В.
УПРОВАДЖЕННЯ АСОЦІАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ............................................. 75

Диня О.І., Падалко К.А.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ  ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМПОНЕНТІВ STEM-ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ГЕОМЕТРІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ....................... 83

Савчук А.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 
УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ................................................................................ 86

Спаська А.А.
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ ГРАФІЧНИМ 
СПОСОБОМ .............................................................................................................. 92

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Bielova Valeriia
FORMS OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS  WHEN LEARNING A 
FOREIGN LANGUAGE ............................................................................................ 95

Белозерова В.В., Николаева Е.В.
СЛОВО В ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ................................................................................................ 100

Виноградова Е.С., Виноградов С.И., Хади С.-Н.А., Иванова Е.А.
АНАЛИЗ УСВОЯЕМОСТИ ЗНАНИЙ У СТУДЕНТОВ СТАРШИХ 
КУРСОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ..................................... 107

Круглова Л.Э.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ХИМИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ........................................................................... 112

Машкина А.В., Семенова К.А.
РЕЖИССЕР ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 
ПРАЗДНИКОВ: ЛИЧНОСТЬ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ ........................................... 119

http://www.openscilab.org/


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org 
Наукова платформа Open Science Laboratory 6 

Разуваева О.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ........................... 125

Тишковець Ю.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК ЗАСОБУ 
УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ .......................................... 133

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
Брюханов О.В.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  НА 
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ..................................... 137

Кишинська І.О.
СПЕЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ............................................................................... 145

Павлієнко К.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  ІЗ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ .................................................................... 151

Старинська О.В.
СОЦІАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ІНТЕГРАТИВНИЙ ФАКТОР 
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ................. 155

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ
Кишинська І.О.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ............................................. 164

Панько А.Д., Заруцкий С.А.
УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПОХОДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
СТУДЕНТОВ ТУРИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ................................ 170

Пасько В.В.
MOTIVATION OF STUDENTS FOR PHYSICAL ACTIVITY ITS 
FEATURES ............................................................................................................... 176

Рєпіна С.О.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ  НА ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СФЕРИ 
СПОРТУ ................................................................................................................... 183

http://www.openscilab.org/


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org 
Наукова платформа Open Science Laboratory  7 

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Архиповская Е.П.
ПЕДАГОГ СОВРЕМЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................................................... 191

Скрябін О.Л., Вановська І.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПОЧАТКОВИХ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ 
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) .............................................. 197

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
Баленкова В.В.
ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ 
ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ......................................................................................... 202

Борець Михайло
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
МАТЕМАТИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ ............................................................... 207

Давиденко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОГО 
СПІЛКУВАННЯ ...................................................................................................... 216

Коршевнюк Т.В.
ЗАСОБИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ:  СИТУАЦІЙНІ 
ЗАВДАННЯ З БІОЛОГІЇ ........................................................................................ 220

Крисеєва К.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ  «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ 
РОЗВИТОК»  НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО 
НАПРЯМУ ............................................................................................................... 224

Матвийчук Е.П., Матвийчук А.В., Карабут Л.В.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ...................................................... 237

Полякова В.І.
STEM-ПРОЕКТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО УЯВЛЕННЯ В 
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ ..................................................................... 242

http://www.openscilab.org/


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org 
Наукова платформа Open Science Laboratory 8 

Серый А.И.
РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЭФФЕКТ СОКРАЩЕНИЯ ДЛИНЫ И 
ДЕФОРМАЦИЯ В МЕХАНИКЕ УПРУГИХ ТЕЛ ............................................... 246

Фурсик А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ......................................................................... 249

Чернюшок О.А.
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ ............................................................. 256

Чернюшок О.А.
ТЬЮТОРИНГ В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ:  МОЖЛИВОСТІ, ОРГАНІЗАЦІЯ, 
ПОТЕНЦІАЛ ............................................................................................................ 262

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ
Badri Nadaraia
MODERN CONCEPT OF EDUCATION  AND SIMPLIFIED TEACHING 
METHODS ................................................................................................................ 266

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Безкровна К.С., Шульга Л.І.
РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 
ФАРМАЦІЇ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ ........................... 269

Даценко Л.М., Коломієць С.М., Леженкін І.О., Ганчук М.М., 
Ангеловська А.О.
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  193 
ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТДАТУ) ............................................................. 272

Дмитрієва М.В.
ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ  В КОНТЕКСТІ 
ХХІ СТОЛІТТЯ ....................................................................................................... 279

Елисафенко М.К., Протасова Э.Е.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЕРСПЕУТИВЫ ИЛИ ТУПИК? .............. 283

http://www.openscilab.org/


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org 
Наукова платформа Open Science Laboratory  9 

Лазоренко Сергій
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА  МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ .............................................................................. 290

Лі Сяося
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ ................ 298

Овчарова Л.А.
ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА ..................................................... 303

Шкарлет В.О.
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ В КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ .................. 306

Shovkova Z.V., Senyuk I.V., Shovkova O.V.
FEATURES OF TEACHING INTERDISCIPLINARY RELATIONS OF THE 
FUNDAMENTAL DISCIPLINE BIOLOGICAL AND ANALYTICAL 
CHEMISTRY AND SPECIAL DISCIPLINE MEDICINAL AND 
ANALYTICAL TOXICOLOGY .............................................................................. 311

Мовчан С.І., Якунічева А.Ю.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ Й ЗАВДАНЬ 
ПІДГОТОВКИ ТА ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ З ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» .................................................. 314

Щербак І.В.
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 
ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ В МІЖНАРОДНОМУ 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ........................................................................ 319

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Мітлицька С. П
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ЕФЕКТИВНА АЛЬТЕРНАТИВА 
ТРАДИЦІЙНОМУ НАВЧАННЮ .......................................................................... 324

Пашкевич Ю.В.
ЯВИЩЕ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 
ТА ІНШИХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  ЯК ПРОБЛЕМА 
СУЧАСНОСТІ ......................................................................................................... 329

http://www.openscilab.org/


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org 
Наукова платформа Open Science Laboratory 10 

Шаталович А.М.
СУЩНОСТЬ СЕМЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ ........................................................................... 334

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
Федіна Г.І.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ В 
СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ............................................................... 338

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Абросімов Є.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ В НАВЧАННІ  З 
ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
MOODLE .................................................................................................................. 344

Бурова Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ 
РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ........................... 349

Горобець Л.М.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ТЕНДЕНЦІЯ  РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ......................................................................................................... 353

Гостєва П.Р.
INSTAGRAM ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ........................................... 357

Заброварна О.В., Падалко Н.Й.
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ II 
РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ  ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 
МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ........................................................................ 361

Качан И.М.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM .................................... 365

Комарніцька Л.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ ..................................................................................................... 367

http://www.openscilab.org/


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org 
Наукова платформа Open Science Laboratory  11 

Поддубная О.В., Щедрина В.А., Романцевич Д.И.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЯ» НА 
ПЛАТФОРМЕ СИСТЕМЫ MOODLE .................................................................. 372

Спаська А.А.
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ CLASSTIME  ДЛЯ 
ОПТИМІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ ............................................................................................................. 380

Трохимчук С.М., Бурлачка А.В.
ВИКОРИСТАННЯ STEM-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ 
ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТЕХНІЧНИМ ДИСЦИПЛІНАМ ........................... 384

НАУКИ ПРО ОСВІТУ ТА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ
Deák József
ВАЛЬДОРФСКИЕ ШКОЛЫ ГУМАННОСТИ  В БУДАПЕШТЕ, В 
ОДЕССЕ И В МОСКВЕ:   МИР ХОРОШ, МИР ПРЕКРАСЕН, МИР 
ПРАВДИВ ................................................................................................................ 392

Бахомент С.П., Занозовська І.О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ «МІКРОФОН» НА 
УРОКАХ В НУШ .................................................................................................... 398

Коломієць С.М., Даценко Л.М., Леженкін І.О.
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ ...... 401

Осташова Я.В.
«МЯГКАЯ СИЛА» ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ................................................................................................. 408

Петрушова Н.В., Петрович О.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИ GSUITE .............................................................. 416

Чемерис К.П.
ЩОДО ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ  ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ .............................. 419

Шаталович І.В.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ ......................................................................................................... 423

http://www.openscilab.org/


Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Дошкільна освіта www.openscilab.org 

© Бабич Н.В. 
12 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

Бабич Н.В.  

ТЕМПЕРАМЕНТ ДИТИНИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОБІР 

ВИХОВНИХ ПРИЙОМІВ 

Бабич Ніна Валеріївна 

Магістр. 

Вихователь дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) №8 «Перлинка» 

Чорноморської міської ради Одеської області. 

      Чарівність дитини у її неповторності, відмінності від усіх. Будь-яка дитина – 

це таємниця, а темперамент надає їй особливий колорит і притаманний лише їй 

ореол. Важливо знати, що в основі темпераменту – нервові процеси, 

особливості вищої нервової діяльності дитини. Мозок управляє поведінкою 

дитини. І хоча функції його у всіх нас майже однакові, але проходять вони по-

різному. Неповторність малюка залежить від фундаментальних властивостей 

нервових процесів, таких як збудження і гальмування. Запам’ятайте три 

головних їх властивості: сила, врівноваженість, рухливість. Всі ці властивості у 

різному поєднанні складають чотири основних типи нервової діяльності 

дитини, які визначаються з самого народження. 

       Визначення актуальності проблеми. Знання темпераменту дозволяє 

виявити всебічність можливостей дитини з метою використання потенціалу 

їхніх сильних особистісних властивостей. Для того щоб реалізувати 

індивідуальний підхід до кожної дитини та забезпечити для її розвитку 

відповідні психологічні умови, вихователям потрібні знання характерних 

особливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту. 
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       Мета статті: Головною метою цієї роботи є надання вихователям та усім 

зацікавленим у теорії і практиці педагогіки основних інформаційних орієнтирів 

щодо різних типів темпераменту у дітей дошкільного віку для підвищення 

успішності, вмотивованості, пізнавального інтересу до засвоєння знань шляхом 

ефективної організації і побудови занять з урахуванням їхніх індивідуально-

психологічних особливостей, розглянути особливості роботи з дітьми різного 

типу темпераменту. 

       Виклад основного матеріалу. У  молодшому дошкільному віці формуются 

основи якостей особистості, тому розвиток пізнавального інтересу варто 

починати якнайшвидше. Важливе значення має адаптація дітей до умов 

дитячого садочка, оскільки вона є підґрунтям для осмисленого засвоєння 

первинних знань, формування умінь і навичок. Навчання передбачає не лише 

засвоєння знань, а й розвиток особистості дошкільника. Процес навчання – це 

взаємодія між вихователем  та дитиною, це вияв її власної активності під час 

набуття знань і формування моральних якостей. Під індивідуально-

психологічними особливостями ми розуміємо структурні компоненти 

особистості, що визначають особливості психології кожної окремої дитини, її 

поведінки та дій. Індивідуально-психологічні особливості особистості 

включають в себе: здібності, характер і темперамент, котрі певною мірою 

впливають на практичну та розумову діяльність дошкільників. До прикладу, 

вони можуть проявлятися у розмові, ході, манері спілкування та поведінки 

тощо[1, с 10] . Одне з провідних місць серед індивідуальнопсихологічних 

особливостей дошкільника займає темперамент. Від його властивостей нерідко 

залежить успіх дитини у різних сферах діяльності, вміння будувати відносини 

зі старшими та однолітками, а також вміння знайти своє місце в житті. 

Темперамент не можна оцінювати як поганий або хороший, так як на основі 

кожного з них при неправильному вихованні можуть виявитися негативні 

прояви. Враховуючи, що у кожної людини зазвичай переважають риси певного 
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темпераменту, можна вважати, що людина тяжіє до одного з чотирьох 

основних типів темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик та меланхолік. 

       Тип темпераменту - одна з найважливіших умов походження 

індивідуально-своєрідних рис характеру. Властивості темпераменту можуть 

сприяти або протидіяти розвитку повних якостей особистості (холерику легше 

стати хоробрим, ніж меланхоліку). Тип темпераменту зумовлює недоліки 

характеру при послабленні виховання. У такому випадку сангвінік недостатньо 

зосереджений, похапливий, поверховий, легковажний. Холерик — 

нестриманий, конфліктний, агресивний, невитриманий. Флегматик— млявий, 

байдужий, консервативний. Меланхолік відзначається хворобливою 

вразливістю, замкнутістю, відчуженістю, безволлям. Так, для сангвініків 

важливо забезпечити збереження їх інтересів, формувати вміння розгортати 

сюжет гри, знаходити в ньому нові повороти, повертатися до розпочатої роботи 

та завершувати її. Для холерика властива висока реактивність, підвищено 

збудлива реакція на оточуюче. Дитина погано керує собою у незвичних 

ситуаціях. Холериків, які внаслідок швидкої втомлюваності часто порушують 

поведінку, не слід жорстко карати, важливіше — створити умови, що 

попереджають перевантаження дитини та надмірне збудження нервової 

системи, включити малюка у цікаву й захопливу справу [2; с. 92]. 

       Дитина-меланхолік відзначається мрійливістю, деякою відчуженістю від 

інших дітей, надмірно чутливі до емоційного ставлення до них оточуючих. Такі 

діти чуйно реагують на негаразди свої та ровесників, потребують у ці моменти 

моральної підтримки, висловлення дорослими впевненості в їх силах і 

можливостях. Щоб дитина успішно долала труднощі в роботі, потрібно 

підкреслювати її успіхи, посилювати позитивні емоції. У спілкуванні з 

ровесниками меланхоліки уникають галасливих забав та ігор, прагнуть до 

спокійних ігор. Отже, потрібно залучати таких дітей у колективні справи, 

знаходячи посильну для їх виконання роль. Динамічні особливості психіки 

дітей проявляються і у мірі їх фізичної активності — рухливості. Вихователів 
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та батьків турбують, насамперед, надмірно повільні або надмірно рухливі діти, 

їх як правило, не так багато у групі дитячого садка, але вони можуть 

розбалансовувати чітко встановлений для всіх режим дня, виконуючи дуже 

швидко, або дуже повільно окремі режимні моменти [3; с. 47]. 

       Діти з уповільненою поведінкою постійно перебувають у невиграшних для 

себе ситуаціях. Їх намагання робити щось швидше приводять до розпаду 

діяльності, коли дитина стає взагалі не здатною до її виконання. Водночас, такі 

діти можуть бути, дуже чутливими до зауважень дорослих, в них виникає 

підвищена мотивація їх уникнення. Вони глибоко переживають свою 

уповільненість, стають замкненими, неконтактними. Надмірно рухливі діти 

випереджають одноліток у більшості справ, причому не завжди при збереженні 

якості виконання. Причиною такого явища є зниження здатності до 

самоконтролю, зумовлене швидкою втратою інтересу до роботи. Таких дітей 

потрібно залучати до допомоги іншим, у тому числі, повільним дітям, стежачи 

при цьому щоб допомагаючий не виявляв зверхності, нетерплячості, 

зарозумілості. Варто врахувати закономірності підтримання інтересу до справи 

у таких дітей, давати їм особливо захоплюючі завдання, включати в ігри з 

однолітками, які вміють урізноманітнити сюжет, насичувати його цікавим 

змістом [4; с. 63].  

       Педагог повинен спрямовувати діяльність дітей, щоб сприяти формуванню 

позитивних рис і уникнути появі негативних. У сангвініка слід формувати 

стійкі уподобання та інтереси, не допускати поверхового, недбалого виконання 

ним завдання, вимагати від нього доводити розпочату  справу до кінця, 

стимулювати позитивне ставлення до достоїнств інших, уміння зважати на їхню 

думку, вчити бути уважним до товаришів, надійним у стосунках з ними, дбати, 

щоб нові знайомства не витісняли старих [5; с. 67]. Для виховання дітей-

флегматиків головним є формування трудових навичок, стежити, щоб вони 

завжди були зайняті, залучати до діяльності в колективі, навчати за допомогою 

різноманітних ігор і занять пришвидшувати темп дій, заохочувати найменші 
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прояви рухливості, спритності. Енергію дитини-холерика слід спрямовувати на 

корисні справи, ставити перед ним складні завдання, допомагаючи 

осмислювати їх. Важливо обережно застосовувати все, що збуджує нервову 

систему, розвивати і зміцнювати процес гальмування шляхом організації 

розміреної діяльності. Особливо необхідно систематично контролювати їхню 

поведінку і діяльність, дотримання правил, якість і повноту виконання завдань, 

вимог дорослих, вчити зважати на інших, не ображаючи самолюбства. У 

вихованні меланхоліків слід зважати на їх вразливу нервову систему, швидку 

втомлюваність, слабкість нервових процесів, допомагати долати 

сором'язливість, нерішучість, невпевненість у своїх силах, оскільки це може 

стати причиною слабкого характеру. Виявляючи до них чуйність і 

доброзичливість, потрібно розвивати активність, уміння переборювати 

несміливість, труднощі, підтримувати позитивні емоції. 

       Висновки: Про особливості темпераменту можна говорити за рядом 

індивідуальних ознак дитини: мова, хода, звичні пози і характер рухів, 

відношення до гри, до своїх друзів та просто дітей, як дитина засвоює вікові 

навички, як адаптується до нової обстановки, як радіє, як сумує. Іншими 

словами, за багатьма ледь помітними відтінками у поведінці дитини, серед яких 

головним критерієм є емоційність та загальна кмітливість, активність дітей. 

       Не плутайте характер із темпераментом. Характер – це те, що можна нам 

набути в процесі життя. Він створюється вихованням і культивується ним. А 

темперамент ви не створите. Малюк народжується з ним. Однак, формуючи 

свій характер, ми вчимося ним управляти, і інколи успішно. Дитині в цьому 

допомагають батьки, вихователі. Уявіть, що характер – це верхній одяг 

темпераменту. Ви – модельєр і бачите всі недоліки не лише самого одягу, але й 

фігури, для якої він пошитий. Звичайно ж, фігуру вам змінити важче, ніж 

перешити, перекроїти одяг, добавити виточку чи забрати її. Отже, у ваших 

силах усунути всі недоліки чи навмисне виставити їх на огляд. А прибрати всі 

недоліки вам допоможуть правильно підібрані виховні прийоми та 
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індивідуальний підхід до кожної дитини. Враховуючи, що нервова система у 

дітей пластична, ми можемо так відшліфувати особливості темпераменту 

дитини, завуалювати всі недоліки, що головну роль мимоволі гратимуть лише 

сильні з його сторін. 
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У наш час проблема формування пізнавального інтересу дітей старшого 

дошкільного віку привертає до себе пильну увагу педагогів. Цьому сприяє те, 

що сучасні тенденції в розвитку педагогічної науки і дошкільної освітньої 

практики піднімають нові питання в її вивченні. Одним з них є питання про 

особливості організації процесу формування пізнавального інтересу дитини 

старшого дошкільного віку в процесі експериментування. 

Методичним аспектам проблеми формування пізнавального інтересу 

старших дошкільників присвячено дослідження українських учених 

Г. Бєлєнької, І. Карабаєвої, В. Котирло, В. Лозової, Н. Пастушенко, З. Судді, В. 

Сухомлинського, І. Товкач та ін. Також в основі сучасних досліджень 

пізнавального інтересу лежать фундаментальні праці Л. Виготського, 

Л. Занкова, В. Мясіщева, С. Рубінштейна, А. Смірнова, Б. Теплова, Д. Узнадзе, 

Г. Щукіної та інших відомих науковців-психологів.  

Значущість  експериментування для стимулювання пізнавального 

інтересу дітей дошкільного віку розкрито у психолого-педагогічних 

дослідженнях Г. Бєлєнької, О. Костюк, С. Ніколаєнко, М. Поддякова, 

О. Савенкова, Г. Смольникової, Т. Шумей та ін. 

На основі проведеного теоретичного аналізу ми можемо зробити 

стверджувати, що у дітей старшого дошкільного віку (6-7 років) пізнавальний 

інтерес є складним комплексним феноменом, що включає розвиток 

пізнавальних процесів, які являють собою різні форми орієнтації дитини в 
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навколишньому світі, і регулюють його діяльність [4, c. 22]. В свою чергу, 

залучення дітей до експериментування є основою формування вищих 

психічних функцій, розумових операцій, інтелектуальних структур, а також 

пізнавального інтересу. 

Таким чином, експериментування розглядається дослідниками [1-3] як 

вагомий чинник освітнього процесу дошкільної освіти. Воно має широкий 

спектр застосування, оскільки його можна використовувати як окремий елемент 

розвитку пізнавального інтересу старших дошкільників, або ж у поєднанні з 

іншими формами. Його особливість полягає у поєднанні двох видів діяльності: 

навчальної й ігрової [2]. 

Експериментування відрізняється від інших видів діяльності 

дошкільників тим, що воно захоплює цікавість та увагу дітей, а малюки у 

невимушеній ігровій атмосфері здобувають нову інформацію, вдосконалюють 

раніше сформовані навички, чи допомагають використовувати знання у 

практичній діяльності [1, c. 72]. Проте основна цінність експериментування 

полягає у спрямуванні на розширення сфери пізнавальних інтересів дітей 

старшого дошкільного віку [2, c. 35]. 

Виходячи з аналізу наукової та навчально-методичної літератури, ми 

можемо стверджувати, що застосування експериментування в освітньому 

процесі роботи закладу дошкільної освіти дозволяє визначити її як ефективний 

засіб формування пізнавального інтересу дошкільників. 

Здійснене експериментальне дослідження з розвитку пізнавального 

інтересу старших дошкільників засобами експериментування проводилось у 

кілька етапів: 

Перший етап – констатувальний (виявлення у дітей актуального, наявного 

рівня сформованості пізнавального інтересу).  



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Дошкільна освіта www.openscilab.org 

© Гомола А.А. 
20 

Другий етап – формувальний (реалізація методики з організації 

експериментування з метою розвитку пізнавального інтересу дітей старшого 

дошкільного віку).  

Третій етап – контрольний (порівняння рівнів сформованості 

пізнавального інтересу старших дошкільників після включення в освітній 

процес ЗДО експериментування).  

Під час проведення констатувального етапу експериментального 

дослідження ми використовували такі діагностичні методики: 

- методика «Бесіда» (М. Марусинець), 

- методика «Вибір сюжетно-тематичних картинок» (Н. Пророк), 

- методика «Дерево бажань» (В.С. Юркевич), 

- методика «Чарівна квітка» (Е. Кригер), 

- спостереження за проявом навчально-пізнавальної активності в ході 

індивідуальної бесіди з дітьми, 

- анкетування батьків і вихователів. 

Результати констатувального етапу експериментального дослідження 

показали, що показало, що у старших дошкільників переважали середній – у 19 

дітей (54%) та низький – у 10 дітей (29%) рівні сформованості пізнавального 

інтересу та недостатньо виявлялася пізнавальна активність дітей. Це свідчило 

про недостатню зацікавленість дітей старшого дошкільного віку, а отже й про 

те, що у закладі дошкільної освіти та родинах розвитку пізнавального інтересу 

не приділялася належна увага.  

Щодо анкетування вихователів, аналіз отриманих результатів відповідей 

на питання анкети засвідчив їх, в цілому, усталене ставлення до питань 

розвитку пізнавального інтересу дітей старшого дошкільного віку засобами 

експериментування, що впливає на традиційність змісту цієї роботи. Вихователі 

проводять пошук цікавих для дітей та важливих для їхнього розвитку видів 

експериментування, у тому числі – під час занять та прогулянок. Проте, їм 
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бракувало нових, творчих ідей, знання сучасних підходів та технологій 

розвитку особистості дитини, а також навчально-методичної літератури. 

Щодо батьків, то більшість із них оцінили рівень розвитку пізнавальних 

інтересів своїх дітей на високому рівні, що не відповідало отриманим нами 

емпіричним даним. 

Формувальний етап експериментального дослідження був спрямований 

на включення експериментування у освітній процес ЗДО у групі дітей старшого 

дошкільного віку, адже такий вид діяльності, за даними попереднього 

теоретичного аналізу, сприяє розвитку пізнавального інтересу дітей та викликає 

неабияку цікавість та інтерес. Даний етап тривав один місяць і передбачав 

проведення дослідів та різноманітних експериментів у старшій групі ЗДО, 

включення методів проблемних ситуацій та експериментування у освітній, а 

також консультації для батьків, виготовлення для них інформаційних 

матеріалів (буклет та папки-пересувки). 

У групі дітей старшого дошкільного віку, які брали участь у 

експериментальному дослідженні, ми, в першу чергу, намагалися розвивати їх 

пізнавальну активність та пізнавальний інтерес. Для цього прагнули, щоб 

розвиток і навчання були для дітей легкими та природними. Тому в роботі зі 

старшими дошкільниками практикували різні методики навчання та розвитку 

дітей засобами експериментування. 

Контрольний етап експериментального дослідження передбачав 

проведення повторної діагностики рівня сформованості пізнавального інтересу 

старших дошкільників та виявлення змін в показниках пізнавального розвитку 

дошкільників засобами експериментування. 

При проведенні контрольного етапу дослідження нами були використані 

вже інші методики, оскільки зміст попередніх був знайомим дітям, однак 

критерії дослідження рівня сформованості пізнавального інтересу залишились 

тими ж: 

- методика «Чомучка» М. Б. Шумакової (пізнавальна потреба); 
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- методика «Казка» Є. Ільїна (пізнавальний інтерес); 

- метод використання проблемної ситуації «Левенятко і кокоси» 

С. Павлієнко та І. Шеремет (пізнавальна активність). 

Повторна діагностика сформованості пізнавального інтересу дітей 

старшого дошкільного віку показала, що експериментування суттєво впливає на 

ряд показників пізнавального розвитку: пізнавальні потреби, пізнавальний 

інтерес, пізнавальну активність, адже відсоткове значення всіх цих показників 

було значно вищий порівняно із початковою діагностикою на 

констатувальному етапі експериментального дослідження. 

Так, зʼясовано, що після організації та проведення протягом місяця занять 

з експериментування зі старшими дошкільниками, рівень сформованості їх 

пізнавального інтересів зростає: збільшилася кількість дітей із високим (з 17% 

до 33%) та середнім рівнем сформованості пізнавального інтересу (з 54% до 

57%), а кількість дітей із виявленим низьким рівнем сформованості 

пізнавального інтересу на констатувальному етапі дослідження, після 

використання у освітньому процесі ЗДО експериментування значно 

зменшилася (з 29% до 10%). 

Крім того, у вихователів старшої групи розширилися та 

систематизувалися знання про експериментування як дієвий засіб розвитку 

пізнавального інтересу дітей старшого дошкільного віку, розширилися 

уявлення про можливості його використання в освітньому процесі ЗДО, 

збагатилися знання з методики його проведення та погляди на структуру 

дитячого експериментування. Після формувального експерименту не лише 

відповіді вихователів старшої групи на запитання анкети набули більшої 

чіткості та обґрунтованості, змінилася й їх реальна поведінка: педагоги частіше 

орієнтувалися на рівень пізнавальних інтересів старших дошкільників, їх 

індивідуальний досвід у гностичній діяльності. Вони прагнули здійснювати 

диференційований підхід на заняттях та під час організації експериментування 

дітей старшого дошкільного віку. 
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Певну динаміку можна помітити у відповідях та поведінці членів сімей 

вихованців, які брали участь у експериментальному дослідженні.  

Після проведення формувального експерименту переважна їх більшість 

(понад 60%) визнала важливість розвитку пізнавального інтересу дітей. Так, 

батьки переглянули своє ставлення щодо використання експериментування 

вдома та спільного проведення дослідів під час сімейного дозвілля. Крім того, 

вони частіше стали задумуватися щодо необхідності збільшення часу та уваги 

дітей щодо експериментування.  

Батьки вихованців після формувального експерименту стали 

консультуватися щодо проведення дослідів та експериментів вдома. Також 

нами помічено, що у спілкуванні з дитино вони орієнтувалися на схвалення й 

підбадьорення малюка, висловлювання йому своєї довіри та заохочення до 

експериментування. 
Таким чином, результати контрольного експерименту дозволяють 

констатувати ефективність розробленої методики роботи з дітьми 5-6 років, їх 

вихователями та батьками, спрямованої на розвиток пізнавального інтересу 

засобами експериментування та актуальність його впровадження в освітній 

процес закладу дошкільної освіти. 
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Високий рівень захворюваності, її поширення та поява нових, складніших 

різновидів хвороб – ось реальність нашого сьогодення. Тому не дивно, що у 

найважливіших документах національної школи першочерговим завданням 

дошкільного закладу є «забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей, 

своєчасне виявлення тих, що потребують корекції здоров’я». Саме в перші 

шість – сім років життя у людини закладаються основи здоров’я, довголіття, 

формується багато рухових навичок, розвиваються фізичні якості (спритність, 

швидкість, сила та ін.). 

Рухові порушення, які обмежують, або роблять неможливими активні 

рухи, відображаються на загальному здоров’ї дитини, знижують опір організму 

до простудних і інфекційних захворювань, негативно впливають на розвиток 

усіх систем організму (серцево-судинної, дихальної, травної та ін.) та нервово-

психічну діяльність. У більшості дітей спостерігається змішаний характер 

протікання захворювання із співвідношенням різних рухових розладів.  

Особливістю рухових порушень є те, що вони існують з народження, 

тісно пов’язані з сенсорними розладами, спричиняючи затримане і порушене 

формування усіх рухових функцій: утримання голови, навички сидіння, 

стояння, ходьби, маніпулятивної діяльності.  

Ураження ЦНС порушує роботу м’язових схем цілеспрямованих рухів, 

що і визначає одну із основних труднощів формування рухових навичок. 

Неправильні схеми рухів у дітей можуть закріплюватися і призводити до 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Дошкільна освіта www.openscilab.org 

© Мишаківська Л.О. 
26 

формування патологічних поз і положень тіла і кінцівок. У деяких дітей при не 

різко порушеному м’язовому тонусі є явища апраксії (невміння виконувати 

цілеспрямовані практичні дії). Такі діти мало застосовують навички 

самообслуговування.  

Особливістю багатьох рухових порушень у дітей є не тільки проблема у 

виконанні тих чи інших рухів, але й слабкість відчуття цих рухів, у зв’язку з 

чим не формується правильна уява про рух. Слабке відчуття своїх рухів є 

причиною порушення стереогнозу (впізнавання предметів на дотик.). Окрім 

цього у дітей із церебральним паралічем порушується емоційно-вольова, 

інтелектуальна, сенсомоторна, мовленнєва сфери розвитку.  

Для більшості дітей з ЦП характерна підвищена втомлюваність. Вони не 

можуть зосередитись на завданні, швидко стають «в’ялими» і дратівливими, 

при невдачах відмовляються від виконання завдання. У деяких дітей в 

результаті втоми виникає рухова неспокійність. М’язовий тонус умовно 

називають «рефлексом на пропріорецепцію», «відповіддю м’язів на відчуття». 

Нормальний м’язовий тонус є основою любого рухового акту. Регуляція 

м’язового тонусу забезпечується узгодженою роботою різних ланок нервової 

системи. 

 В структурі рухового дефекту у дітей з ЦП важливе значення має 

порушення тонусу м’язів. Найчастіше спостерігається порушення тонусу по 

типу спастичності. Спастичність характеризується підвищенням м’язового 

тонусу в окремих групах м’язів. Також наявними є порушення м’язового тонусу 

по типу ригідності. Нерідко ригідність розповсюджується на всі м’язи кінцівки, 

або більше – на м’язи розгиначі. Найчастіше вона спостерігається при 

гіперкінетичній формі, при цій же формі характерний мінливий м’язовий тонус 

– дистонія. При деяких формах ДЦП може бути знижений м’язовий тонус 

(гіпотонія). М’язи стають в’ялими, збільшується об’єм рухів в суглобах.  

Низький м’язовий тонус характерний для атонічно-астатичної форми ЦП. 

При ускладнених формах ДЦП відмічаються поєднання різних варіантів 
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порушення м’язового тонусу. У деяких дітей, коли ДЦП ускладнюється 

мозочковою недостатністю, при довільних рухах спостерігається тремор, який 

посилюється при наближенні кінцівки до цілі. Від тремору потрібно відрізняти 

синкінезії – мимовільно виникаючі супутні рухи. Церебральні паралічі можуть 

проявлятися неконтрольованими мимовільними рухами (гіперкінезами), 

порушенням рівноваги, координації, утримання положення тіла, що часто 

ускладнює мовленнєві функції, розвиток ковтання, ходи та багато інших 

функцій. Враховуючи те, що проявами захворювань ОРА є порушення рухових 

функцій організму дитини, одним з основних методів комплексної реабілітації 

виступає ЛФК.  

Лікувальна фізична культура (ЛФК) – метод лікування, що полягає в 

застосуванні фізичних вправ і природних факторів до хворої дитини з 

лікувально-профілактичними цілями. В основі цього методу лежить 

використання основної біологічної функції організму – руху.  

Лікувальна фізкультура має загальнотонізуючий вплив на організм. Вона 

сприяє виправленню анатомо-фізіологічних порушень в окремих органах, 

нормалізує патологічно змінені і компенсує втрачені функції, поліпшує якість 

рухів, виробляє і закріплює замінні навички. Лікувальна фізкультура добре 

впливає на стан серцево-судинної і дихальної систем, на психіку хворих, 

активізує обмін речовин, зміцнює кісткову і м’язову системи, посилює збудливі 

і гальмівні процеси. Разом з тим лікувальна фізкультура підвищує дію 

медикаментів та інших лікувальних засобів при комплексному лікуванні. Під 

впливом фізичних вправ у тканинах організму настають зміни білкового обміну 

з утворенням продуктів розпаду, які стимулюють тканинний обмін і, надходячи 

в кров, підвищують нервово-м'язовий, тонус.  

Лікувальна фізкультура сприяє відновленню фізіологічних функцій, 

уражених хворобливими процесами. Лікувальна фізкультура є засобом 

відновлювальної і компенсаторної терапії. З допомогою фізичних вправ можна 

посилити компенсаторно-пристосувальні функції організму.  



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Дошкільна освіта www.openscilab.org 

© Мишаківська Л.О. 
28 

Лікувальна фізкультура – це комплекс засобів, форм і методів фізичної 

культури, які застосовують до хворої або ослабленої людини з лікувальною і 

профілактичною метою. 

У лікувальній фізкультурі широко використовують такі форми, як 

гігієнічна і лікувальна гімнастика, ігри, загартовування сонцем, повітрям, 

водою, елементи спорту – плавання, дозоване веслування, лижі, екскурсії, 

туризм. 

Лікувальна фізкультура добре впливає на стан серцево-судинної і 

дихальної систем, на психіку хворих, активізує обмін речовин, зміцнює 

кісткову і м'язову системи, посилює збудливі і гальмівні процеси. Разом з тим 

лікувальна фізкультура підвищує дію медикаментів та інших лікувальних 

засобів, скорочує час між клінічним та функціональним одужанням. 

Існує безліч форм лікувальної фізичної культури: ранкова гігієнічна 

гімнастика, заняття лікувальною гімнастикою, самостійні заняття фізичними 

вправами, лікувальна дозована ходьба, дозовані сходження (терренкур), масові 

форми оздоровчої фізичної культури, дозовані плавання, веслування, спортивні 

вправи та ігри, гідрокінезитерапія і ін. 

Методи дослідження ефективності ЛФК залежать від характеру 

захворювання, оперативного втручання, травми. Загальновизнаним правилом є 

визначення фізіологічної кривої навантаження у процесі занять ЛФК. 

Лікувальна фізична культура за своїм призначенням більш ширше 

поняття: це не тільки лікувальна, але і профілактична та реабілітаційна, 

фізкультура. 

Головна мета ЛФК: зміцнення або створення м'язового корсета, 

поліпшення кровообігу в хребцевому сегменті і корінці, зменшення набряку в 

ньому, виправлення дефектів постави, відбувається стійка адаптація нервових 

корінців до зміни умов протікання патологічного процесу, і тим самим 

припиняється їхнє подразнення, що лежить в основі больового синдрому [5]. 

Комплекс вправ рекомендується виконувати 1-2 рази в день: ранком і 
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вдень або ввечері. Не рекомендується займатися після їжі. Фізичні вправи 

супроводжуються позитивними емоціями, відволікають хворих від «входу в 

хворобу», що, в свою чергу, сприяє зниженню м'язового тонусу і виконанню 

рухів у більшому об’ємі. Залучення хворого в процес лікування є могутнім 

чинником опосередкованої психотерапії. 

Під час проведення ЛФК потрібно уникати вираженого посилення болів. 

Ті рухи, які супроводжуються болями, можна не виконувати. Черговість вправ 

можна змінити, в ряді випадків підключити до них інші прийоми. 

Важлива організація праці і відпочинку. Сидіти потрібно менше, частіше 

влаштовувати перерви. Сидіння повинне бути з опорою для спини, з опорою 

для попереку (спеціальним вигином спинки стільця або підкладеним валиком). 

Взагалі потрібно уникати нахиленого положення в роботі – або стіл вище 

влаштувати, або сидіть з опорою для спини [3]. 

Лікувальна фізкультура є невід’ємною частиною організації лікувального, 

реабілітаційного та відновного процесу хворої дитини. Її елементи можна 

використовувати на усіх етапах надання медичної допомоги (стаціонарах, 

поліклініках, санаторіях, диспансерах, школах). Лікувальна фізкультура являє 

собою метод неспецифічної патогенної терапії, підґрунтям якої є фізичні 

вправи. 

ЛФК показана при всіх захворюваннях дитини в клінічній педіатрії. 

Протипоказання вкрай обмежені і носять в більшості випадків тимчасовий  

характер. Це стосується захворювань, які супроводжуються загальним важким 

станом дитини внаслідок шоку, підвищення температури тіла, інфекції, тощо. 
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Одним з актуальних питань, які стоять сьогодні перед педагогами всіх 

рангів, у тому числі й «дошкільниками», є пошук нових підходів та 

оптимальних шляхів відродження моральних зв’язків людини з природою. 

Перш ніж підвести дитину до розуміння зв’язків та взаємозалежностей у 

природі, важливо навчити її вдивлятися в навколишній світ, милуватися красою 

рідної природи, викликати в неї позитивне ставлення до рослин і тварин. 

Вихід сучасного суспільства з екологічної кризи можливий за умови 

формування, починаючи з дошкільного віку, основ екологічної свідомості, що 

вважається головною складовою екологічної культури й регулятором діяльності 

людини у природі. Екологічне виховання має на меті формування засад 

екологічної культури. Зміст екологічного виховання полягає у передачі дітям 

екологічних уявлень та трансформацію їх у ставлення особистості до природи.             

Результатом екологічного виховання має стати екологічно вихована 

особистість. Компонентами екологічної вихованості дітей дошкільного віку є 

екологічні уявлення, емоційно-ціннісне ставлення до природи, поведінка та 

діяльність в природі. Теоретико-методичними засадами екологічного виховання 

дітей старшого дошкільного віку є вчення про єдність почуттєвого та 

раціонального у пізнанні, необхідність формування свідомості екоцентричного 

типу у людини сучасності, положення про домінуючу роль екологічних уявлень 
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у формуванні ставлення дитини дошкільного віку до природи, діяльності та 

поведінки в ній. 

Ефективність екологічної компетентності дитини великою мірою залежить 

від середовища, в якому відбувається її життєва діяльність. Еколого-

розвивальне середовище в широкому розумінні – це єдність природного, 

предметного, соціального та середовища внутрішнього «Я». Воно забезпечує 

набуття дитиною досвіду контакту з природнім оточенням та спілкуванням з 

дорослими (педагогами, батьками). Це неперервна, педагогічно зумовлена, 

спільна діяльність дітей, а також дітей і дорослих. У ній останні своєю 

поведінкою, щирою увагою, почуттями, словами навчають малюків взаємодії з 

природою. [2] 

Навколишнє середовище, в якому розвивається дитина, може бути різним: 

підтримувальним, насиченим, комфортним, розвивальним, а подеколи навіть 

ворожим. Ефективність впливу довкілля на особистість дитини в закладі 

дошкільної освіти залежить від здатності педагогічного колективу організувати 

комфортне еколого-розвивальне середовище. Щоб сформувати екологічну 

компетентність дитини, дорослий має сам орієнтуватись в цих проблемах 

(глобальних, регіональних, місцевих), мати сформоване почуття громадської 

відповідальності за стан природи, бажання та дієву готовність до її збереження. 

Сьогодні в умовах технічного прогресу існує небезпечна проблема, яку 

слід проаналізувати. Сучасні діти, особливо це стосується маленьких городян, 

багато часу проводять біля телевізору, комп’ютерів, і звичайно, такий спосіб 

життя становить певну небезпеку для них. Дитина живе в штучному 

середовищі. Маючи з наймолодшого віку мобільний телефон, комп’ютер, 

електронні іграшки, вона воле більше бувати вдома. Так у дитини втрачається 

можливість взаємодіяти з природними об`єктами, її прогулянки переважно 

обмежуються територією біля будинку, дитячим майданчиком, вона не отримує 
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достатньо вражень, дихає забрудненим повітрям. На жаль, дорослі часто не 

розуміють причини частих захворювань дітей, а їх кількість дедалі зростає. 

Видатний чеський педагог Ян Амос Коменський вважав, що специфічним 

принципом відбору знань про природу для малюків є принцип 

енцеклопедичності. Пізніше його не менш видатний колега 

Костянтин Ушинський писав, що у дошкільників необхідно формувати досить 

широке коло знань про не живу природу, рослинний, тваринний світ, працю 

людей у природі. 

Сьогодні такий підхід залишається актуальним. Провідними принципами 

формування змісту ознайомлення дошкільників з природою є науковість та 

системність. Тому зміст ознайомлення дошкільників з природою містить 

широке коло знань, зокрема про: 

- природні матеріали (елементи геології); 

- метеорологічні явища (елементи метеорології); 

- сезонні зміни у природі (елементи фенології); 

- різноманітність рослин, їхню будову (елементи ботаніки); 

- різноманітність тварин (елементи зоології). 

Такий підхід до формування змісту знань про природу, які мають засвоїти 

діти, необхідний для формування у них системи наукових знань про природу та 

відповідного ціннісного ставлення до довкілля. 

Свого часу К. Ушинский казав, що вивчення дітьми природи має 

починатися не з курйозів диковин, а з того, що безпосередньо оточує дитину, 

тобто з тих об`єктів явищ природи, які дитина може спостерігати щодня. [2] 

Створюючи у закладі дошкільної освіти належне розвивальне середовище, 

спрямоване, зокрема й на формування природничої компетентності дітей, 

педагоги мають приділити серйозну увагу оформленню як території 

дошкільного закладу, так і його приміщень. Ознайомлення дітей з природою у 

ЗДО потребує постійного безпосереднього спілкування з нею, тому важливими 
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є куточки природи. Вони обов’язкові для кожної вікової групи навіть за 

наявності у ЗДО зимового саду чи кімнати природи. 

Проведення дослідів є органічною складовою екологічного виховання 

дітей старшого дошкільного віку, тому в групі необхідно виокремити дитячу 

лабораторію або осередок дитячого експериментування, наповнити його 

різноманітними матеріалами, приладдям, як-от: 

• картотека дослідів; 

• мікроскоп, збільшувальне скло; 

• ваги; 

• годинники – пісочний, водний, сонячний; 

• зразки грунтів – піщаного, супіщаного, глинистого, суглинистого, 

підзолистого, дерново-підзолистого, болотяного, чорнозему та інших – 

відповідно до місця проживання; 

• набори предметів з різних матеріалів – дерева, металу, пластмаси, скла: 

однакові за формою, величиною, але різні за вагою; різні за розміром, формою, 

але однакові за вагою; 

• різноманітні камінчики, шишки, плоди та насіння рослин, мушлі тощо; 

• ємкості – різні за об'ємом, висотою тощо; 

• термометри для вимірювання температури повітря, рідини. 

Спеціальний одяг для роботи в лабораторії (фартушки водонепроникні, 

нарукавники, захисні маски і окуляри, гумові рукавички) не лише збереже одяг 

дітей чистим, а й надасть діяльності п'ятирічок певного ігрового характеру. [8] 

Вихователю слід вести щоденник дослідницької роботи, у якому він має 

фіксувати тему, мету, тривалість проведення досліду (дослідження), 

характеристику об'єктів, план поетапного проведення досліду, результати 

(малюнки, фотографії, діаграми змін росту та ін.), висновки за результатами 

досліду. Досліди мають носити пізнавальний та пошуковий характер, бути 

реальними у виконанні та доводитися до логічного завершення. Усе це 

сприятиме оволодінню дітьми елементарними уявленнями про явища і об'єкти 
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природи, взаємозв'язки у ній та забезпечить відповідальне ставлення дітей до 

ходу і результату кожного досліду. 

З огляду на обмежений простір групової кімнати доцільно створити у 

дошкільному закладі окремий центр природи або зимовий сад, у якому можна 

розмістити не лише кімнатні та декоративні рослини, а й: 

• живі об'єкти постійні – птахи, їжак, вивірка, морська свинка, хом'як, 

пацюк, білі лабораторні мишки, черепаха пустельна або болотяна; 

• живі об'єкти тимчасові – кішка, кролик, жуки, личинки метелика тощо; 

• акваріум як модель водного світу; мешканці – місцеві річкові риби; 

• тераріум як модель пустелі, болота; мешканці – вуж, ящірка, пуголовки, 

жаба, личинки водяних жуків. 

Для забезпечення результативності педагогічного процесу у центрі 

природи необхідно розмістити плакати, дидактичні ігри, різні буклети, 

альбоми, художню та спеціальну літературу. З метою забезпечення належного 

догляду за мешканцями такого центру доцільно вести графік чергування дітей 

старшого дошкільного віку, годування ними тварин тощо. 

Природничий міні-музей можна облаштувати як груповий, так і 

загальносадовий. У ньому можна зберігати такі експонати: 

• фотографії дітей у природі під час екскурсій за межі дошкільного 

закладу; 

• фотографії рослин і тварин, за якими спостерігали діти; 

• правила природодоцільної поведінки та фотографії, які фіксують як 

позитивні, так і негативні вчинки; 

• тематичні газети, плакати, зроблені дітьми та батьками; 

• папки з надрукованими розповідями про сімейні подорожі у природу, до 

інших країн; 

• незвичайні камінці, сухі гілки, інші природні матеріали, які діти знайшли 

під час екскурсій; 

• вироби з природних матеріалів; 
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• альбоми з малюнками дітей на природничу тематику; 

• календарі спостережень за погодою, фенологічні календарі; 

• інформацію про стихійні природні лиха тощо. 

Поповнення такого міні-музею різноманітними експонатами спонукатиме 

старших дошкільників до активної діяльності, сприятиме формуванню навичок 

правильної поведінки у природному довкіллі. [10] 

Ефективним елементом природного розвивального середовища є 

екологічна стежка як різновид педагогічно організованого маршруту на 

місцевості, зокрема на території дошкільного закладу. Складовими екологічної 

стежки можуть бути: 

• дерева, кущі, що вже ростуть на території дошкільного закладу; 

• куточок лісу з привнесеними рослинними представниками лісу (ялина, 

сосна, черемшина, ліщина, ожина, шипшина, суниця тощо); 

• куточок лугу; 

• лікарський город або зелена аптека, де ростуть аптечна ромашка, бузина, 

деревій, календула, м'ята, звіробій, подорожник, чистотіл тощо; 

• екзотичні для певної місцевості рослини – магнолія, смерека, тис; 

японська або китайська вишня; лимон, мандарин тощо; 

• штучно виведені сорти декоративних рослин – троянди, бузку; 

• мурашник, гнізда ластівки та ворони, шпаківня тощо. 

Цікавою для п'ятирічок буде робота зі складання мапи маршрутів такої 

стежки. Продумана вихователем взаємодія з природним середовищем на 

екологічній стежці сприятиме емоційному сприйняттю дітьми природного 

довкілля, розширенню знань про взаємозв'язок людини і природи, розвитку 

пізнавальної, емоційної і вольової активності дошкільників, вихованню 

екологічно грамотної поведінки. 

Облаштування у ЗДО метеомайданчика не лише сприятиме розширенню 

знань про такі професії, як метеоролог, синоптик, а й спонукатиме дітей до 

самостійних спостережень за станом погоди, аналізу природних явищ і 
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виявленню взаємозв'язків між станом погоди та об'єктами природи, розвитку 

творчого мислення, забезпечить відчуття радості самостійного відкриття 

таємниць природи. На такому майданчику доцільні: 

• вітрячок-флюгер з позначеними сторонами світу для виявлення напрямку 

вітру; 

• стійка з прикріпленою стрічкою для з'ясування сили вітру; 

• термометри для вимірювання температури повітря на сонці та у затінку; 

• розмічена стійка для вимірювання величини опадів (снігу, дощу). 

За наявності достатнього місця на території дошкільного закладу можна 

розбити квітник. Клумби у квітнику можна робити різної форми – круглі, 

овальні, зіркоподібні, серповидні. Але за будь-якої форми вони мають бути 

такими, щоб дитина мала змогу дотягнутися рукою до середини, тобто діаметр 

клумби не повинен перевищувати 70 см. 

Також доцільно використовувати у дошкільних закладах рабатки – вузькі 

(50 – 70 см) довгі квіткові грядки, які зазвичай розбивають уздовж доріжок та 

ігрових, спортивних майданчиків. 

Якщо немає можливості створити квітник, на майданчиках груп 

облаштовують одну – дві клумби чи рабатки. 

Для квітника доцільно обирати такі рослини: 

• однорічні – алісум, айстри, іпомея, чорнобривці, мак, космея, кларкія, 

лобелія, портулак, настурція, нагідки, резеда, тютюн запашний, цинія, кохія, 

майори; 

• дворічні, що висіваються навесні або влітку, зимують у грунті та 

зацвітають навесні наступного року – турецька гвоздика, братки, маргаритки, 

примула, віола триколірна; 

• багаторічні, які цінні тим, що невибагливі, а відтак догляд за ними 

нескладний – троянда, аквілегія, айстра багаторічна, ірис, лілейник, лілея, 

люпин, нарцис, півонія, рудбеї тюльпани, флокси багаторічні, жоржини, 

гладіолуси, дикий виноград. 
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Якщо висаджувати поряд рослини, які квітують у різний час протягом 

півріччя – з травня по жовтень – клумби і рабатки радуватимуть дітей та 

дорослих різнобарв'ям квітів. Зацікавить старших дошкільників створення 

квіткового годинника та догляд за ним. 

Діти будь-якого віку особливо цінують те, що вони вирости самостійно, 

тому у дошкільному закладі необхідно виділити окре місце для саду. У ньому 

можуть рости: 

• фруктові дерева – яблуня, груша, вишня тощо; 

• ягідні рослини – смородина, порічка, агрус, малина. 

Яблуні і груші садять рядами на відстані 4 –6 м, чергуючи з вишнями. 

Смородину, порічку, агрус висаджують на відстані 60 – 80 см одне від одного 

між рядами дерев, малину – вздовж паркану. Грядку для садової суниці або 

полуниці розміщують у добре освітленому сонцем, затишному місці та 

насипають висотою 20 – 25 см. Висаджую рослини на відстані 20 – 25 см у два 

рядки. 

Садові рослини можна також розмістити на ділянці групи, але так, щоб 

корені та крона кожної рослини вільно розвивалися і не заважали одне одному. 

Так само можна розбити город – на ділянці однієї групи ч спільний для 

декількох груп. Місце для грядок має бути відкрите, добре освітлене сонцем, 

захищене з північного боку будівлею або парканом. Площу городу слід 

планувати з розрахунку 1 – 2 м на кожну дитину 5 – 6 років. Доцільно робити 

грядки довжиною 2 – 3 м, шириної 70 см. Висота грядок має бути 15 – 20 см, 

відстань між ними – 50 см. Зазвичай город обсаджують кукурудзою або 

соняхом, які є цікавим для спостережень. Діти старшого дошкільного віку 

можуть висаджувати на городі такі овочеві культури: 

• листові – салат, капуста, петрушка; 

• пасльонові – помідори, баклажани; 

• гарбузові – огірок, гарбуз, диня, кавун, кабачки; 

• бобові – горох, квасоля; 
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• коренеплоди – редис, ріпа, буряк, морква, петрушка; 

• цибулинні – цибуля ріпчаста, часник. 

На території дошкільного навчального закладу для кожної групи 

відокремлено групові майданчики, які озеленюють декоративними деревами 

(клен гостролистий, каштан, ясень, липа, тополя, береза, дуб, сосна, ялина, 

смерека, модрина, верба, горобина) та кущами (спірея, жасмин, бузок, калина 

тощо). На таких ділянках з дітьми організовують ігри, спостереження, 

займаються різними цікавими справами. Належно створене дорослими 

природно розвивальне середовище не лише забезпечує умови для організованої 

життєдіяльності старших дошкільників, а й спонукатиме їх до самостійного 

активного пізнання навколишнього світу [12] 

Отже, щоб сформувати екологічну компетентність дитини дошкільного 

віку засобами експериментально-дослідницької діяльності, дорослі повинні 

самі орієнтуватися в цих проблемах, мати сформоване відчуття громадянської 

відповідальності за екологічну ситуацію, бажання та готовність її поліпшити. 

Майбутнє нашої планети значною мірою залежить від того, що наші діти 

знатимуть про навколишнє середовище і чи будуть вони з повагою ставитися до 

природи, відчувати себе її часткою. І щоб виховати справді чуйну, гуманну 

людину, треба, щоб екологічні знання спричинили стійкі переконання та стали 

регуляторами дій. А переконаннями вони стануть тоді, коли пройдуть через 

почуття. 

Помітно активізує пізнавальну діяльність дітей залучення їх до проведення 

дослідів. Досліди, власне, дуже нагадують фокуси, вони посильні для 

дошкільників. Структуру дослідництва складають: постановка проблеми, 

пошук шляхів її розв’язання та побудова гіпотез; вирішення завдання за 

допомогою практичних дій. Кожний етап потребує мобілізації психічних зусиль 

особистості, творчого пошуку. 

Досліди сприяють розвиткові спостережливості, мисленнєвої діяльності. У 

кожному досліді розкривається причина певного явища, тому діти мають 
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нагоду самостійно висловити та проілюструвати своє судження. Дослідницька 

діяльність допомагає усвідомити причинно-наслідкові зв’язки, які важко 

виявити під час спостережень. [7] 

У дослідницькій роботі пошукове завдання виконується практично, що 

відповідає наочно-дієвому типу мислення дітей дошкільного віку. У більшості 

дослідів результат можна отримати відразу. Це також стимулює пізнавальний 

інтерес дошкільників. 

Безпосередні спостереження за об’єктом чи явищем природи та серії 

дослідів будуть педагогічно ціннішими порівняно зі словесною інформацією, 

яку діти отримали на кількох заняттях у приміщенні. 

Досліди сприяють формуванню у дітей пізнавального інтересу до природи, 

розвиткові спостережливості, мисленнєвої діяльності, усвідомленню причинно-

наслідкових зв’язків. 

Розуміючи це, дорослі здатні виховувати малюків так, щоб з раннього 

дитинства вони розуміли, що людина – це дитина природи, а природа – це мати, 

джерело здоров’я, насолоди, незрівнянної земної краси. 
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 Питання ефективності якості початкової освіти, зокрема формування 

мовленнєвих умінь учнів, актуальне впродовж останнього часу. Науковці-

теоретики й учителі-практики пропонували різні засоби, які сприятимуть 

формуванню стійких мовленнєвих умінь молодших школярів і бажанню їх 

систематичного вдосконалення. Високу результативність такої діяльності в 

сучасній початковій школі забезпечить органічне поєднання традиційних форм 

з інноваційними, а саме з діджитал-технологіями, що зумовлено, перш за все, 

віковими та індивідуальними особливостями учнів (розвитком пізнавальних 

можливостей та готовністю до сприйняття нової інформації). Одночасне зорове 

й слухове сприйняття матеріалу, тобто гармонійне співвіднесення різних 

джерел інформації, можливість самостійного дослідження за допомогою 

діджитал-технологій створює якісне освітнє середовище, сприяє визначенню 

індивідуального напряму розвитку здобувача початкової освіти; сприяє 

становленню його творчого потенціалу, що задекларовано в Концепції Нової 

української школи [3].  

Сьогодні діджитал-технології повноцінно укріпились у нашому житті, 

стали звичним засобом пізнання навколишнього світу, нарівні із  книгою, тому 

активне застосування їх в освітньому процесі початкової школи не викликає 
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заперечень. Такий підхід завдяки інтерактивності, можливості поєднання 

різних типів навчальної інформації сприяє не лише формуванню мовленнєвих 

умінь учнів, а й зростанню мотивації до їх вдосконалення. 

Проблемі формування мовленнєвих умінь присвячено ряд наукових 

праць, які відзначаються комплексним підходом та багатоаспектним виміром. 

Теоретична складова формування мовленнєвих умінь висвітлена в працях                      

В. Бадер, О. Біляєва, Л. Варзацької, М. Вашуленка, О. Вишник, Р. Вовкотруб,               

С. Дорошенка, С. Дубовик, Т. Зенченко, Т. Ладиженської, О. Мельничайко,                   

С. Омельчука, Л. Паламар, М. Пентилюк, К. Пономарьової, О. Прищепи,                      

О. Савченко, О. Хорошковської та ін.; вплив психофізичного розвитку на 

становлення мовленнєвої особистості школяра визначено у дослідженнях                     

М. Жинкіна, Г. Костюка, О. Леонтьєва, М. Львова, І. Синиці та ін. 

Значно оптимізується процес навчання української мови, зокрема 

формування мовленнєвих умінь учнів початкових класів, за рахунок 

використання діджитал-технологій, застосування яких підсилює мотивацію, 

активізує пізнавальну діяльність учнів, дає змогу підвищити інтенсивність та 

ефективність мовної освіти. 

Тема дослідження є нагальною з огляду на об’єктивну необхідність у 

розв’язанні суперечностей між: традиційним уявленням про способи навчання 

української мови і запитами сучасного українського суспільства, що можна 

задовольнити шляхом оптимального поєднання ресурсів традиційної методики 

та діджитал-технологій в освітньому процесі закладів освіти.  

Під поняттям «діджиталізація» науковці розуміють способи приведення 

будь-якого різновиду інформації в цифрову форму з використанням діджитал 

(цифрових) технологій [2]. Останні, Л.Осадча трактує як електронні транзакції, 

які реалізуються шляхом використання мережі інтернет [6]. Серед основних 

характеристик діджитал-технологій дослідники виділяють: «мобільність, 

доступність та безкоштовність, зберігання та використання інформації 

незалежно від місця знаходження, відсутність необхідності оновлення та 
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встановлення програмного забезпечення так, як технології «стали хмарними» 

тощо» [7].  

Відповідно до проєкту «Цифрова адженда України – 2020» [8], 

використання діджитал-технологій в освіті здатне сприяти інтенсифікації 

освітнього процесу, збільшенню швидкості та якості сприйняття, розуміння та 

засвоєння знань. Крім того, за допомогою засобів навчання на основі діджитал-

технологій вчителям «легше використовувати підхід до викладання на основі 

впровадження інноваційних підходів, включаючи використання «кейсів», 

дослідницько-пошукової роботи, методу проєктів, розвивальних навчальних 

ігор тощо. Як результат - діти набагато краще засвоюють інформацію, 

перебуваючи в емоційно-комфортному середовищі, не втрачають бажання 

навчатись, створювати нові знання та інновації» [8].  Автори проєкту 

акцентують, що використання цифрових технологій надає вчителю нові 

можливості, дозволяє автоматизувати значну частку своєї роботи, таким чином 

«вивільняючи людський ресурс на пошук, спілкування, індивідуальну роботу з 

учнями, уможливлюють отримання моментального зворотнього зв’язку, 

покращують ефективність управління навчальним процесом та освітою в 

цілому» [8].  

Діджитал-технології дозволяють зробити навчання мобільним, 

диференційованим та індивідуальним. Варто зауважити, що технології не 

повинні замінювати вчителя, а мають лише доповнювати його. Уроки з 

використанням діджитал-технологій відзначаються адаптивністю, керованістю, 

інтерактивністю, поєднанням індивідуальної та групової роботи, часовою 

необмеженістю навчання тощо. 

Аналіз досліджень показав, що найбільш уживаним засобом діджитал-

технологій  в освітньому процесі є мультимедіа, що розуміється як 

інформаційна технологія, та водночас сукупність прийомів, методів, способів 

обробки, зберігання та  передавання аудіовізуальної інформації [4, с. 20]. Адже 

саме мультимедіа дозволяє  поєднати в одному програмному продукті різні 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Початкова освіта 

© Бондар В.В.   45 

види інформації - текстову, графічну, аудіо та відеоінформацію, анімацію тощо. 

Крім того перевагою мультимедіа є інтерактивність, що дозволяє користувачу 

отримати зворотний зв’язок [5].  

При цьому науковці виділяють різні класифікації програмних продуктів, 

призначених для організації та підтримки освітнього процесу. Найчастіше, 

зважаючи на педагогічні цілі застосування електронних ресурсів під час 

навчання молодших школярів, серед засобів діджитал-технологій для 

освітнього процесу початкової школи виокремлюють наступні їх види:  

– демонстраційні засоби – включають різні види контенту: текст і звукі, 

графічні зображення, відеофрагменти, анімаційні сюжети тощо, що 

забезпечують наочне уявлення навчального матеріалу, дозволяючи учням 

краще сприймати інформацію (наприклад, електронні книги, електронні версії 

навчальних фільмів, мультимедійні презентації); 

– інформаційні джерела – містять навчальний матеріал, представлений в 

систематизованому і структурованому вигляді, що задовольняє індивідуальні 

освітні потреби учнів з урахуванням вікових особливостей (наприлад, 

електронні енциклопедії, довідники, словники тощо);  

– інструментальні – комп’ютерні програми, що надають учням 

інструментарій для втілення індивідуальних задумів, сприяють реалізації 

творчих здібностей при створенні малюнків і текстових матеріалів, 

конструюванні моделей різних об’єктів тощо, тим самим забезпечуючи умови 

для розвитку учнів з урахуванням їх віку та індивідуальних особливостей 

(наприклад, текстові редактори, графічні редактори і конструктори, музичні 

редактори, конструктори ігор, електронні таблиці та ін.);  

– контролюючі засоби – орієнтовані на контроль і самоконтроль рівня 

засвоєння навчального матеріалу (наприклад, електронні тести різних типів, які 

дозволяють перевірити знання з будь-якого предмету, комп’ютерні дидактичні 

ігри тощо);  
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– розвиваючі ігри – сприяють розвитку у школярів провідних психічних 

процесів сприйняття, пам’яті, мислення, уваги, реакції, розумових процесів 

(абстракціі, узагальнення, аналізу, синтезу). 

– електронні навчальні посібники – комплекси цифрових ресурсів, які 

містять модулі, що дозволяють в процесі навчання вирішувати сукупність 

педагогічних завдань.  

Наразі розроблено багато україномовних електронних навчально-

методичних комплексів для підтримки різних навчальних предметів, які 

відповідають сучасним оновленим стандартам початкової освіти, які містять: 

«навчальні прикладні програмні засоби та тестові оболонки (електронні 

репетитори, мультимедіа-тренажери, енциклопедії, атласи, оцінноконтролюючі 

програми тощо); предметно-орієнтовані середовища (предметно-ігрові 

середовища, моделюючі програми, картографічні ресурси, макро- і мікросвіти 

тощо); інтегровані навчальні засоби (електронні видання, 

мультимедіапрезентації, лабораторні практикуми тощо) [1]. 

Нами розроблена та апробована система завдань, спрямованих на 

формування мовленнєвих умінь учнів початкових класів засобами діджитал-

технологій, включає підготовчі, текстові та ситуаційні вправи з цифровою 

підтримкою у вигляді мультимедійних презентацій, та завдань створених за 

допомогою онлайн сервісів.  

Впровадження розроблених завдань в освітній процес початкової школи 

відбувалося шляхом використання зазначених вправ під час уроків української 

мови  у  третьому класі.  

Запропонована система завдань передбачала підготовчі, текстові та 

ситуаційні вправи з підтримкою у вигляді мультимедійних презентацій, та 

завдань, створених за допомогою онлайн сервісів. 

Підготовчі завдання передбачали роботу з реченням, словосполученням, 

словом. Такі завдання є важливою передумовою розвитку мовлення школярів, 

оскільки ґрунтуються перш за все на їх словниковому запасі. Виконання таких 
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завдань орієнтовані на практичну роботу з словниковими словами, омонімами, 

багатозначними словами, синонімами, антонімами, фразеологізмами. Робота з 

реченням передбачена у вигляді практичних аналітичних, синтетичних та 

аналітико-синтетичних завдань з мультимедійним супроводом.  Завдання 

демонструються за допомогою мультимедійного проєктора. Наведемо приклади 

завдань цієї групи. 

Завдання підготовчої групи спрямовані на засвоєння елементів 

синтаксису та передбачає формування вмінь аналізувати, синтезувати, робити 

висновки. Школярі у процесі виконання цих вправ засвоюють норми лексичної 

сполучуваності, основні правила граматичного зв’язку слів, розміщують слова 

у реченні відповідно до змісту, отримують навички поширення та ускладнення 

речень. 

Текстові вправи орієнтовані на формування комунікативних умінь на 

основі роботи з текстом. Завдання передбачають аналіз, конструювання текстів 

різних типів та стилів мовлення, складання зв’язних висловлювань із 

використанням сюжетних ілюстрацій, на основі прочитаного або почутого 

матеріалу, за матеріалами відеофільмів, на основі власних  спостережень тощо. 

Тут  увагу зосереджено на структурі тексту, визначенню головної думки, 

особливостях її розвитку. 

Текстові завдання спрямовані на формування умінь роботи з текстом, 

здобуття лінгвокогнітивного досвіду. 

Остання група – ситуаційні вправи. Завдання цієї групи передбачають 

певну мовленнєву ситуацію, при цьому визначаються наявністю мовленнєвого 

стимулу, що викликає комунікативну реакцію дитини та здійснює вплив на 

відбір відповідної мовної одиниці. Такі завдання слугують  важливим чинником 

внутрішньої мотивації до оволодіння мовою. Комунікативні ситуації, що 

творюються на уроці спонукають молодших школярів до побудови діалогічного 

або монологічного висловлення. 
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Подібні ситуаційні завдання передбачають аналіз будови та особливостей 

діалогічного тексту в залежності від ситуації і умов спілкування; 

спостереження, аналіз та тренування  використання інтонації, міміки, жестів у 

процесі читання або розігрування діалогів; складання питань та відповідей на 

них; доповнення діалогу; перетворення монологу у діалог і навпаки; складання 

діалогу за сюжетом чи описаною ситуацією. 

Таким чином, результати діагностичного зрізу, опитування вчителів та 

педагогічного спостереження засвідчили ефективність розробленої системи 

завдань для формування мовленнєвих умінь учнів початкових класів. 
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Гостєва Поліна Родіонівна 

студентка, Запорізький національний університет  

 

В умовах пандемії всі сфери життя зазнали значних змін, і це стосується 

насамперед організації навчального процесу. Дистанційне навчання стало 

справжнім викликом як для вчителів, так і для учнів та їх батьків. Незважаючи 

на те, що спочатку така форма навчання викликала паніку і навіть протест, в 

ході розвитку дистанційної освіти і поступової адаптації до змін виявилося, що 

таке навчання є ефективним інструментом не тільки в умовах карантину. 

Звісно, організація віддаленого навчання має свої особливості та нюанси, і 

якщо ми порівнюємо уроки в початкових класах та середніх, очевидною буде 

значна різниця між ними. Потрібно з'ясувати, як ефективно організувати 

дистанційне навчання в початкових класах, враховуючи вікові особливості 

дітей. 

Для початку необхідно визначити різницю між дистанційним та онлайн-

навчанням. 

Онлайн-навчання значною мірою наслідує прийоми очного навчання. 

Серед переваг можна виділити активну взаємодію вчителя і учнів, забезпечення 

психологічної сторони навчання, можливість миттєво з'ясувати певні питання 

та зручність демонстрації матеріалів. Недоліком є можливі проблеми з 

технікою, які деколи унеможливлюють якісне проведення уроку. 

Дистанційне навчання – це принципово інший підхід до взаємодії, при 

якому навчання відбувається асинхронно. Воно має широкий спектр технічних 

можливостей і відрізняється ретельним відстеженням успішності учня та 

максимальною індивідуалізацією навчання. 
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Найкращий результат дає гібридне навчання – поєднання виходу в 

регулярні відеоконференції та виконання окремих дистанційних завдань.  

При такому способі навчання ми маємо справу з: 

- групою учнів, які потребують підтримки через складнощі у 

навчанні в таких умовах; 

- необхідністю посилення мотиваційних моментів; 

- такими проблемами, як відсутність уміння критично мислити, 

працювати з інформацією та несформованість навичок саморегуляції. 

Очевидно, що в початковій школі роль батьків у процесі дистанційного 

навчання є обов’язковою, адже часто можуть виникати складнощі із 

використанням пристроїв та додатків. Із цього випливає, шо необхідно, по-

перше, організувати зв'язок із батьками у вигляді спільного чату, а по-друге, 

використовувати такі додатки і давати такі завдання, які були б максимально 

комфортними для дітей та відповідали особливостям їхнього віку. Почнемо із 

онлайн сервісів на платформ. 

Зараз поширеним додатком для комунікації є Viber. Так, дійсно, він є 

зручним для використання через його простий інтерфейс, можливість запису 

відео- та аудіоповідомлень і функцію передачі медіа файлів. Спираючись на 

свій досвід, я б рекомендувала починати перехід до Telegram, адже він не 

тільки включає всі функції Viber, але й розширює їх, а також усуває ті недоліки, 

що і досить властиві Viber. Наприклад, незручність зберігання файлів на 

пристрої. 

Робота з СlassRoom – це комфортний спосіб організації дистанційного 

навчання, який включає можливість моніторингу роботи вчителя, зручність 

встановлення дедлайнів, конфіденційність оцінювання та зберігання файлів і 

матеріалів в Гугл Диску, а не у пам'яті пристрою. 

Для відеоконференцій найпоширенішою є платформа Zoom. Під час 

роботи в Zoom необхідно приділяти увагу безпеці, обов'язково створюючи 

«зали очікування» для контролю входу учасників конференції. 
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Для створення презентацій, окрім всім відомої PowerPoint, можна 

використовувати також такі програми як Prezi, Canva та Powtoon (для створення 

анімованих презентацій та мальованих відео). 

Від технічного переходимо до дидактичного аспекту навчання. 

Поради та рекомендації: 

- обговоріть з учнями «Кодекс поведінки» для дистанційних уроків; 

- надайте підтримку учням і батькам у використанні цифрових 
пристроїв. Наприклад, надішліть інструкції; 

- 2-3 рази на тиждень організовуйте «ранкове коло» за 40 хвилин до 

уроку; 

- грайтеся з аватарками протягом тижня разом із учнями: щотижня 

обирайте тему чи героїв, у яких кожен з вас буде «перевтілюватися»; 

- обов'язково робіть перерви на руханки. Можна знайти сучасні 

танцювальні руханки на YouTube; 

- пам'ятайте, що тести — корисний інструмент для навчання, але не для 

оцінювання, адже ніколи немає гарантії чесності написання тесту. 

- додавайте у свої уроки елементи гри, а також різні дидактичні 

активності по типу вікторин, пазлів або передач. Навчальні ігри можна 

створити, наприклад, у конструкторі LearningApps. 

Отже, проаналізувавши усі рекомендації щодо організації навчального 

процесу, можна виокремити таку основну думку: засоби дистанційного 

навчання в початковій школі повинні відповідати можливостям та інтересам 

учнів, щоби забезпечувати ефективність навчання та розвивати пізнавальну 

активність учнів. 
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Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Гамза А.В. 

 

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти. 

Метою початкової освіти в контексті Нової української школи є всебічний 

розвиток здобувача освіти, його талантів, здібностей, компетентностей та 

компетенцій відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, 

творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в 

демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в 

основній школі [2].  

Технологічна галузь є однією з освітніх галузей за Державним 

стандартом початкової освіти. Її метою є формування у здобувачів освіти 

компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни 

навколишнього світу сучасними засобами та методами без заподіяння йому 

шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і 

національного самовираження [4].  

В учнів початкових класів важливим засобом ефективної освітньої 

діяльності залишається дидактична гра [1]. Завдяки їй розвиваються всі сторони 

психіки здобувачів освіти, закладається фундамент для її шкільного навчання. 

Гра – це природна активність дитини. Тому її розвиток відбувається спонтанно, 

у відповідності з інтелектуальним дозріванням. При цьому зміст гри від чисто 
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суб'єктивних побудов все більше наближається до адекватного відображення 

дійсності.  

Недостатня увага організації ігрової діяльності на уроках під час 

реалізації технологічної освітньої галузі зумовлює актуальність теми нашої 

роботи. Проблема використання дидактичних ігор на уроках з технологічної 

освітньої галузі ніким не розроблялась.  

Сучасний освітній процес неможливо уявити без ігрових технологій. 

Саме тому постійно застосовуємо і використовуємо різноманітні види ігор: 

дидактичні, інтелектуальні, з віршованими завданнями, припущення, загадки, 

бесіди на уроках. Практика свідчить, що найефективніше учні початкових 

класів сприймають навчальний матеріал, що був поданий цікаво і нестандартно, 

у вигляді ігрових форм.  

Метою підручників технологічної освітньої галузі є у вузькому розумінні 

– реалізація змісту відповідно до навчальної програми; у широкому – прагнення 

авторів зацікавити учнів.  

Потреба у грі ніколи не зникне у людини. Для здобувачів освіти особлива 

цінність гри полягає в тому, що вона дає їй можливість як загального, так і 

фізичного, духовного зростання, а ще у плані підготовки до різних сфер життя. 

Гра для учнів, особливо початкових класів, наділена ще й дослідницьким 

змістом, який дає змогу моделювати все те, що існує поза грою. Саме через гру 

здобувач освіти швидше знайомиться з правилами та нормами спілкування з 

оточенням – із світом природи, з людьми; швидше опановує навички і звички 

культурної поведінки [3]. 

Одночасно з грою, непомітно для учнів початкових класів, відбувається 

їхній саморозвиток, самовиховання. Ми переконалися, що гра розкриває їх 

краще від діагностичних тестів. Орієнтація на гру як засіб активізації навчання 

допомогли нам зробити працю приємною, стосунки з учнями – приязними та 

довірливими, а навчання – цікавим та захоплюючим. 
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У початковій школі особливе місце займають такі форми роботи, які 

забезпечують активну участь на уроці кожного учня, підвищують авторитет 

знань і індивідуальну відповідальність учнів за результати їх праці [1]. Ці 

завдання можна успішно вирішувати через ігрові технології. Гра на уроці – це 

не лише навчальна та практична діяльність дитини, але й засіб виховання. Існує 

велика різноманітність ігор спрямованих на розвиток інтелекту дітей: наочні; 

творчі, сюжетно-ролеві; дидактичні; будівельні, трудові, технічні, 

конструкторські; інтелектуальні [3]. 

У грі формуються такі якості, як самостійність, ініціативність, 

організованість, розвиваються творчі здібності, уміння працювати колективно. 

Гра викликає в учня живий інтерес до трудового навчання, дозволяє розвивати 

творчі здібності кожної дитини, виховує пізнавальну активність.  

Зазначимо, що проведення гри чи введення її елементів на уроках 

технологічної освітньої галузі передбачає гнучкість методики впровадження її 

діяльності, а саме: потребує від учителя знань, умінь, певних навичок, а також 

творчого підходу до проведення уроку; усвідомлення вчителем ролі змісту 

навчального матеріалу для формування особистості дитини; знання вікових і 

психологічних особливостей учнів; творче оволодіння методикою 

використання ігор на уроці як найраціональнішого способу забезпечення 

високого рівня знань і вмінь учнів.  

Таким чином використання ігрових технологій активізує освітню 

діяльність учнів, сприяє підвищенню їхніх навчальних досягнень на уроках з  

технологічної освітньої галузі. Впровадження ігрових технологій підвищує 

загальний рівень навчального процесу, підсилює мотивацію навчання і 

пізнавальну активність учнів початкових класів, постійно підтримує вчителів у 

стані творчого пошуку дидактичних новацій. 
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства одним із 

першочергових завдань держави є удосконалення системи фізичного 

виховання учнівської молоді. За останній час проблема реформування 

шкільної системи фізичного виховання набула надзвичайної актуальності. 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України розроблено нові 

стандарти освіти, упроваджено навчальну програму з фізичної культури. 

Аналіз останніх публікацій свідчить, що нині тема перегляду статусу 

уроків фізичної культури обговорюється в багатьох інформаційних наукових 

електронних та друкованих виданнях, на багатьох наукових конференціях, 

семінарах і форумах. Однак думка дослідників із цього приводу 

неоднозначна. Одні вважають, що введення навчальної програми, яка 

ґрунтується на принципі варіативності, удосконалить фізичне виховання 

школярів (Т.Ю. Круцевич, С.М. Дятленко), оскільки при плануванні 

враховуються інтереси дітей і матеріально-технічна база школи, інші — 

стверджують, що в навчальній програмі допущено низку недоліків, а саме: 

зниження показників навчальних нормативів призведе до втрати інтересу до 

рухової активності (В.В. Соломонко, Б.М. Шиян). У дослідженнях А. 

Шпільчака та М. Презлятої вказано, що вчителі відчувають професійні 

труднощі у роботі за модульною програмою [5]. 
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Проте зазначимо, що на сучасному етапі відсутні наукові дослідження 

щодо реального стану впровадження варіативних модулів навчальної 

програми у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних 

закладів України. 

Фізична культура — це важливий засіб підвищення соціальної й 

трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих 

запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, адже спорт є 

органічною частиною фізичної культури, особливою сферою виявлення та 

уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, 

технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом загальної діяльності 

[1]. 

З утворенням Української незалежної держави фізичне виховання дітей, 

учнівської молоді стало справою українського народу. Держава законодавчо 

захищає інтереси громадян у сфері фізичної культури і спорту, заохочує 

прагнення населення зміцнювати своє здоров’я, вести здоровий спосіб життя. 

Наукове забезпечення виховання інтересу в учнів до занять фізичною 

культурою є органічною частиною «Національної Доктрини розвитку 

фізичної культури і спорту», програми «Фізичне виховання — здоров’я 

нації». Виховання інтересу в учнів до занять фізичною культурою та спортом 

передбачає проведення прикладних та фундаментальних досліджень. 

Цього потребує і розробка концепції розвитку науки в галузі фізичного 

виховання і спорту, яка ґрунтується на вихованні інтересу, впровадження 

нових форм організації уроків фізичної культури, позаурочних самостійних 

занять з фізичної культури, тренувань з улюблених видів спорту, виступах на 

спортивних змаганнях, процесів активного рухового дозвілля, управління 

науковою діяльністю у сфері виховання інтересу. 

За енциклопедичним визначенням мотивування – це сукупність фактів, 

аргументів і доказів, які використовує учитель в навчальній діяльності для 

переконання учнів у необхідності систематичних занять фізичною культурою 
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[3]. 

           Урок фізичної культури – основна форма занять з фізичними вправами 

в школі. Особливості: є найбільш масовою формою занять школярів; 

проходить під керівництвом педагога; сприяє всебічному розвитку учнів [3, 

с.23]. 

Фізкультурно-оздоровчі заходи під час навчального дня – активізують 

руховий режим під час навчального дня, підтримують школярів в тонусі під 

час напруженої розумової активності, сприятливо впливають на організм. 

Форми таких занять: 

1. Ранкова гімнастика — впливає на підвищення працездатності, 

покращує самопочуття. 

2. Фізкультхвилинки на заняттях — знімають втому, підвищують 

розумову активність, проводяться при появі втоми. 

3. Ігри та фізичні вправи на перервах — корисний спосіб активного 

відпочинку, поліпшення здоров’я і повернення до навчального процесу. Для 

зручного проведення ігор і фізичних вправ на перервах потрібно заздалегідь 

підготувати місце, необхідний інвентар. Зазвичай учні молодших класів 

беруть участь в подібних заняттях добровільно і проявляють активний інтерес 

до подібного роду заходів. 

4. Щоденні заняття фізичною культурою в групах продовженого 

вирішують наступні завдання: зміцнення здоров’я, загартовування організму, 

поліпшення фізичної та розумової працездатності, вдосконалення фізичних 

навичок, виховання звички займатися регулярно і самостійно. 

5. Позакласні форми організації занять: спортивні змагання в школі, 

туристські походи, дні здоров’я. Метою позакласних занять є забезпечення 

активного і здорового відпочинку дітей. Різні позакласні заходи проводяться з 

урахуванням можливостей та інтересів школярів [5]. 

Форми проведення занять у позашкільних закладах: 

– заняття конкретним видом спорту в ДЮСШ; 
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– заняття фізичними вправами в фізкультурно-оздоровчих центрах; 

– заняття в пришкільних оздоровчих таборах; 

– заняття на дитячих майданчиках, в парках культури та ін. [3]. 

Важливість фізичної культури для дитини в школі полягає у 

формуванні 

різних фізичних навичок і умінь, в зміцненні здоров’я. Це допомагає 

всебічному розвитку людини в період розвитку і активного росту, що має 

дуже важливе значення. Фізичний розвиток особливо важливий в молодшому 

шкільному віці, адже він впливає і на розумову діяльність дитини. 

Неповноцінний фізичний розвиток може привести до серйозних наслідків. 

Заняття фізичною культурою сприяють соціалізації особистості 

школяра; дають можливість розвивати і формувати такі якості як 

ініціативність, самостійність, впевненість, лідерські якості. Фізичні вправи 

сприяють формуванню сумлінного ставлення до навчання, почуття 

відповідальності і обов’язку, колективізму, готовності прийти на допомогу 

товаришам, гуманності, чесності, волі до перемоги. 

Визначення методики занять і правильний розподіл фізичних 

навантажень залежить від вікових та індивідуальних особливостей, властивих 

дітям конкретного віку. Під час фізичних занять також варто враховувати 

особливості розвитку дитячого організму. 

Під час дорослішання у дітей є періоди повільного і бурхливого 

розвитку. У період бурхливого зростання (6-7 років, 11-14 років) 

активізуються всі обмінні процеси, і саме в ці періоди необхідна активізація 

рухової діяльності. Встановлено, що у 50% дітей у віці 6-7 років виникає 

дефіцит рухової активності. Уроки фізичної культури в школі компенсують 

лише малу частину рухової норми [2, с.220]. 

У фізичному вихованні молодших школярів використовуються різні 

форми занять фізичними вправами: обов’язкові заняття в школі, заняття в 

позашкільних установах і в родині. 
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Форми проведення занять із фізичними вправами у колі сім’ї: ранкова 

гігієнічна гімнастика, фізкультхвилинки, індивідуальні заняття, активний 

відпочинок, сімейні походи [2, с.219]. 

Фізичний розвиток в молодшому шкільному віці має дуже важливе 

значення, так як від своєчасного розвитку фізичних навичок і здібностей 

залежить не тільки фізична форма і стан здоров’я в майбутньому, а й 

моральний розвиток дитини. 

Роль фізичної культури в шкільний період життя дитини полягає в 

створенні фундаменту для всебічного фізичного розвитку, зміцнення 

здоров’я, формування різноманітних рухових умінь і навичок. Все це 

призводить до виникнення об’єктивних передумов для гармонійного розвитку 

особистості. Повноцінний розвиток дітей молодшого шкільного віку без 

активних фізкультурних занять практично недосяжний. Виявлено, що дефіцит 

рухової активності серйозно погіршує здоров’я зростаючого організму 

дитини, , послаблює його захисні сили. Без рухової активності не можливий 

повноцінний фізичний розвиток [1,с.309-310; 4]. 
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Актуальность исследования. История общества неразрывно связана с 

историей природы. Они взаимно обуславливают друг друга, поэтому любое 

воспитание действеннее там, где природа, общество, личность выступают как 

единое целое. Уже на ранних стадиях развития общества природная среда 

изучалась с учетом  влияния на нее человека. Его отношение к природной среде 

– это нравственная сторона развития человеческого сознания.  

Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и 

с окружающей средой. Данная наука исходит из целостности социально-

природной среды как пространство жизнедеятельности человека и 

основывается на следующих принципиальных положениях: 
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• единство системы «природа – общество – человек»; 

• человек – часть природы и его развитие является фактором 

изменения природы; 

• человеческая история – часть истории природы, ее преобразование 

составляет основу самой жизни; 

• единство истории природы и истории общества проявляется в 

процессе труда;  

• развитие новой экологической культуры, определяющей уровень 

отношений человека к природе. 

Способом соединения человека с природой, на основе ее познания и 

понимания является экологическая культура. Ее роль выражается в 

гармонизации отношений человека с природой и в стимулировании 

экологизации науки, техники, экономики, образования, воспитания. Благодаря 

экологической культуре осуществляется передача опыта ценить природные 

ресурсы, придерживаться принципа рационального природопользования и 

появляется возможность практически использовать накопленные знания. 

Ценности экологической культуры призвана формировать личность, которая 

нацелена на гармоничное функционирование в тандеме с природой. Это 

требует необходимости постоянного пополнения знаний о законах 

функционирования окружающей природной среды, о формах и методах 

деятельности по рациональному природопользованию. Экологическая культура 

через познание сущности, глубины, важности и масштабности взаимодействия 

человека и природы играет существенную роль в переориентации науки на 

решение экологических проблем, в становлении нового экологического 

мышления.  

Таким образом, воспитание у молодежи бережного, внимательного 

отношения к окружающей среде, расширение знаний и навыков, необходимых 
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для ее охраны и улучшения, формирование у школьников экологической 

культуры является актуальной проблемой педагогической теории и практики. 

Объект исследования – учебно-воспитательная работа с учащимися 

старших классов, а его предмет – формирование у молодежи экологической 

культуры. 

Цель исследования – разработать программу формирования у 

старшеклассников экологической культуры при изучении биологии. Гипотеза 

исследования: формирование экологической культуры у школьников будет 

наиболее эффективным при проведении целенаправленной учебной и 

внеклассной работы по биологии. 

Для определения целей и задач экологического образования 

старшеклассников мы обратились к специальной литературе. Так А. Н. 

Захлебный [2] считает, что необходимо воспитывать у каждого выпускника 

потребность сознательно соблюдать нормы ответственного отношения к 

природной среде в личном поведении и различных видах деятельности. Мы 

разделяем мнение И.Д. Зверева [5], который цель экологического образования 

рассматривает как формирование навыков по бережному использованию, 

защите и улучшению окружающей среды, а также пробуждение к нетерпимому 

отношеню ко всем проявлениям бесхозяйственности к природе.  

Таким образом, цель экологического образования старшеклассников – 

формирование у них экологической культуры. Данный феномен представляет 

собой познавательную деятельность учащихся по усвоению опыта человечества 

в отношении к природе, как к источнику материальных ценностей, основе 

экологических условий жизни, объекту эмоциональных, в том числе 

эстетических переживаний. 
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Возвращаясь опять к альтернативным источникам по данному вопросу 

можно определить задачи, позволяющие реализовать принципы экологического 

образования, которые выделяет И.Д. Зверев [5, с 16]. 

1. Усвоение ведущих идей, основных понятий и научных фактов о 

природе, на базе которых определяется оптимальное воздействие человека на 

природу сообразно с ее законами. 

2. Понимание многосторонней ценности природы как источника 

материальных и духовных сил общества и каждого человека. 

3. Овладение прикладными знаниями и практическими умениями 

изучения и оценки состояния окружающей среды, принятия правильных 

решений по ее улучшению, способности предвидеть возможные последствия 

своих действий и не допускать негативных воздействий в соответствии с 

моральными ценностями нашего общества, стремления к познанию реального 

мира в единстве с нравственно-эстетическими переживаниями. 

4. Сознательное соблюдение норм поведения в природе, 

исключающее нанесение вреда или ущерба природе, загрязнения или 

разрушение окружающей природной среды. 

5. Активизация деятельности по улучшению окружающей природной 

и преобразованной среды, участие в пропаганде современных идей охраны 

природы. 

Таким образом, проведенный нами анализ соответствующей литературы 

позволяет сформулировать основные категории исследуемой проблемы и 

определить целью нашей экспериментальной работы формирование у 

старшеклассников экологической культуры. 

Касаясь вопроса об экологической культуре мы обратились к 

специальной литературе. Так, Л. П. Печко [8, с 83] отмечает, что 

экологическая культура – это познавательная деятельность учащихся по 

усвоению опыта человечества в отношении к природе как к источнику 

материальных ценностей, основе экологических условий жизни, объекту 
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эмоциональных, в том числе эстетических переживаний. Экологическая 

культура по мнению И.Д. Зверев [5[ – это не что иное, как 

материализированное сознание в поступках, словах или делах людей, ибо дела 

– своеобразная проекция образа мыслей человека. А Захлебный А.Н. [4, с 36] к 

структуре экологической культуры относит способность к развитию своего 

творческого потенциала, самоанализ и самосовершенствование. Суравегина 

С.М. [11, с 12] включает в экологическую культуру «характер 

взаимоотношений не только с природой, но и с сообществом людей, с 

отдельным человеком – ребенком, взрослым. Она базируется на стремлении 

жить в созвучии с окружающим миром. Крайне важно, когда личные свойства и 

качества взрослых демонстрируются детям, ибо многое усваивается через 

подражание. К тому же экологическая культура не столько результат, сколько 

процесс: она усваивается, наращивается новыми современными знаниями, 

обобщается чувственным опытом и транслируется в виде эко-культурных 

ценностей, информацией и технологий воспитанникам». 

По нашему мнению, культивирование новой экологической культуры 

процесс длительный, он напрямую связан с экологическими, социальными и 

другими условиями жизни общества. Культура – это своеобразный мост, 

связывающий экологию человека со всеми другими сферами 

жизнедеятельности общества. 

Мы рассматриваем экологическую культуру как интегрированное 

образование личности, составляющими которого является экологическое 

знание, природоохранные действия и ценностные ориентации в окружающей 

среде. Рассмотрим данные компоненты: 

Знание – важнейший элемент содержания культуры личности. Без них 

невозможно сформировать навыки и умения, подготовить школьников к 

творческой деятельности. Всю совокупность знаний по исследуемой проблеме 

мы сгруппировали в 4 группы: научные, ценностные, моральные и 

деятельностные. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Середня освіта 

© Аюбова Е.М., Скиба В.П.   69 

Научные – это ведущие идеи, теории, концепции, которые характеризуют 

здоровье человека и природы, среду его обитания: происхождение, эволюцию и 

организацию природных систем как пользование и охрану окружающей среды. 

Ценностные – экологические ориентации человека на различных этапах 

развития общества: цели, идеалы, идеи, характеризующие природу и человека 

как универсальные ценности; понятия оценки – экологической и 

неэкологической, ущерба, наносимого ей, затрат, необходимых на ее 

восстановление и предотвращение ущерба.   

Моральные – система нравственных и правовых принципов, норм и 

правил, предписаний и запретов экологического характера. 

Деятельностные – включают умение организовать учебную 

экологическую тропу, обработать материал по экологическим программам для 

выступления на конференции, диспуте, дискуссии, проанализировать 

литературу для составления рефератов и их защиты. 

Формирование экологических знаний – часть деятельности всей системы 

образования. Это возможно при условии, если в структуру школьного 

образования будут входить следующие элементы: система знаний о 

взаимодействии общества и природы, ценностные экологические ориентации, 

система норм и правил отношения к природе, умение и навыки по ее охране. 

Знания традиционно считаются важнейшим элементом содержания 

образования. Без знаний невозможно ни формирования опыта эмоционально-

ценностных отношений, ни формирование умений и навыков, ни подготовка к 

творческой деятельности школьников. Именно на знания и обращается 

внимание при экологическом образовании. Знания можно разделить на 4 

группы: 

1) знания, которые мировоззренческой нагрузки не несут (конкретные 

знания);  

2) знания, которые могут дать повод для обобщений при условии их 

однородности и повторяемости; 
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3) знания, способные непосредственно возбуждать вопросы и 

ощущения; 

4) знания, называемые мировоззренческими идеями. 

На начальном этапе формирования экологического образования 

школьников наибольшей интерес представляют две последние группы знаний. 

Собственно экологические знания о взаимодействии растений и животных со 

средой, о взаимодействии человека и природы уже сами по себе способны 

возбуждать мировоззренческие вопросы и ощущения, таким образом, в своей 

основе принадлежат к третьей группе знаний. 

Известно, что знания, представления, понятия – это продукт постижения 

людьми предметов и явлений в действительности. В наиболее общем виде 

экологические знания тоже представляют собой отражение внешнего мира: 

идеи, факты, понятия, закономерности, благодаря усвоению которых 

раскрываются единство и целостность природы, хозяйственное и жизненное 

знание для человека природных условий и ресурсов, формируется заботливое и 

бережное отношение к ней. 

Каждая научная теория представляет собой систему понятий, которые 

раскрываются при изучении биологии и экологии. Школьник, овладевший 

основами экологических знаний, осознает общие закономерности развития 

природы и общества, понимает, что история общества есть следствие истории 

природы, что природа составляет первооснову становления и существования 

человека. 

Необходимым условием экологических знаний является осознание 

социальной обусловленности взаимоотношения к природе не только как к 

источнику материальной выгоды, так как человек, знающий законы природы, 

правильно пользуется ими, подчиняет все виды своей деятельности 

требованиям рационального природопользования, заботится об улучшении 

окружающей среды. Поэтому, экологическое сознание, в широком смысле, 
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начинает формироваться уже в школьном возрасте, в частности в процессе 

изучения биологии. 

Экологическая культура проявляется в экологическом мышлении, 

экологическом мировоззрении, действиях человека. 

Экологическое мышление – основа рационального природопользования с 

точки зрения сбережения природного равновесия. Оно не должно тормозить 

прогресс и одновременно не должно совмещаться с пассивной  позицией по 

отношению к проблемам окружающей среды. 

Экологическое мировоззрение – это сложнейшее явление духовной 

жизни, синтез двух уровней сознания – идеологии и психологии, внешнего и 

внутреннего, объективного и субъективного. Субъективная сторона также 

определяется системой научных знаний, в переходе их в личностный план. У 

человека формируется обобщенное представление не только о природе, 

обществе и мышлении, но и самом себе, складывающееся в понимании и 

переживании своего «я», своей индивидуальности, своей личности. Проникая 

во все другие качества и свойства личности, мировоззрение определяет ее 

жизненные устремления, моральные и ценностные ориентации, служит 

источником социальной активности и ответственности. Рассматривая данную 

проблему в таком ракурсе мы можем отметить, что система взглядов на 

природу способствует углублению понимания сложностей связи общества и 

природной среды, многообразного отражения природы в человеческом 

сознании и практике. 

Сухорукова С.Т. и Веснин Л.П. в своем труде отмечают, что необходимо 

брать курс на гуманнизацию образования, в том числе и экологического. 

Гуманнизация образования означает приобщение школьников к 

общечеловеческим ценностям, в первую очередь к совести, использовании в 

обучении экологическим дисциплинам методов, разработанных в гуманитарной 

отрасли, т.е., связанных с образным мышлением, интуицией, эмоциональным 

оцениванием, а не только лишь логическими доказательствами, и 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Середня освіта www.openscilab.org 

© Аюбова Е.М., Скиба В.П. 72 

формирование личности как наивысшей ценности. Гуманнизация школьного 

биологического образования означает, что школа должна не просто вооружить 

учащихся глубокими и сильными знаниями по основам биологических культур 

в строении и жизнедеятельности организмов живой природы, а добиваться, 

чтобы эти знание становились личностно значимыми для учащихся, чтобы 

содержание школьного биологического образования помогало им себя 

осознать, как объект природы, разумно относиться к личным жизненным силам 

и способностям, своему поведению. Гуманнизация образования касается не 

только содержания, но и самого процесса обучения. Приоритетной становится 

развивающая функция обучения. Таким образом культивирование нового 

сознания по отношению к природе – процесс длительный, напрямую связанный 

с экономическими, социальными и другими условиями жизни общества. В 

обстановке ухудшения экологической ситуации в стране, снижении жизненного 

уровня, отсутствия устойчивых нравственных ориентиров, формирование 

нового понимания человеком, особенно молодым, своих обязанностей перед 

природой весьма непросто. Вместе с тем, экологическая культура – это не что 

иное, как материализованное сознание в поступках, словах и делах людей, ибо 

дела – своеобразная проекция мыслей человека. Отсюда практически-

деятельностный компонент экологической культуры школьников включает: 

1. личное соблюдение норм поведения в природе; 

2. нетерпимость к безответственному отношению к природе, к 

уничтожению природных богатств со стороны других; 

3. стремление организовать окружающих к деятельности по охране 

окружающей среды; 

4. проявление инициативыв вопросах охраны среды; 

5. способность оценивать свои действия в природе с точки зрения 

общественной пользы. 

Именно в деятельности морально-экологические понятия используются и 

обобщаются, закрепляются и развиваются, наполняются содержанием, 
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переносятся «на себя», т.е. обязательным условием есть формирование на 

основе тех или иных понятий соответствующих черт личности. 

Формирование морально-экологических понятий есть одним из условий 

эффективности экологического образования и реализация его требует 

приобщения учащихся к различным видам деятельности: научно-

познавательной, исследовательской, образовательной, природоохранной и т.п. 

Исследователи проблем экологического образования А.Н. Захлебный [4], С.М. 

Суравегина [12] подчеркивают, что не один из указанных видов деятельности, 

взятые отдельно, не может обеспечить решение всех заданий экологического 

образования и воспитания учащихся. Только органическое взаимодействие всех 

видов деятельности дает ожидаемые результаты. 

С нашей точки зрения, в школьные годы чрезвычайно важно научить 

человека не разделять окружающий мир живой природы по утилитарной мерке 

на полезный и вредный, а диалектически оценивать роль и место отдельных 

видов в природных сообществах и хозяйстве человека. Умение оценивать 

состояние окружающей природной среды важно еще и потому, что оно 

позволяет развивать нравственную ответственность перед будущими 

поколениями. Важно раскрыть то обстоятельство, что природная среда 

обладает ценностью не только с позиции сегодняшнего дня, но и будущего, 

рационально удовлетворяя потребности многих поколений людей в жизненно 

необходимых ресурсах. 
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При вивченні іноземної мови важливе значення має активізація процесів 

пам’яті – запам'ятовування, збереження й відтворення іншомовного 

навчального матеріалу. Розвиток асоціативного мислення сприяє підвищенню 

якості пам’яті та результативності її процесів. У зв’язку із цим особливої 

актуальності набувають питання впровадження асоціативного навчання 

іноземної мови в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Як зазначають дослідники, асоціативне навчання, на відміну від 

неасоціативного, на утворенні зв'язку, певної асоціації між двома або 

декількома стимулами [1]. Для асоціативного навчання характерним є 

практичний (несвідомий, інтуїтивний) спосіб засвоєння іноземної мови, при 

якому її вивчення відбувається без посередництва рідної мови, а учень відразу 

звикає мислити іноземною мовою [2, с. 23]. 
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Доречним є розглянути питання навчання іноземної (англійської) мови в 

9 класі ЗЗСО, оскільки цей період є завершальним у системі базової середньої 

освіти. У розроблених Міністерством освіти і науки (МОН) України 

навчальних програмах з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов (5-9 

класи) зазначається, що, закінчуючи 9 клас, учні ЗЗСО, які вивчають першу 

іноземну мову, досягають рівня А2+ відповідно до Загальноєвропейських 

Рекомендацій з мовної освіти [3] й мають опанувати наступні вміння [4, с. 4]: 

˗ здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених 

чинною навчальною програмою;  

˗ розуміти на слух зміст автентичних текстів;  

˗ читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту;  

˗ здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених 

завдань;  

˗ адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 

інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 

оволодіння іноземною мовою;  

˗ використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за 

умови дефіциту наявних мовних засобів;  

˗ критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних 

потреб;  

˗ висловлювати свої думки, почуття та ставлення;  

˗ ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою 

засобів електронного спілкування;  

˗ обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до 

різних потреб;  

˗ ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного 

вивчення іноземних мов.  
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Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів на кінець 9 

класу передбачають сформованість іншомовної комунікативної компетентності 

учнів, а саме таких її складових, як лінгвістична, комунікативна та 

соціолінгвістична.   

Опитування вчителів ЗЗСО щодо питань підготовки до ДПА з іноземної 

(англійської мови) уможливило виявити низку проблем організаційно-

методичного характеру. Зокрема було відзначено невідповідність нормативних 

вимог реальному рівню володіння учнями іноземною мовою, неможливість 

засвоїти великий обсяг лексичного та граматичного матеріалу учнями для 

виконання завдань ДПА внаслідок високої наповнюваності груп. Як 

справедливо зауважує О. Вишневський, зміст курсу іноземної мови у середній 

школі має бути максимально наближеним до прогнозованої майбутньої 

діяльності та реальних індивідуальних можливостей та потреб дитини; окрім 

того, необхідно забезпечити високу «насиченість» курсу – щонайменше 5-6 

уроків на тиждень [5].    

Таким чином, організація навчання іноземної мови в 9 класі ЗЗСО 

потребує його інтенсифікації, котра, за визначенням Т. Голуб, полягає у  

збільшенні кількості матеріалу, який опрацьовується на заняттях, й 

забезпеченні глибини його засвоєння за одиницю часу, а мета інтенсифікації 

процесу навчання англійської мови, за словами дослідниці, – досягти високої 

якості навчання та максимальної продуктивності навчального процесу [6].  

На наш погляд, застосування методів асоціативного навчання іноземної 

мови уможливлює інтенсифікацію освітнього процесу. Враховуючи результати 

опитування вчителів англійської мови щодо необхідності забезпечення 

опанування учнями 9 класу великого за обсягом лексичного матеріалу та 

оперування ним у різних видах мовленнєвої діяльності, вважаємо за доцільне 

розробити відповідне навчально-методичне забезпечення для засвоєння 

лексики на основі методів асоціативного навчання. Відомо, що розкриття 

значень нових лексичних одиниць відбувається за допомогою семантизації, 
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сутність якої, на наш погляд, найбільш повно розкрито у дослідженні 

О. Нарушевич-Васильєвої. Учена на основі узагальнення думок науковців-

попередників визначає семантизацію і як процес, і як результат виявлення 

значення лексичної одиниці вербальними та невербальними засобами. 

Дослідницею вказано, що вербальний тип семантизації передбачає 

використання словесних засобів – семантизація через слово, у вигляді речення 

або у вигляді тексту. До невербальних відносять наочні засоби семантизації 

(рисунок, таблиця, схема, фотографія тощо) [7, с. 109].  

 Доречно наголосити на важливості застосування безперекладних 

способів розкриття значень іншомовних лексичних одиниць за допомогою 

вербальних та невербальних засобів у 9 класі й уникнення перекладних з метою 

створення на уроці іншомовного освітнього середовища, організації 

іншомовної комунікації учасників освітнього процесу з метою кращого 

засвоєння ними лексики й оперування нею в повсякденних ситуаціях реального 

спілкування.   

Цінним є досвід Ю. Максимової, котра пропонує завдання на 

контрольовані асоціації з метою засвоєння учнями іншомовної лексики. 

Авторка підкреслює, що асоціації можуть народжуватися на основі будь-яких 

засобів-стимулів й формувати яскраві, незабутні образи [8]. Наведемо приклад 

таких завдань для учнів 9 класів: 

1. Створення асоціативного ланцюжка: слово – образ – концепт 

(розуміння) – нове слово. Для цього вважаємо за доцільне застосовувати гру 

«Association Cocktail». Згідно правил у таблиці заховане ключове слово, котре 

учні мають вгадати, поступово відкриваючи поля таблиці з іншими словами, що 

являють собою прямі та непрямі підказки, за допомогою яких виникає образ й 

формується розуміння, яке поняття (предмет) мається на увазі (див. мал. 1).  

Для організації цієї гри доречно поділити учнів на 2-3 групи. Перемагає та 

група, котра якнайшвидше вгадає приховане слово.   
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Мал. 1. Приклади робочих аркушів для організації гри «Association Cocktail» 

Джерело: [9]   
 

2. Формування асоціацій на основі сенсорно-наочного мислення за 

допомогою вербальних стимулів, зокрема дієслів  чуттєвого сприйняття – 

бачити, чути, нюхати, відчувати. Введені лексичні одиниці можуть бути і 

іменниками, і прикметниками, і дієсловами. Наприклад, цікавим, на нашу 

думку, є доповнення учнями змісту прочитаного тексту лексикою, пов’язаною 

із чуттєвим сприйняттям – запахами, звуками, відчуттями й почуттями, що 

уможливить стимуляцію уяви та прояв індивідуальної творчої активності учнів. 

Наведемо приклад короткого тексту, котрий слугуватиме основою для 

змістового збагачення.  

First Day 

But I was still shy and half paralyzed in the presence of a crowd and my first 

day at the new school made me a laughing stock of a classroom. I was sent to the 

blackboard to write my name and address, knew how to write it, how to spell it; but 
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standing at the blackboard with the eyes of the many boys and girls on my back made 

me freeze inside and I was unable to write a single letter. 

“Write your name,” the teacher called to me. I lifted the white chalk to the 

blackboard and, as I was about to write, my mind went blank; I could not remember 

my name, even the first letter. Somebody giggled and I stiffened. 

“Just forget us and write your name and address,” the teacher called. 

An impulse to write would flash through me, but my hand would refuse to 

move. The children began to titter and I flushed hotly. “Don't you know your name?” 

the teacher asked. I looked at her and could not answer. The teacher rose and walked 

to my side, smiling at me to give me confidence. She placed her hand tenderly upon 

my shoulder. 

“What's your name?” she asked. “Richard,” I whispered. “Richard what?” 

“Richard Wright.” “Spell it.” 

I spelled my name in a wild rush of letters, trying desperately to redeem my 

paralyzing shyness. 

“Spell it slowly so I can hear it,” she directed me. I did. 

 “Now, can you write?”  

“Yes, ma’am.”                

“Then write it.”                                             

Again I turned to the blackboard and lifted my hand to write, then I was blank 

and void within. I tried frantically to collect my senses but I could remember nothing. 

A sense of the boys and girls behind me filled me to the exclusion of everything. I 

realized how utterly I was falling and I grew weak and leaned my hot forehead 

against the cold blackboard. The room burst into a loud and prolonged laugh and my 

muscles froze. I sat and cursed myself. Why did I always so dumb when I was called 

to perform in a crowd? I knew how to write as well as any pupil in the classroom, 

and no doubt I could read better than any of them, and I could talk fluently and 

expressively when I was sure of myself. Then why did strange faces make me freeze? I 
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sat with my ears and neck burning, hearing the pupils around me whisper, hating 

myself, hating them (after Richard Wright). 

На післятекстовому етапі формулюємо навчальне завдання таким чином: 

Divide into four groups. Enrich the text with sounds (Group 1), smells (Group 

2), tastes (Group 3) and feelings (Group 4). What did the main character 

hear/smell/taste/feel? Present your variant to the class. 

Таким чином, засвоєння іншомовного навчального матеріалу учнями за 

допомогою методів асоціативного навчання потребує від вчителя добору та 

розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення, зокрема 

робочих аркушів, окрім основних підручників з іноземної мови для того, щоб 

створити іншомовне освітнє середовище й максимально залучити до нього 

учнів з метою формування їх іншомовної комунікативної компетентності й 

досягнення ними високих результатів в навчанні.  
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Актуальність дослідження. Одним з шляхів модернізації сучасної 

освіти є застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

освітньому процесі [1]. Ілюстративні можливості такого стилю викладу 

навчального матеріалу створюють умови для впровадження у школах STEM-

освіти, як запоруки цілісного осягнення учнями освітньої програми на 

міждисциплінарному рівні [2].  

Сукупність цих систем забезпечує ґрунтовне освоєння освітньої 

програми, контроль знань учнів, формує сприятливі умови для навчання, 

виховання та особистісного розвитку учнів.  

З огляду на нинішню ситуацію у сфері освіти та її трансформацію 

відповідно до сучасних тенденцій, вчителі повинні впроваджувати та активно  

використовувати нові, пристосовані до комп’ютерних технологій методики 

навчання, що і зумовлює актуальність дослідження. 
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Мета дослідження. Виявити та дослідити механізми застосування 

засобів  інформаційно-комунікаційних технологій та компонентів STEM-освіти 

при вивченні геометрії в закладах загальної середньої освіти. 

Результати дослідження. Проведений нами педагогічний експеримент 

показав, що використання ІКТ та компонентів STEM-освіти при вивченні 

геометрії в закладах загальної середньої освіти дозволяє учням бачити шляхи 

вирішення конкретних практичних завдань, використовуючи увесь свій 

науковий та творчий потенціал.  

Під час дослідження, на уроках геометрії, уся теоретична інформація 

представлялася наочно. Використовувались різноманітні програмні 

середовища, для створення динамічних побудов, наприклад GeoGebra [3]; 

проводилися інтегровані уроки, спрямовані на комплексне пізнання тієї чи 

іншої теми, що допомогло значно краще встановити міжпредметні зв’язки; 

застосовувались елементи інженерного програмування (Engineering Design 

Process, EDP); впроваджувались задачі з елементами STEM-освіти, які 

зацікавлювали і спонукали учнів середньої школи до якнайшвидшого їх 

розв’язання [4]. 

Етап оцінювання знань також був нестандартним, проводили його за 

допомогою онлайн ресурсу для тестування Google Forms. Такий контроль знань 

сприяв більш стабільному моральному стану учнів, зменшивши тривогу під час 

виконання завдань.  

Для дослідження також впроваджено використання хмарних сервісів, де 

учні мали можливість самостійно керувати представленими інформаційними 

потоками. При розв’язування задач учні ознайомилися з основами графічної 

компетентності [5] та закріпили свої вміння та навички, виконавши міні-

проекти на конкретну тему. 

Висновок. Отже впровадження та використання у закладах загальної 

середньої освіти інформаційно-комунікаційних технологій та компонентів 

STEM-освіти є ефективним для вивчення геометрії та розвитку школярів. 
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Використання цих засобів формує в учнів навички роботи з інформацією, 

дозволяє цілісно осягнути науки за допомогою графічного представлення 

міждисциплінарних зв’язків. 
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“Немає нічого настільки важкого, 

чого б не можна було досягти 

старанням.” 

Зі скарбниці античної мудрості 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства ставляться певні вимоги 

до особистості. Суспільство потребує людей, здатних до критичного мислення, 

до самостійного прийому рішень, людей комунікабельних, здатних до 

співпраці, яких можна характеризувати як креативних особистостей. Основна 

мета сучасної педагогіки – це всебічний розвиток особистості, створення умов 

для її самореалізації й розвитку творчого потенціалу. 

Звiсно для формування такої особистості треба використовувати у 

шкільному навчально-виховному процесі інноваційні методи і прийоми 

навчання, особливі завдання і вправи, які спонукали б школярів до творчої 

діяльності. Головним завданням у своїй роботі я вважаю застосовування таких 

прийомів навчання, які сприяють підтриманню інтересу учнів до іноземної 

мови, допомагають залучити всіх учнів до мовленнєвої діяльності, підвищують 

ефективність уроку. До таких прийомів належать: навчальні ситуації; мовна 

зарядка; ігри, в тому числі рольові; бесіди на теми, пов’язані з інтересами учнів, 

їх життєвим досвідом, безпосереднім оточенням. Крім того, у зв’язку зі 

становленням інформаційного суспільства, зі швидким та постійним ростом 

об’єму інформації та знань, необхідно постійно опановувати нові знання та 
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вміння. Однак неможливо постійно збільшувати строки навчання. Вирішення 

цієї проблеми потрібно шукати на шляху інтенсифікації освіти, саме тому 

застосування інноваційних методів навчання сьогодні є важливою складовою 

освітнього процесу. 

Мета навчання іноземної мови полягає в тому, щоб навчити учнів 

спілкуватися, досягати взаєморозуміння, знімати мовні бар’єри. Володіння 

іноземною мовою відкриває широкі можливості для безпосереднього 

спілкування з представниками інших країн, для обміну інформацією про життя 

різних народів, їх культуру, звичаї, традиції, спонукає до активізації 

пізнавальних здібностей і збагачення духовного світу через пізнання іншої 

культури. 

Одним з напрямків модернізації системи навчання іноземної мови є 

удосконалення методів і форм навчання, які є орієнтованими на забезпечення 

самовизначення особистості, створення умов для самореалізації. Використання 

інтерактивних методів, сприяє засвоєнню нового досвіду, отриманню нових 

знань і відкриває можливість для самореалізації особистості. Інтерактивні 

методи навчання мають низку особливостей, які потрібно враховувати у 

процесі навчання. Вони передбачають активну взаємодію учасників освітнього 

процесу, коли в процесі вирішення спільних завдань, доповнюючи один одного, 

успішно їх вирішують.  

Використання інтерактивних методів навчання передбачає наступну 

логіку навчальної діяльності: мотивація – формування нового досвіду – його 

усвідомлення через застосування – рефлексія, коли формування нового досвіду 

здійснюється з врахуванням вже наявного, створення проблемних ситуацій, 

народження нових пізнавальних мотивів та інтересів. Крім того, інтерактивні 

методи навчання сприяють акумуляції і передачі соціального досвіду, 

створюють умови для більш повної реалізації особистості. Дослідженню 

проблем інтерактивних технологій навчання присвячені праці Л. Вавилової, Т. 

Паніної [1], О. Пометун, Л. Пироженко [2] та ін.  
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Аналіз наукової літератури дає можливість визначити наступні переваги 

використання інтерактивних методів на уроках німецької мови: значне 

підвищення інтересу до навчання; вироблення вміння розуміти та оцінювати дії 

інших людей, регулювання своїх дій у відповідності до вимог членів групи і 

умов роботи; вміння вибирати форми та засоби передачі своїх думок, почуттів з 

метою досягти взаєморозуміння; можливість відстоювати свою точку зору, що 

сприяє перетворенню знань у впевненість тощо.  

Незважаючи на те, що інтерактивні технології – це форма організації 

пізнавальної діяльності, що дає змогу створити комфортні умови навчання, за 

яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, вони 

мають свої слабкі сторони: для вивчення навіть невеликого за обсягом 

матеріалу витрачається багато часу; результати роботи учнів не завжди 

виявляються ефективними, і їх складно передбачити, тому часто виникає 

необхідність подальшої корекції знань, умінь та навичок. Щоб уникнути 

труднощів, які виникають під час застосування інтерактивних технологій, слід 

пам’ятати, що елементи інтерактивних технологій варто вводити в практику 

роботи поступово, адже ці технології передбачають зміни звичайного ходу 

уроку; підготовка до уроків за інтерактивними технологіями потребує від 

учителя й учнів значної кількості часу; інтерактивні технології не повинні стати 

самоціллю – вони мають бути засобом для створення комфортної атмосфери, 

яка дасть змогу реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні [6]. 

Новітні інформаційні технології стрімко ввірвалися в усі сфери нашого 

життя, стали такою ж реальністю, як телефонний зв’язок чи подорожування 

літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Суспільство, яке 

дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, привнесені 

новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх, 

у першу чергу, в освіті. 

Останнім часом набуває великої значущості питання про використання 

новітніх технологій в загальноосвітній школі. Це не тільки нові технічні засоби, 
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але й нові форми та методи навчання, новий підхід до процесу навчання. 

Головна ціль навчання іноземних мов – це формування та розвиток 

комунікативної культури школярів, навчання практичного оволодіння 

іноземною мовою. Не можна заперечувати значущість традиційних шляхів  

оволодіння мовою та культурою, але ХХІ століття вимагає врахування 

сучасного стану науки та технологій, які дозволяють  оптимізувати навчальний 

процес [3]. 

На сьогоднішній день найпоширенішим та дієвим методом викладання та 

навчання  іноземних мов, безперечно, є комунікативно-орієнтований, який 

максимально наближений до реальних умов іншомовної середовища. Одним із 

засобів реалізації цього методу є активне застосування  комп'ютерних 

технологій, тому що саме вони відкривають доступ до нових джерел 

інформації, активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів, скорочують 

час вивчення мови, дають нові можливості для розвитку мовленнєвих навичок 

та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а 

також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання.  

Сучасне суспільство ставить перед учителем завдання розвитку 

особистісно-важливих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Знання 

виступають не як мета, а як засіб розвитку особистості. Тому усе частіше 

вчителі застосовують на уроках німецької мови комп'ютер, як засіб підвищення 

ефективності навчання. Немає потреби нагадувати зайвий раз про можливості 

комп'ютера. Це – найпотужніший засіб, який коли-небудь одержував педагог.  

Слід підкреслити, що застосовуючи комп’ютерні технології на уроках 

іноземної мови, можна не лише забарвити викладання та пробудити в учнів 

інтерес до предмету, але й привчити їх до самостійного пошуку, аналізу та 

узагальненню інформації [4]. 

На сучасному етапі навчання іноземних мов значну увагу необхідно 

приділяти застосуванню мультимедійних технологій, в яких одночасно 

використовуються тексти, відеоматеріали, звукові ефекти, анімація – все це є 
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сукупністю аудіо та візуальних ефектів разом з інтерактивним програмним 

забезпеченням, які впливають на емоційні сфери, сприяють більш ефективному 

засвоєнню мовного матеріалу. Поєднання візуального зображення, тексту і 

звукового супроводження надає можливість для комплексного розвитку 

навичок мовної діяльності учнів. Цей процес має інтерактивний характер 

завдяки двобічному зв'язку: можливості «спілкування» з комп'ютером, коли 

учень та комп'ютер можуть  ставити питання та отримувати відповіді на них. 

Загальновідомо, що ефективність навчання збільшується при використанні 

наочних ілюстрацій, а мультимедійні засоби об'єднують відео, аудіо матеріали , 

ілюстрації, таблиці тощо на одному носії CD або DVD. Завдяки таким 

технологіям з'явилися навчальні системи нового покоління, які перетворюють 

процес навчання в захоплюючу гру [5]. 

Можна багато дискутувати з приводу ефективності та доцільності 

використання інформаційних технологій на уроках, але не використовувати їх 

було б безглуздям. Можливості сучасного уроку й системи освіти взагалі 

значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних 

технологій, інтернету. Нові інформаційні технології кардинально вплинули на 

всю систему освіти, зачепивши її зміст, форми й методи навчання, що призвело 

до зміни вимог до сучасного учня. 

Саме завдяки використанню інформаційних технологій в освіті діти 

зростатимуть по-справжньому сучасними людьми, повірять у власні сили, що в 

зрілому віці допоможе їм ефективно використовувати власний інтелектуальний 

потенціал на благо суспільства, відстоювати почуття власної гідності, творчо 

працювати й перемагати в найрізноманітніших ситуаціях – словом, набувати 

рис справжнього європейця. На відміну від звичайних технічних засобів 

навчання інформаційні комп’ютерні технології дозволяють не тільки надати  

учням необхідних знань, але й розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, 

їхнє вміння самостійно здобувати нові знання, працювати з різними джерелами 

інформації. 
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Інформаційні технології – вимога сьогодення, що дозволяє створити 

суспільство, засноване на знаннях. Новітні інформаційні технології стрімко 

увірвалися в усі сфери нашого життя, стали такою ж реальністю, як телефонний 

зв’язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та 

полегшують співпрацю. 

Знання іноземної мови стало життєво важливим. Прийшло усвідомлення 

необхідності володіння іноземною мовою, а то й декількома мовами. 

Недаремно кажуть, скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. Проблеми й 

питання організації навчального процесу в нових умовах, які закономірно 

виникають в учителів, потребують негайного розв’язання, на основі врахування 

рекомендацій спеціалістів з інших країн, яким ця проблема відома вже давно.  
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ  

ГРАФІЧНИМ СПОСОБОМ 

 
Спаська Аліна Андріївна 

студентка, Запорізький національний університет  

 

Для звичайного учня загальноосвітньої школи без поглибленого вивчення 

математики задачі з параметрами викликають щонайменше смуток і тугу. 

Навіть після розгляду означення параметра («невідома величина, що входить у 

математичну формулу та зберігає своє постійне значення лише за цих умов»[1]) 

ситуація не поліпшується, а, навпаки, стає ще гіршою, адже учні намагаються 

з’ясувати два питання: 

1. Як невідома величина може мати постійне значення? 

2. Якщо значення постійне, то воно має бути відомим? 

Основною ідеєю розв’язку задач з параметром (особливо у рамках 

підготовки до ЗНО) є те, що майже будь-яке рівняння можна звести до 

квадратного. Отже, для успішного розв’язання задачі потрібно до кожної 

алгебраїчної властивості підібрати аналогічну мовою геометрії. Наприклад: 

1) старший коефіцієнт від’ємний – вітки параболи напрямлені вниз; 

2) тричлен не має дійсних коренів ( ) – парабола не 

перетинає вісь абсцис; 

3) графік функції знаходиться вище осі Ох  – старший коефіцієнт 

додатний, а дискримінант менший за нуль ( ). 

Також від учнів вимагається знання геометричних перетворень графіків 

функції. Оскільки квадратний тричлен може бути «захований» у 

показниковому, логарифмічному, тригонометричному рівнянні або під знаком 

модуля.  

Розглянемо приклад розв’язання рівняння з модулем. 
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При якому найбільшому значенні параметра  рівняння 

 має тільки чотири корені[2]? 

Розв’язання. Розглянемо функцію . Графіком функції є 

парабола, вітками направлена вгору, з вершиною у точці . Нулями 

функції є .  

Виконаємо геометричні перетворення графіка функції , 

щоб отримати графік функції  . Після цього знаходимо точки 

перетину графіків функції   та  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Графічний розв’язок рівняння 

З геометричної інтерпретації розв’язку рівняння нас задовольняють 

розв’язки .  

Відповідь: . 

Отже, під час підготовки учнів до ЗНО варту звернути увагу на графічний 

метод розв’язання задач з параметром, оскільки він може виявитися більш 

простим, аніж аналітичний. 
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Abstract 

One of the strategic tasks of higher education in modern conditions is to 

achieve a qualitatively new level of mobility and professional and practical training 

of specialists. In modern conditions of rapid accumulation and updating of 

information, it is important to awaken students' interest in the accumulation of 

knowledge, to teach future specialists to replenish knowledge, to improve 

professional skills and skills of independent work. 

Keywords: independent work, higher education, cognitive activity, formation of 

skills, systematic purposeful work. 

The formation of students' independent activity skills is one of the urgent tasks 

of modern education, and instilling in students the skills of independent work on 

educational material is one of the prerequisites for successful learning.  

The most complete and meaningful concept of a student's independent work 

was revealed by Garunov M.G., who understands it as "performing various tasks of 

an educational, industrial, research and self-educational nature, acting as a means of 

mastering the system of professional knowledge, methods of cognitive and 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Професійна освіта www.openscilab.org 

© Bielova Valeriia 96 

professional activity, the formation of skills and abilities of creative activity and 

professional skill" [1].  

Analysis and generalization of modern practices of organizing independent 

work testifies to the variety of types of independent activity of students, various 

methods of pedagogical management of independent educational and cognitive 

activity by teachers.[2] 

Independent work of students includes preparation for current studies, studying 

material taken out for independent study, doing homework, making projects, writing 

abstracts, reports, essays, coursework during extracurricular hours. 

Of particular interest is the classification of Uzhik V.A. [3], who determines 

the types of independent work of students in the study of foreign languages. She 

identifies the types of independent work at the place of performance (classroom, 

homework); by the duration of the conduct (short-term - simple, long - complex); in 

terms of content and methodology (independent tasks during conversation and 

observation, grammatical analysis, work on diagrams and tables, cheating on a 

specific task). 

 In the most complete form, such classification was developed by Strezikozin 

V.P. [4] He distinguishes the following types of independent educational work of 

schoolchildren: 

1. work with a textbook; 

2. work with reference literature (statistical collections, reference books on 

certain branches of knowledge and the national economy, dictionaries, encyclopedias, 

etc.); 

3. solving tasks; 

4. training exercises; 

5. essays and descriptions (by reference words, pictures, personal 

impressions, etc.); 

6. work related to the use of handouts; 
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Rogova G.V. believes that the development of independent work of students in 

the study of a foreign language is impossible without observing certain conditions 

[5]: 

1. awareness of the purpose of the activity being performed, of each 

specific exercise is necessary. The learner must know what he will do, in what 

sequence, what the final result will be, how this task will enrich his experience. He 

must accept the task, otherwise the proper effect is impossible. Awareness of the goal 

of a task (exercise) is nothing more than the application of the principle of 

consciousness in the organization of independent work. 

2. knowledge of the task execution procedure itself is required. The teacher 

needs to equip students with rational methods of educational activity, based on the 

nature of the activity itself and the capabilities of the trainees, their experience in a 

foreign language. 

3. one need to be able to use appropriate teaching aids to complete the 

assignment, such as sound recording, educational didactic material for pair work, etc. 

4. it is necessary to be able to see the supports in the material of the tasks, 

which facilitate overcoming difficulties in the course of independent work; in this 

case, it is equally important to learn how to use ready-made (objective) samples and 

create your own (subjective) ones. 

5. it is important to provide adequate conditions for the successful 

independent fulfillment of tasks, the choice of organizational forms for the 

implementation of a specific type of independent tasks. 

The main types of independent work can be divided into several main groups: 

1. mastering new material; 

2. consolidation and clarification of knowledge; 

3. developing the ability to apply knowledge in solving educational and 

practical problems; 

4. formation of skills and abilities of a practical nature; 
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5. the formation of a creative character, the ability to apply knowledge in a 

complicated situation. 

Each of the listed groups can include several types of independent work, since 

the solution of the same didactic task can be carried out in different ways. These 

groups are closely related to each other. This connection is due to the fact that the 

same types of work can be used to solve various didactic problems.[6] 

Learning any language takes a significant amount of time and effort, and is not 

limited to one discipline or course. Simple memorization of educational material and 

the qualifications of an experienced teacher are not enough here. To successfully 

master the English language, systematic purposeful work of the student is required 

for a significant period of time. 

Therefore, without motivation and personal interest, independent work will 

lose its effectiveness and will require even more time and effort. 

An important element of independent educational activities of students in 

mastering a foreign language is the use of video materials. Working with materials 

diversifies the activities of students, increases the level of motivation for learning a 

foreign language, makes it possible to work with authentic language samples, which 

is especially important given the absence of a foreign language environment. The 

effectiveness of video materials for communicative language teaching is obvious. Of 

all the available means, it provides an accurate display of the language in use, since it 

is used by specific speakers, is closely related to a specific speech situation, and its 

communicative goal is enhanced by a number of visual encoded non-linguistic 

characteristics (postures, facial expressions, gestures). The selected video material 

must correspond to the topics studied in accordance with the program [7]. 

 

To sum up, it should be noted that improving the quality of teaching a foreign 

language is primarily associated with improving teaching methods, choosing forms of 

work and motivating students. Independent work, as one of the productive forms, 

acquires great importance in the process of learning a foreign language, therefore, for 
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the effective organization of independent work of students, the teacher must 

organically plan the educational process, set clear tasks for himself and choose the 

right way to solve these problems, having the necessary educational methodological 

base. 
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Театрализованные представления - зрелищное искусство, в котором 

органично сочетаются «лаконизм и образность, величественность и 

зрелищность, символика и ясность» [4], тесно переплетены художественные и 

социально-педагогические задачи, высокие идеи и гражданский пафос [1]. 

Несмотря на то, что их постановка представляет собой однодневный проект, 

интерес к данной форме выражения собственного художественного замысла все 

более возрастает. Это объясняется возможностью: наиболее лаконично, 

оперативно и доступно продемонстрировать свое отношение к актуальным 

проблемам сегодняшнего времени; оформить свое художественное кредо 

синтетическим сплавом разнообразных средств идейно-эмоционального 

воздействия; разрешить свою сверхзадачу через сценическое действие, с 

помощью различных приемов активизации  участников.  

В любом театрализованном представлении имеется весьма существенная 

словесная ткань, в которой воплощено его содержание. Режиссер 

прорабатывает различные варианты литературного текста, ищет лучшие, 
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наиболее значимые, «драматургически» эмоциональные слова. Его 

профессиональная способность выражать собственные мысли в письменной 

форме - важный фактор, определяющий уровень качества различных 

программ.  Безусловно, слово играет в сценарии решающую роль. То или иное 

свойство оно приобретает в зависимости от того, насколько полно выражает 

драматургический замысел. Быть мастером слова - огромное достижение. Не 

владеть им - большая проблема. Взятое в сценарий неосознанно, без 

эстетического вкуса и чувства меры, оно противоречит движению 

режиссерской мысли, развитию основного действия, динамике событий, 

принципу содержательности и экономности. Неслучайно, включенные в 

композицию сценария эстрадные номера весьма выделяются на фоне серого и 

однообразного текста. Режиссер обязан точно выражать собственные мысли, 

пользоваться всеми богатствами литературного языка: поэтическими 

сравнениями, метафорами, эпитетами, эффектным стилистическим приемом -  

гиперболами. Слово в сценарии театрализованного представления должно 

быть выразительным, кратким, образным, убедительным, оправданным, легко 

произносимым, доступным. Его назначение - не пересказ или иллюстрация 

психофизического действия, не объяснение того, что зритель поймет без 

подсказки.  

 Сочетаясь с традиционными и специфическими средствами 

выразительности (хореографией, светом, салютом, фейерверком и др.), слово в 

театрализованном представлении входит в общую образную систему. Оно: 

соединяет все части композиции в одно целое; усиливает потенциальную 

выразительность содержания сценария (эта функция принадлежит и другим 

средствам идейно-эмоционального воздействия); устанавливает 

эмоциональный контакт со зрителем, воздействует на него интонацией, 

степенью звучания и энергией произношения; звучит на фоне 

видеоизображения, «живого» музыкального сопровождения или фонограммы; 

выступает контрапунктом к изображению, визуальному ряду; служит 
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звуковым фоном, сопровождающим (или оттеняющим) действие; расширяет 

представления зрителей о сути действия, дает им новую информацию; 

передает правду образа, характер и атмосферу; дополняет, углубляет 

изображение; с наибольшей полнотой и точностью выражает смысл сценария; 

содержит в себе и оценку происходящего, и выводы, к которым приходит 

режиссер в конце театрализованной программы.  

 Режиссер должен стремиться к точности изложения, чтобы в процессе  

воплощения сценария не возникло никаких невнятностей. Слово используется 

там, где оно действительно необходимо. Общение персонажей, выражение 

чувств, вполне может обходиться без слов. Театрализованное представление, 

сценарий которого построен на отсутствии речи, может выглядеть особенно 

впечатляющим. При разработке сценария необходимо избегать: 

назидательных, излишне фамильярных, высокопарных текстов; жаргона, 

неуклюжих и запутанных фраз, обиходных, казенных и бессодержательных 

слов, слов-штампов, слов-«паразитов», слов-канцеляризмов, клишированных 

связок, банальных оборотов (обогатить лексикон постановщика поможет 

словарь «Синонимов русского языка» любого издания); замедляющих 

развитие действия длинных нравоучительных монологов и диалогов; почти не 

воспринимающихся на слух причастных и деепричастных оборотов. 

  В театрализованных представлениях с максимальной полнотой 

реализуется коммуникативное начало речевой деятельности. Разговорный 

текст отличается от письменной речи. Он обозначен предполагаемыми 

эмоциями, поставленными задачами для исполнителей, всплесками и 

понижением эмоций. Режиссеру необходимо избавляться: от 

труднопроизносимых слов, длинных вводных, сложноподчиненных 

предложений; невразумительности придаточных предложений; сокращений и 

аббревиатуры, требующих расшифровки и пояснения (за исключением самых 

известных и распространенных); большого количества цифр, разрушающих 

стройность сценария (их необходимость должна быть очевидна не только 
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режиссеру, но и зрителю). Не имеет никакой смысловой нагрузки 

многословие. Звучащее слово лишь увеличивает сценическое время. Как 

выразительное средство оно может быть использовано достаточно 

специфично [1]:  

- голос автора, не участвующего в театрализованном действе, но 

повествующего о нем;  

- голос одного или нескольких персонажей, участвующих в 

театрализованном действе (герой молчит, зрители слышат его голос);  

- стихи, проза, куплеты песни и др. (они звучат в устах ведущих, 

профессиональных исполнителей, самодеятельных актеров, реальных героев, 

диктора), соотносящиеся с художественным замыслом сценария; 

- комментирующая надпись на экране эпизодов, видео-роликов,  

выступающих реальных героев и др. 

Наиболее интересная форма выражения внутреннего действия героев - 

подтекст (неявный смысл, не совпадающий с прямым смыслом текста). 

Поэтическое слово - яркое выразительное средство. В сценариях 

театрализованных представлений чаще всего оно применяется в качестве 

эпиграфа. Стихотворениям и стихам (напряженная, ритмически 

организованная форма речи) свойственна возвышенная театральная патетика. 

Они легко запоминаются, обретают силу крылатой фразы, обладают большой 

силой воздействия, объединяют людей вокруг волнующей художественной 

идеи, несут информационную нагрузку, мысль и образ. 

Важное место в драматургии театрализованной формы занимает 

монолог (от греческого «monos» - один, единственный, «logos» - слово). 

Мысли, возникающие в данный момент, могут быть обращены к самому 

себе, персонажам, зрителям. В современной сценарно-режиссерской 

практике вполне уместен диалог - способ сообщения важной информации, 

последовательность реплик, обмен мыслями и сообщениями, разговор между 

двумя или несколькими персонажами, с помощью которых развивается 
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действие. Он может не отличаться литературной правильностью и 

профессиональной лексикой, иначе будет потерян образ, яркий, самобытный 

характер героя. Назначение диалога - отражение его характера, социального 

происхождения и пр. При  написании диалога следует остерегаться 

косноязычия, чрезмерного увлечения сленгом и профессиональным 

жаргоном.  К сожалению, пустых и «поучительных» диалогов, 

проистекающих по причине статичного конфликта или же отсутствия какого-

либо конфликта вовсе, хоть отбавляй. Они вращаются на одном месте, 

надоедают зрителям и заставляют режиссера придумывать всякие «фокусы» 

и «трюки». Слишком «разговорчивый» сценарий свидетельствует о 

недостатке предварительного этапа  сценарной работы [2]. Тексты диалогов 

или монологов (монолог-сообщение, монолог-размышление) не должны быть 

слишком длинными и сложными. Зритель-участник театрализованного 

представления должен слышать и понимать каждое слово.  

Дикторский текст используется в случае необходимости и должен быть 

всегда оправданным. Его характер зависит от художественного замысла, 

избранной режиссером жанровой формы и стиля изложения сценария. 

Дикторский текст:  

- несет подлинную силу мысли и чувства (Е.И. Габрилович);  

- выступает в качестве пролога;  

- становится активным участником театрализованного представления; 

- дает ценную для зрителя информацию;  

- готовит нечто такое, что сейчас должно случиться;  

- звучит в финале заключительным аккордом;  

- выражает отношение самого режиссера к происходящему;  

- вызывает у зрителя волнение, интерес;  

- способствует раскрытию идейно-тематического замысла сценария;  

- усиливает напряжение, давать разрядку;  

- выступает сценарно-режиссерским ходом (режиссерским приемом).   
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В драматургической ткани достаточно широки функции ведущего [3, 

66], который может стать главным действующим лицом, обобщенным 

(собирательным) образом, символом поколения (Василий Теркин - главный 

герой поэмы А. Твардовского). Он способен ввести зрителя в действие, 

воздействовать на него, вести с ним диалог; выступить в каком либо образе 

(например, сыграть роль характерного исторического персонажа), быть 

наделенным профессией, характером, игровой функцией; выступить в роли 

беспристрастного свидетеля важного события, комментировать его,  

вмешиваться в действие; олицетворять современников, от имени которых 

идет театрализованное представление. 

Название театрализованного представления – не только маркетинговое 

средство, с помощью которого происходит его «позиционирование» 

аудитории и подготовка к его предстоящему восприятию. Оно указывает на 

конфликт, определяет персонажей и жанр, раскрывает тему, наводит на 

мысль о проблемах, действующих лицах, переносит в атмосферу и 

предлагаемые обстоятельства. 

Театрализованное представление – великолепное средство выражения 

поэтических образов при условии, что режиссер понимает особенности его 

поэтики и то, как она действует в его рамках. Система образов – это 

стратегия идей, включенных в театрализованное представление. Их создание 

– обязанность режиссера, именно он несет ответственность за отбор 

словесного действия.  

Вопрос о необходимости профессионального образования в области 

драматургии театрализованных представлений далеко не праздный - у  

подавляющего большинства работников сферы культуры и образования оно 

отсутствует. Поднять прежний уровень сценарного мастерства на более 

высокую ступень поможет знакомство с опытом классиков литературы, со 

сценариями  выдающихся кинодраматургов. Постижение законов 

использования слова невозможно без практических навыков. Прямое 
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отношение к написанию качественного сценария имеет внутренняя 

потребность организатора-постановщика в самостоятельном преодолении 

недостатка теоретических знаний, постоянный поиск возможностей 

повышения своего образовательного уровня. 
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Аннотация. Обследованы студенты старших курсов стоматологического 

факультета. Исследование проводилось методами анкетирования, клинической 

беседы и клинического осмотра. Осмотр выявил низкий уровень 

гигиенического воспитания и отсутствие необходимых гигиенических навыков, 
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а также высокие показатели распространенности кариозного процесса и 

распространенности различных зубо – челюстнолицевых аномалий. 

Ключевые слова. Распространенность, ортодонтия, обучение, самооценка. 

Цель исследования: определение стоматологического статуса студентов 

старших курсов стоматологического факультета ПСПбГМУ им.акад. И. П. 

Павлова. 

Задачи исследования:Оценить уровень гигиены полости рта и выявить 

распространенность и интенсивность кариеса у студентов 4 и 5 курсов. 

2. Установить в какой степени студенты используют основные и 

дополнительные средства гигиены. 

3. Определить распространенность ортодонтической патологии и 

выявить проводилось ли ранее ортодонтическое лечение. 

4. Установить взаимосвязь между полученными знаниями и 

самооценкой своего стоматологического статуса.  

Материалы и методы исследования. При выполнении данной работы 

были осмотрены студенты старших курсов стоматологического факультета 

ПСПбГМУ им.акад. И. П. Павлова. Всего в обследование приняли участие 72 

человека, из них 35 студентов 4 курса и 37 студентов 5 курса. 

Исследование проводилось методами анкетирования, клинической 

беседы и клинического осмотра. Анкетирование осуществлялось при помощи 

разработанного нами вопросника. Клиническое обследование включало 

индексную оценку состояния тканей зубов и тканей пародонта: определялась 

распространенность кариеса и его интенсивность, индекс гигиены полости рта 

(индекс Грина-Вермильона); а также наличие аномалий прикуса. 

Результаты. В целях анализа усвояемости знаний по дисциплине 

«ортодонтия» у студентов 4 и 5 курса была проведена оценка 

стоматологического статуса студентов стоматологического факультета. 

Обследование состояло из двух частей – первая, включала в себя 

самостоятельное заполнение студентами анкеты, в которую входили вопросы 
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по профилактике, терапии и ортодонтии. Вторая часть исследования 

заключалась в клиническом осмотре и заполнении предложенной нами 

индивидуальной карты студента. 

В исследовании принимали участие студенты, родившиеся и 

проживающие на территории Российской Федерации. 

Распространенность кариеса у студентов 4 и 5 курсов равна 100%. При 

определении интенсивности кариеса студентов разделили на несколько групп 

по месту их рождения и проживания до поступления в ПСПбГМУ, таким 

образом получилось три группы: рожденные и проживающие в г.Санкт-

Петербург, рожденные и проживающие до поступления в ПСПбГМУ в южных 

и северных регионах страны. На данной диаграмме представлена 

интенсивность кариеса в зависимости от регионов проживания. 

 

8,7

7,2 7,1

8,9

7,6 7,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4 курс 5курс 

СПб южные северные  
Диаграмма 1. Интенсивность кариеса у студентов 

 

 На стоматологическом приеме мы рекомендуем пациентам чистить зубы 

два раза в день и менять зубную щетку один раз в два – три месяца. Студенты 

нашего университета изучают профилактику стоматологических заболеваний 

на младших курсах. В вопроснике были вопросы «сколько раз в день надо 
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чистить зубы?» и «сколько раз в день вы чистите зубы?». На первый вопрос все 

72 студента (100%) ответили «2 раза в день». Из числа обследованных 

студентов 4 курса 30 человек (85,7%) чистят зубы 2 раза в день, 5 (14,3%) 

обследованных чистят зубы 1 раз в день. На 5 курсе примерно такая же 

ситуация: 31 человек (83,8%) чистят 2 раза в день, и 6  (16,2%) чистят зубы 1 

раз в день. На 4 курсе большинство студентов 30 человек (85,7%) и на 5 курсе 

32 человека (86,5%) придерживаются рекомендаций кафедры стоматологии 

детского возраста и меняют зубную щетку 1 раз в 2 – 3 месяца. Оставшиеся 

14,3% и 13,5% соответственно меняют щетки по своим показателям. Надо 

отметить, что среди обследованных студентов у 13 (18,1%) плохая гигиена 

полости рта, у 21 (29,1%) удовлетворительная и у 38 (52,8%) хорошая.  

Далее, студенты отвечали на вопрос, используют ли они дополнительные 

средства ухода за полостью рта. На 4 курсе 15 (42,9%) обследованных не 

используют дополнительные средства по уходу за полостью рта, остальные 20 

(57,1%) используют. На 5 курсе 13 (35,1%) обследованных не используют 

дополнительные средства по уходу за полостью рта, остальные 24 (64,9%) 

используют.  

В ходе обследования выявлено, что на 4 курсе у 6 (17,1%) обследованных 

студентов ранее проводилось ортодонтическое лечение в сменном и 

постоянном прикусе с использованием съёмной и несъёмной аппаратуры. На 5 

курсе у 12 (32,4%) обследованных студентов было ортодонтическое лечение в 

сменном и постоянном прикусе с использованием съёмной и несъёмной 

аппаратуры. На момент осмотра 7 человек (9,7%) на двух курсах находится на 

ортодонтическом лечении с использованием несъемной ортодонтической 

техники  

На момент обследования на 4 курсе 15 студентов (42,9%) считает, что у 

них есть аномалия прикуса и 20 человек (57,1%) что её нет. Обследование в 

кресле показало, что у 27 (77,1%) есть аномалия прикуса и только у 8 (22,9%) ее 

нет. Несовпадение самооценки и объективной оценки мы связываем с тем, что 
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ортодонтия у студентов 4 курса только началась и для правильной самооценки 

им не хватает знаний. На 5 курсе данные объективного обследования и 

самооценки совпали: у 29 студентов (78,4%) есть аномалия прикуса и у 8 

(21,6%) её нет. Исходя из высокого процента наличия аномалий прикуса 

следующий вопрос в анкете был - планируется ли ортодонтическое лечение. На 

4 курсе 23 (65,7%) опрошенных ответили нет. На 5 курсе ответил нет 21 (56,8%) 

человек. 

Заключение. На основании проведенного обследования можно сделать 

следующие выводы. 

1. Вне зависимости от региона проживания распространенность кариеса у 

студентов обоих курсов 100%, а интенсивность кариеса очень высокая. 

Почти у половины обследованных уровень гигиены удовлетворительный и 

ниже, что говорит о некачественной чистке зубов и не использовании 

дополнительных средств по уходу за полостью рта, а также о плохом знании 

методики чистки зубов студентами старших курсов стоматологического 

факультета.   

2. На основании выявленного несовпадения правил гигиены полости рта с 

объективными данными можно судить о том, что знания полученные 

студентами в процессе обучения не используются ими должным образом. 

3. В ходе обследования было выявлено, что аномалии прикуса на 4 и 5 курсах 

имеют 71,1% и 78,4% осмотренных соответственно. При этом 

ортодонтическое лечение не планируется у большинства обследованных, 

хотя нуждаемость в нем высокая.  

4. Исходя из данных обследования, а именно более внимательное отношение к 

своему стоматологическому статусу, совпадение самооценки и объективной 

оценки, подробное и объективное заполнение анкеты, можно сделать вывод, 

что студенты 5 курса становятся более профессионально грамотными и 

могут самостоятельно оценить свой стоматологический статус. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Круглова Лорина Эрмондовна 

к.т.н., доцент, доцент кафедры архитектуры, дизайна и экологии инженерно-

экологического факультета Сочинского государственного университета  

 

Производство высококачественных и безопасных продуктов питания 

является одной из основных задач, определяющих здоровье и благополучие 

населения. Обеспечение качественного состава продовольственной продукции 

во многом зависит от экологических факторов, связанных, прежде всего, с 

антропогенной деятельностью человека. Загрязнители различной природы из 

окружающей среды накапливаются в пищевом сырье и поступают в организм 

человека, что выявляет проблему повышения экологической безопасности 

пищевых производств и выпускаемой кулинарной продукции. Кроме того, 

работодатели выдвигают новые требования к уровням профессиональной 

компетентности технологов общественного питания, связанные с соблюдением 

технологических нормативов, характерных для наилучших современных 

технологий, направленных на обеспечение благоприятной среды для 

жизнедеятельности человека. Поэтому важно, чтобы в процессе обучения 

будущие технологи общественного питания освоили современные и 

перспективные методики определения качества пищевого сырья и продукции и 

приобрели практические навыки проведения лабораторных анализов. 

В модуль химических дисциплин по учебному плану включены такие 

дисциплины, как «Физическая и коллоидная химия», «Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа», «Пищевая химия», «Физико-химические 

процессы в технологии приготовления блюд», «Физико-химические методы 
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исследования свойств сырья и продуктов питания». На первых этапах изучения 

дисциплин химического модуля происходит формирование экологических и 

химико-экологических понятий, систематизация ранее полученных знаний о 

глобальных экологических проблемах, овладение умениями осуществления 

отбора и обработки информации химико-экологического характера. 

Дальнейшее обучение направлено на достижение углубленного представления 

о закономерностях протекания различных технологических процессов и умения 

выбирать наиболее благоприятные условия для их осуществления. Примером 

могут служить работы по анализу структуры, состава и качества пищевых 

продуктов, уровню и виду загрязнений, что способствует интересу 

обучающихся к объектам и методам технохимического контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий [1]. 

Организация преподавания дисциплин химического модуля с 

включением в их содержание экологической составляющей реализуются при 

разработке основных разделов лекционного курса и методики выполнения 

лабораторного практикума [2]. Освоение профессиональной компетенции, 

связанной с выбором технических средств и технологий с учетом 

экологических последствий их применения, следует развивать именно при 

изучении основ пищевых технологий, их физической и химической сущности 

[3].  

Физические и коллоидные процессы, применяемые в приготовлении 

пищи, очистке и утилизации отходов, изучаются в курсе «Физическая и 

коллоидная химия». На практикуме по физической химии обучающиеся 

знакомятся с особенностями ферментативного катализа в пищевом 

производстве, так как ферментативными являются процессы созревания мяса, 

сыров, приготовление спирта, пива, кваса, хлеба, квашеной капусты. В 

содержание практикума по коллоидной химии входит изучение поверхностного 

натяжения, поверхностной активности и реологических свойств спиртов, 

белков, полисахаридов, моющих средств, красителей. В пищевом производстве 
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широко применяют процессы адсорбции, на основании которых понижают 

концентрации растворов, производят очистку газов от посторонних примесей, 

осветление бульонов. При изучении данной темы следует обратить внимание на 

то, что многие пищевые продукты с хорошо развитой поверхностью способны 

адсорбировать из окружающей среды газы, поэтому не следует допускать 

контакта этих продуктов с веществами, имеющими резкий запах. Анализ 

адсорбционных процессов органических и неорганических веществ проводят на 

образцах активированного угля и на природных сорбентах. 

Среди методов анализа пищевого сырья и продукции приоритет 

принадлежит физико-химическим методам, для которых характерны высокая 

чувствительность и селективность, быстрота отклика на изменение состава 

анализируемого вещества, легкость автоматизации и возможность 

дистанционного управления. Изучая дисциплину «Физико-химические методы 

исследования свойств сырья и продуктов питания», обучающиеся приобретают 

умения и навыки в применении физико-химических методов 

экспериментального исследования, изучении современных приборов для 

проведения анализа пищевого сырья, продукции и отходов производства с 

целью прогнозирования экологических последствий своей деятельности для 

снижения экологического ущерба. Физико-химические методы анализа 

пищевой продукции основаны на зависимости физических свойств вещества от 

его природы, причем аналитический сигнал представляет собой величину 

физического свойства, функционально связанную с концентрацией или массой 

определяемого компонента.  

Современное предприятие общественного питания невозможно 

представить без современных систем аналитического контроля, базирующихся 

на оптических, хроматографических и электрохимических методах, 

позволяющих дифференцировать продовольственные товары по качественным 

уровням. Приборы кондуктометрии, потенциометрии, pH-метрии, 

спектрофотометрии используются как для анализа сырья и продуктов, так и для 
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отходов пищевых производств, воздуха помещений. Изучение качественного и 

количественного химического состава пищевых компонентов позволяет 

определить возможность их практического применения и повышения уровня 

исследований в пищевом производстве, актуальность которых возрастает в 

связи с повышенными рисками загрязнения окружающей среды.  

Дисциплина «Пищевая химия» продолжает химический модуль и 

включает подробное рассмотрение схем различных химико-технологических 

процессов, а также физико-химические основы подготовки сырья к 

производству и получения готовой продукции. На лабораторных занятиях 

проходит закрепление и углубление лекционного материала, теоретическое и 

экспериментальное изучение важнейших органолептических и физико-

химических показателей качества пищевого сырья и продуктов, приобретение 

навыков самостоятельной исследовательской работы, выбора методик анализа 

и обработки результатов эксперимента с высокой гарантией объективности и 

надежности полученных результатов. Отличительной особенностью 

лабораторной работы по оценке качества воды является ее практическая 

направленность. Обучающиеся исследуют пробы воды из разных источников, 

определяя ряд показателей: рН, цветность, содержание ионов железа, кальция, 

магния, сульфатов, хлоридов, нитратов. В лабораторной работе используются 

методы, применяемые при очистке сточных вод и при подготовке питьевой 

воды – фильтрование, коагуляция, адсорбция, катионный и анионный обмен. 

Опыты, моделирующие реальные процессы, вполне доступны для выполнения 

в учебной лаборатории.  

Для определения токсичных металлов, кадмия, свинца, меди и цинка, 

используют инверсионно-вольтамперометрические методы. Идентификацию 

каждого металла осуществляют по характеристическому значению потенциала 

полуволны, количественный анализ — по высоте волны. Концентрации 

элементов в испытуемой пробе определяют по методу добавок.  
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Наиболее распространенным для анализа воды и водных экстрактов 

пищевых продуктов является потенциометрический метод определения 

нитратов. Согласно существующим нормативам, нитраты контролируются 

только в овощах и фруктах, поскольку в других продуктах их концентрация, 

как правило, значительно ниже предельно допустимой. При некоторых 

условиях нитраты могут восстанавливаться в нитриты, которые в кислой среде 

дают азотистую кислоту, которая, в свою очередь, взаимодействуя со 

вторичными и третичными аминами, которых довольно много в природе, 

образует канцерогенные нитрозамины.  

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) обладают 

мутагенной и канцерогенной активностью, поэтому они нормируются в 

окружающей среде. Для определения ПАУ в пищевых продуктах проводят 

жидкостно-жидкостную экстракцию углеводородными растворителями с 

последующей очисткой экстракта на колонке, заполненной оксидом алюминия 

или силикагелем, или применяют газовую хроматографию с пламенно-

ионизационным или масс-спектрометрическим детектированием. Загрязнение 

пищевых продуктов происходит из воздуха, воды или в результате термической 

переработки пищевых продуктов. Следы ПАУ могут быть найдены в большом 

перечне пищевых продуктов, таких как оливковое масло, фрукты, 

морепродукты, копченое и вяленое мясо, рыба и кофе. Например, бенз(а)пирен, 

считающийся наиболее опасным среди ПАУ, образуется при жарке зерен кофе, 

в подгоревшей корке хлеба, в копченом домашним способом мясе и рыбе. Не 

допускается присутствие бенз(а)пирена в продуктах детского и диетического 

питания. 

Известно, что многие пестициды опасны для здоровья и обладают 

канцерогенными свойствами. Большинство из этих веществ помимо высокой 

токсичности имеют ярко выраженные кумулятивные свойства, последствия 

которых проявляются в изменении иммунологического статуса живых 

организмов, мутагенных и тератогенных эффектах. Кроме того, все пестициды 
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являются сильно токсичными для человека веществами. Одним из наиболее 

опасных эффектов воздействия пестицидов является их репродуктивная 

токсичность для млекопитающих, в том числе для человека. Санитарно-

эпидемиологическая экспертиза продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, содержащих пестициды, осуществляется в соответствии с 

действующими гигиеническими нормативами содержания пестицидов в 

объектах окружающей среды. Для количественного определения 

хлорорганических пестицидов используют метод газожидкостной 

хроматографии. Количественный состав пробы рассчитывают по площадям 

пиков методом внешнего стандарта или абсолютной калибровки 

Таким образом, используя знания основных закономерностей физико-

химических процессов при изучении модуля химических дисциплин, 

обучающиеся проводят лабораторные анализы пищевого сырья и изделий на 

различных стадиях технологии пищевых продуктов, давая экологически 

обоснованные заключения в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. Введение экологического содержания в дисциплины химической 

направленности позволит создать необходимые условия для перехода 

полученных знаний, умений и навыков в определенные компетенции, 

направленные на развитие профессиональных способностей в области 

технологии пищевых производств. 
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 В современной России, в связи с внедрением технических инноваций в 

сфере искусства, можно наблюдать снижение духовно-нравственного уровня 

театрализованных представлений. Это явление связано со стремлением 

современных руководителей творческих проектов, каковыми являются 

продюсеры и PRменеджеры, привлечь на свои программы как можно больше 

зрителей, вследствие чего и возникает тенденция упрощения искусства 

массового зрелищного театра.  

 Вузы культуры и искусств должны выпускать высококвалифицированных 

специалистов, готовых к профессиональной деятельности сразу после 

получения диплома, способных составить конкуренцию коллегам с опытом 

работы. Высшие учебные заведения ориентированы на узконаправленную 

подготовку специалистов в конкретной области социокультурной или 

художественно-постановочной деятельности. В основном она базируется на 

классических образовательных моделях, имеющих своей преимущественной 

целью передачу теоретических основ, а также профессиональных умений и 

навыков, что становится малоэффективным на современном этапе развития 

российского общества. Традиционная система подготовки будущих режиссеров 
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театрализованных представлений в вузе, нацеленная, в основном, на 

формирование профессиональных компетенций, не позволяет в полной мере 

обеспечить должное качество их подготовки.   

 Современная система профессионального обучения режиссѐров 

театрализованных представлений должна принимать во внимание социальные и 

экономические изменения, которые в настоящее время происходят в стране. 

Вектор образовательной программы должен быть направлен на развитие 

навыков самостоятельного поиска, накопления и осмысления информации, а в 

дальнейшем преобразования ее с помощью художественного режиссерского и 

драматургического решения в театрализованное представление или массовых 

праздник [4]. Обучение студентов вузов  культуры и искусств ориентировано 

на компетентностную парадигму, что, в свою очередь, является основой 

обучения конкурентоспособного специалиста. 

 Организация и постановка театрализованного представления – весьма 

трудоемкий процесс, требующий в большей степени определенных 

психологических затрат, чем физических усилий. Придумать идейно-

тематический замысел, определить  место его проведения, провести рекламную 

кампанию, оценить техническое оснащение и возможности площадки 

(площадок), решать организационные, финансовые и художественные задачи, 

способна только многосторонняя личность.  Будущий режиссер должен владеть 

совокупностью творческих навыков и профессиональных умений. 

 В русле компетентностного подхода у режиссеров театрализованных 

представлений и праздников, наряду с формированием профессиональных 

компетенций, происходит формирование идеалов, ценностных ориентаций, а 

также интегральных способностей самостоятельно решать возникающие 

проблемы в ходе профессиональной деятельности и постоянного 

совершенствования режиссерского мастерства, учитывая модернизирующиеся 

идеологические тенденции культуры и искусства, государственный заказ и 

рыночно-экономические требования [2].  
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 Нередко режиссер выступает композитором, аранжировщиком, актёром, 

балетмейстером, педагогом, менеджер творческого и постановочного процесса. 

Он должен знать  нормативно-правовые и финансово-экономические аспекты 

деятельности,  специфические особенности делопроизводства, проектной 

деятельности, рекламно-информационной деятельности современной арт-

индустрии. Режиссер вынужден взять на себя управление творческим проектом. 

Понятие «управление» проецируется на сферу культуры и искусства и 

включает в себя деятельность, которая направлена на принятие и решение 

организационных вопросов, осуществление контроля в соответствии с 

педагогической целью театрализованной программы, анализ ее проведения и 

подведение итогов. Режиссер должен новых приемов и разработок в его 

профессиональной области, следить за рынком новейших технологий, быть в 

курсе ситуаций во всех основных сферах жизни, потребностей и предпочтений 

населения. Режиссер театрализованного представления и массового 

празднества - это   лидер, который должен вести творческий коллектив к 

реализации собственных художественно-организационных целей и 

поставленных творческих задач.  

 Преподаватели кафедры режиссуры театрализованных представлений 

Орловского государственного института культуры не ограничиваются 

формальной передачей «ремесла». Главная цель преподавательского состава – 

формирование и  воспитание конкурентоспособного специалиста. В учебном 

процессе активно используются  традиционные и интерактивные технологии 

профессионального обучения, а также современные методы и средства [7]. В 

достижении цели качественной профессиональной подготовки режиссера 

способствует использование метода моделирования реальной ситуации в 

формате деловой игры [7].  Внедрение интерактивных форм обусловлено 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников». Интерактивная модель основана на актуализации принципа 
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взаимодействия между субъектами образовательного пространства, в качестве 

которых выступают преподаватель и студенты. Это взаимодействие происходит 

не только по схеме преподаватель-студент-преподаватель, но и студент-

студент. Она способствует формированию эффективного образовательного 

пространства.  

 В учебном процессе ведущая роль принадлежит развитию 

самоорганизации и самоконтроля, межличностного общения, партнерства, 

сотрудничества, гибкости и модульности содержания и форм учебного 

процесса, отходу от унификации, включению ресурсов автономности, 

достижению академических свобод в области проектирования содержания 

образования и др.  

 Вместе с общепринятыми методами формирования профессиональных и 

общекультурных компетенций, которые постоянно используются и активно 

практикуются на кафедре (лекциями, семинарами, дискуссиями и т.д.), в 

учебном процессе применяются специализированные: наблюдения за людьми и 

повседневной жизнью, этюды, репетиции, творческие показы, различные 

тренинги. Неслучайно главными качествами студентов являются творческая 

индивидуальность, самобытность, харизматичность, образное мышление. 

  В учебном процессе преподаватели кафедры активно используют 

научные труды  и практический опыт выдающихся режиссеров страны, 

накопленный за все годы существования этой профессии. Важную роль в 

образовании студентов  имеет необходимое количество практических и 

индивидуальных занятий, а также материальная база кафедры  и условия для их 

проведения.  

 Режиссер, в первую очередь, профессия, которая развивается очень 

динамично как в технологическом, так и в функциональном плане [2]. К 

сожалению, в  современных вузах культуры и искусств не все педагоги 

отличаются достаточным профессионализмом и осознанностью смысла своих 
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действий. Так как многие из них являются либо только теоретиками, либо уже 

закончившими свою профессиональную режиссерскую деятельность [2].  

 Первоочередная задача, стоящая перед современным режиссером 

театрализованных представлений и праздников - противостояние идеям 

нравственного упадка праздничной культуры и сохранение духовных традиций, 

особенно значимых как для людей, так и для государства. Важную роль в его 

формировании принадлежит вузам культуры России. 
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В последние десятилетия в педагогике широко обсуждаются вопросы 

смены образовательной парадигмы. Вместо имеющейся парадигмы 

образования, которая ориентирована на знания, предлагается парадигма 

личностно-ориентированная, что как сказано в Послании Президента 

Казахстана Н.Назарбаева народу Казахстана, «позволит выстроить 

индивидуальную траекторию обучения и сократить нагрузку на ученика и 

учителя»[1].Основной причиной смены образовательной парадигмы является 

то, что научно-технический и социальный прогресс вошел в противоречия со 

сложившимися в последние три столетия образовательными системами. 

Необходим принципиально иной подход к определению целей, задач и 

принципов образования, нужно пересмотреть содержание образования, 

которое реализуется через освоение учебных предметов и учебных дисциплин, 

требуются иные формы, методы и средства обучения. 

Развитие психолого-педагогических концепций и теории обучения 

создало фундамент к становлению личностно-ориентированного 

профессионального образования, центром которого является 

профессиональное развитие, то есть развитие личности в процессе 

профессионального обучения, освоения профессии и выполнения 

профессиональной деятельности [2]. 

Личностно-ориентированное образование – особенный тип образования, 
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основанный на организации взаимодействия педагога иучащихся. При этом 

формируются оптимальные условия, способствующие развитию способностей 

к самоопределению, самообразованию, самостоятельности и реализации своего 

«Я» в профессиональной деятельности. В фокусе такой системы образования – 

развитие личности учащегося. 

От современного педагога требуются качества, которые позволяют 

находить решение в незапланированной ситуации. Только личность может 

выходить за пределы нормативного, устоявшегося порядка дел, принимать 

ответственность за выполняемую деятельность. 

Личностно ориентированное образование не ставит перед собой цели на 

формирование личности с заранее запрограммированными свойствами, 

обученностью, качествами, подготовленностью. Такое образование должно 

организовывать условия для всестороннего развития потенциальной 

возможности стать личностью, для реализации потребностей личности в 

самоосуществлении, самоопределении, самоактуализации. Для личностно-

ориентированного образования характерным является проявление 

сверхнормативной активности в выстраивании себя, в общении, учебе, 

организации досуга. 

Изменение целевой ориентации меняет акцент в методах обучения. 

Основным методом традиционного обучения является иллюстративно-

объяснительной. Суть его можно выразить так: 

• показ способа действий преподавателем; 

• воспроизведение в упражнениях; 

• контроль над усвоением действий. 

Разумеется, и показ образца, и его объяснение, и контроль за его 

воспроизведением преподаватель может реализовать по-разному. В 

зависимости от этого будет изменяться эффективность методов обучения, но 

суть их остается неизменной – все это лишь варианты иллюстративно-

объяснительного метода, который тяготеет к монологичности обучения. 
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Поскольку монолог позволяет за ограниченный отрезок времени передать 

большую информацию, что является важным для преподавателя, 

ориентированного главным образом на передачу знаний в готовом виде. 

Личностно ориентированное обучение тяготеет к поисково-

исследовательскому методу. Его суть в следующем: 

• выявление и понимание учащимися недостаточности ранее 

усвоенных знаний и способов действий; 

• постановка учебной задачи; 

• совместная с педагогом поисковая деятельность; 

• оценка, обоснования найденного способа и самооценка 

собственной деятельности. 

Таким образом, не показ способа действий, а поиск, «выращивание» 

этого способа. Не научить четко выполнять определенную последовательность 

операций, а дать такие знания, которые позволят осмыслить эту 

последовательность, важность каждого действия, его нужность, роль в 

итоговом результате. Роль преподавателя – в организации поисковой 

деятельности «изнутри». Педагог – участник совместного поиска, и его 

суждения должны быть открытыми для критического анализа и оценки [3]. Он 

определяет и находить решение учебной задачи совместно с учащимися, а не 

вместо них. Наиболее успешными формами организации диалогового общения 

можно назвать работы учащихся в малых группах, дидактические игры и 

другие нетрадиционные методы проведение уроков, в которых 

научныйконтент наиболее естественным образом сочетается с личным опытом 

учащихся. Новые акценты цели требуют значительного изменения в позициях 

как ученика, так и педагога, модификации принципов их общения в ходе 

реализации учебно-воспитательного процесса. В массово-традиционном 

обучении учащийся, обычно является объектом обучающих воздействий 

преподавателя, «сосудом», который нужно наполнять знаниями. 

Исполнительность и послушность – чуть ли не идеал в традиционном 
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обучении. Но послушный ученик – исполнитель не сможет играть роль 

делового партнера педагога, который, в свою очередь, выступает в 

качествеснабженца знаниями и рецептами. Педагог ведет ученика к цели, 

известной только ему, обыкновенно не посвящая ученика в процесс движения. 

Для взаимоотношений в традиционном обучении характерныруководство и 

подчинение, управление и исполнение, постоянная оценка действий ученика. 

Довольно характерная боязнь ученика давать ответы на поставленные вопросы, 

когда у него нет гарантии правильности ответа, боязнь быть высмеянным. По 

существу в таком случае следуетвести речь не об общении, а об 

информационном процессе – обмене сведениями, информацией. 

Альтернативой традиционным отношениям является ученик, как субъект 

учения своей деятельности. Педагог заботится о понимании учеником целей и 

задач обучения, принятии их учащимися, он изменяет постановку учебной 

задачи в зависимости от потребностей учащихся, учат самостоятельной 

постановке учебных задач, в том числе задач по самоизменению учащихся. 

Ученик имеет право на ошибку («на ошибках учатся»), на собственное мнение, 

отличное от мнения преподавателя и других учеников, открыто демонстрирует 

свои способности. Не согласие ученика с педагогом не рассматривается как 

сопротивление, которое непременно надо сломить. В личностно-

ориентированном обучении «сопротивление» считается естественным 

следствием различного понимания реальности, различий в ценностях и 

установках ученика и педагога. Более того, сопротивление необходимо для 

нормального личностного развития. Именно в этом случае можно говорить об 

общении как об обмене не только знаниями, но и мыслями, чувствами. 

Различия в подходах двух типов обучения отчетливо проявляется и 

в контроле результатов обучения. Задания в массово-традиционном обучении, 

рассчитаны на среднего учащегося, в котором делается упор на запоминание и 

воспроизведение предметных знаний. Одинаковые задания всем учащимся – 

верный способ загубить способности детей. Личностно-ориентированное 
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обучение не мыслимо без разноуровневых, дифференцированных заданий с 

возможностью выбора, заданий и значимых для ученика способов его 

выполнения (опорный конспект, схема, литературно-художественные образы, 

модели и другие индивидуальные способы смысловой обработки изучаемого). 

В контроле делается упор на применение знаний, на выявление 

использованных методов, общелогических и специфических, на оценку 

найденного способа действий, на самооценку учеником своих действий, т. е. на 

сам процесс учения. Именно в этом процессе проявляется субъективность 

ученика как личности. 

Итогом, характерным для массово-традиционного обучения является 

грамотный дисциплинированный исполнитель заданных программ, 

функционер, конформист, манипулятор и сам объект для манипуляции. Из 

педагогических учебных заведений все еще выпускаются преимущественно 

учителя-функционеры, «зацикленные» на сугубо методических вопросах своей 

повседневной педагогической деятельности, но мало интересующиеся общей 

образовательно-педагогической ситуацией, которая существует в стране и в 

мире, вопросами стратегии и политики в сфере образования. Идеальным 

итогом личностно-ориентированного обучения является саморазвивающаяся, 

саморегулируящаяся личность с гибкими осознанными знаниями, субъект 

своего учения, а затем – субъект, хозяин своей жизни. 

В традиционном обучении личностный опыт ученика либо не признается 

полностью, либо признается несущественным, не верным, затрудняющим 

процесс так называемого «усвоения знаний». И в том, и в другом случаях 

содержание субъектного опыта учащегося не используется преподавателем на 

уроках. Реально происходит отторжение этого опыта, преодоление его как 

несовершенного, вытеснение и замещение новыми знаниями в виде 

социокультурных образцов, норм усвоения, передаваемых в готовой форме 

педагогам, как единственным носителям общественно-исторического опыта. 

В личностно-ориентированном образовании обучающийся изначально 
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выступает носителем субъектного опыта [4]. Этот опыт признается 

самобытным, самоценным, уникальным и личностно-значимым. В процессе 

учения учащийся как бы «пропускает» естественнонаучные понятия через 

призму субъе6ктного опыта, превращая учебный материал в индивидуальные 

знания. 

Перечислим особенности личностно-ориентированного урока: 

• конструирование дидактического материала разного типа, вида и 

формы, определение цели, места и времени его использования на уроке; 

• продумывание педагогом возможностей для самопроявления 

учеников; 

• предоставление ученикам возможности задавать вопросы, не 

сдерживая их активности, инициативы; 

• поощрение высказанных учащимися оригинальных идей и гипотез; 

• организация обмена мыслями, мнениями, оценками; 

• стимулирование учащихся к активным действиям по усвоению 

знаний, к дополнению и анализу ответов товарищей (рецензированию ответа); 

• стремление к созданию ситуации успеха для каждого учащегося; 

• использование субъектного опыта и опора на интуицию каждого 

учащегося; 

• привлечение учащегося к использованию альтернативных путей 

поиска информации при подготовке к уроку; 

• применение трудных ситуаций, возникающих по ходу урока, как 

область приложения знаний; 

• продуманное чередование видов работ, типов заданий для 

снижения утомляемости учащегося. 

Немаловажным моментом является то, что в профессиональном 

образовании необходимо четко различать трудовую и учебную деятельность. 

Трудовая деятельность – это целенаправленный процесс действий, который 

предполагает безукоризненное, ориентированное на действие знание [5]. Если 
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оказывается, что ориентированные на действия знания имеют изъяны или их 

объема по данному вопросу не хватает, то развертывание действия стопорится 

и сменяется учебным процессом, чтобы актуализировать знания или заполнить 

в них пробелы. Проблема возникает тогда, когда учащемуся, выполняющему 

практическое действие не достаточно теоретических знаний. Пробелы в 

знаниях – помеха в работе, и такую ситуацию необходимо использовать в 

профессиональной педагогике, продолжать ее в качестве учебного процесса на 

занятиях. 

Процесс обучения только тогда можно считать результативным и 

эффективным, когда что-то «сделано», когда учащиеся, действуя, работают с 

предметами своей будущей профессии. Доказано, что наибольшая 

результативность усвоения учебного материала и обучения в целом тесно 

связана с переходом на уровень практических умений. Следовательно, на 

первый план в профессиональном образовании выходит обучение, 

ориентированное на действие, позволяющее включить в учебный процесс 

естественную активность обучающихся, ориентированное на освоение не 

конкретного отдельного знания, а способа его поиска и добывания. 

На сегодняшний день, рассматривая проблемы образования, в первую 

очередь, подразумевают личность, человека, индивидуальность. Наша задача – 

дать человеку, вступающему в активную жизнь, определенный объем знаний и 

выработать умения нужного качества. Это означает, что нужно переосмыслить 

цели и задачи обучения: ориентация на знания и их применение должна быть 

замещена ориентацией на способ приобретения знаний и формирование 

умений, развитие личности. 

Приоритетным значением в организации образования обладают 

принципы фундаментальности, качества, гуманизма и непрерывности 

образования. Руководствуясь данными принципами, мы должны развить у 

учащихся интеллект необходимого уровня, сформировать у них потребность в 

заботе о качественном овладении своей специальностью. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Професійна освіта www.openscilab.org 

© Разуваева О.А. 132 

Педагогу, таким образом, следует разработать свою технологию 

обучения, причем решения принимать не случайным образом, а обоснованно  и 

доказательно на основе фактических данных. Ставить общую цель, разделять 

ее на конкретные подцели, доступные обучающимся, объединять их так, чтобы 

они помогали друг другу в стремлении к общей цели – высшему качеству. 

Подобная способность творить помогает создавать будущее самим.А это 

значит, чтомы работаем на собственное будущее. 
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 Завдання, котрі ставить суспільство перед професійно-технічною освітою, 

вимагають нового розуміння теорії й практики управління професійно-

технічними навчальними закладами (ПТНЗ). За умов ринкової економіки 

істотного значення набуває спроможність ПТНЗ досить гнучко реагувати на 

зміни попиту на ринку праці, вивчати освітні потреби споживачів. Наявність 

доволі жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг потребує від ПТНЗ 

проведення сегментації ринку й пошуку власної ринкової ніші, розроблення 

нових освітніх продуктів, створення оптимальних умов для отримання якісної 

професійної освіти. 

Тема маркетингових комунікацій в освіті була розглянута рядом таких 

науковців як: І. В. Захарова, Ф. Котлер, Н. А. Крахмальова, А. П. Панкрухіна, 

Н. А. Пашкус, З. В. Рябової, Г. В. Федорова, Карен Ф. А. Фокс та багатьох 

інших. 

Використання соцмереж задля популяризації освітніх послуг є актуальним 

предметом сучасних досліджень в сфері управління освітою. 

До функцій які виконують соціальні мережі навчального закладу зокрема 

належать такі: 

1. Різностороннє подання інформації щодо навчання: соціальні мережі 

спонукають і спрощують шлях обмінювання ідеями, допомагають відшукати 
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однодумців, роблять простішим налагодження зв’язків людей одне з одним, 

якщо ті мають спільні інтереси. 

2. Спільне навчання та самоорганізація: інструменти соціальних мереж 

полегшують створення персонального освітнього середовища для користувачів 

соцмереж. Разом із цим тип середовища не є однорідним, адже користувачі 

інтернет-платформ, котрі долучаються до різноманітних спільнот неодинокі і, 

таким чином, у них є можливість отримувати рефлексію від інших підписників 

спільноти, експертів та спеціалістів. 

3. Електронне спілкування у соцмережах: читаючи блоги, форуми, дописи 

на постійній основі в групах соціальних мережевих сайтів з тем які цікавлять, 

новачки мають змогу переймати досвід в експертів, не беручи до уваги 

географічне розміщення чи будь-які інші кордони. 

4. Різноманітні інструменти для взаємодії, чати, групи дають можливість 

розвиватися, дізнаватися і передавати відому інформацію одне одному: 

користувачі спроможні публікувати власні думки або роздуми, котрі є 

доступними для оцінки іншими у вигляді коментарів, до прикладу. 

5. Соцмережі дають змогу отримувати зворотний зв'язок: маючи 

підписників можна розраховувати на те, що допис чи історія буде побачена і, 

відповідно, можна очікувати на фідбек [3, с. 182]. 

Окрім цього, соціальні мережі на погляд молоді наділені певними 

перевагами для освіти: вони є вільними від рамок часу та простору; у кібер-

спільнотах застосовуються форумні технології з метою пошуку й отримання 

необхідної інформації; можливим є використання мультимедії; збереження часу 

та грошей; можливість використання звичного ресурсу зі знайомим 

інтерфейсом; отримання навчальної інформації не виходячи з дому. 

В сучасних умовах інформатизації суспільства комунікації відіграють 

ключову роль в маркетинговій діяльності закладу освіти, і як наслідок мають 

вагомий вплив на конкурентноспроможність закладу професійно-технічної 

освіти. В умовах ринкової конкуренції при використання маркетингового 
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підходу до управління навчальним закладом, особливо важливо звернути увагу 

на доцільність ефективної реалізації сучасних маркетингових комунікацій. 

До основних цілей маркетингової діяльності ПТНЗ в соціальних мережах 

ми можемо віднести:  

- формування попиту на освітні послуги навчального закладу; 

- формування позитивного іміджу серед цільової аудиторії закладу 

(майбутніх студентів, випускників, та роботодавців); 

- актуалізація та вивчення потреб кінцевого споживача освітньої послуги; 

- інфорування цільової аудиторії про спектр послуг які надає заклад; 

- проведення профорієнтаційної діяльності; 

Отже, оскільки стрімкий розиток інтернет технологій безпосередньо 

вплинув на наше життя та спілкування. Ми спостерігаємо як соціальні мережі 

перетворились на своєрідний координаційний центр соціальних комунікацій. 

На сьогоднішній день соціальні мережі виступають не лише як елементарний 

засіб обміну інформацією, але як засіб поширення ідей, згуртування в спільноти 

і пошуку однодумців, координацію їх зусиль, організації масових заходів тощо. 

Майже всі значущі соціальні процеси тим чи іншим способом знаходять своє 

відображення в соціальних мережах.  

Тому, перед нами постає питання про доцільність підвищення керівниками 

та учасниками діяльності маркетингових служб ПТНЗ власної маркетингової 

компетентності із використання сучасних рекламних технологій зокрема 

соціального медіа маркетингу, як засобу що довів свою ефективність в багатьох 

сферах економічної діяльності.  
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СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА 

Брюханов О.В.  

ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  НА 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

Брюханов Олексій Володимирович 

Викладач Державного вищого навчального закладу 

«Бахмутський коледж транспортної інфраструктури» 

Я вважаю, що ця тема актуальна тому, що як і більшість галузей за 

останні кілька років, залізничний транспорт переживає приливну хвилю 

цифровий трансформації, наслідки якої важко уявити. Це дійсно вирішальний 

момент для залізничного сектора. Традиційні вимірювання вимог до 

характеристик залізничного транспорту залишаються, але кожне з них покаже 

позитивний вплив від застосування цифрових технологій. 

Одними із основних напрямків удосконалення організації транспортного 

процесу залізниць України є забезпечення конкурентоспроможності та 

прибутковості в умовах транспортного ринку, реформування галузі та інтеграції 

до Європейської співдружності. Процес формування логістичних технологій 

організації транспортного процесу залізниць України повинен носити 

комплексний характер і сприяти процесам реформування, враховувати інтереси 

усіх учасників перевізного процесу, бути спрямованим на ресурсозберігаючі 

технології при використанні обмежених ресурсів (рухомого складу, вантажних 

механізмів, тощо), на покращення кількісних і якісних показників вантажної 

роботи.  

В умовах зростання обсягів перевезень при наявності конкуренції з іншими 

видами транспорту та при підвищенні вимог клієнтури до якості транспортного 

обслуговування особливо актуальним стає створення високоефективних 
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технологій перерозподілу та використання засобів транспорту, визначення 

раціональних маршрутів прямування вантажних поїздів, формування адаптивної 

системи взаємодії залізничного та інших видів транспорту у транспортних вузлах. 

Необхідність підготовки фахівців, спроможних працювати в умовах 

ринкової економіки та міжнародного розподілу праці, потребує вирішення цілої 

низки принципових питань: якими повинен володіти спеціаліст залізничної галузі, 

що він повинен знати і уміти, які межи його професійної діяльності. Тому сучасна 

професійна підготовка майбутніх фахівців залізничного транспорту має 

орієнтуватися на перспективи міжнародної співпраці, забезпечення їхньої 

професійної мобільності та підвищення якості навчання. 

Необхідною умовою успішної реалізації цих завдань є готовність 

викладача до розуміння головних питань педагогіки, психології, інноваційних 

технологій педагогічної освіти, головних напрямків формування власної 

професійної компетентності. 

Сучасний освітній процес вимагає впровадження в практику нових 

перспективних педагогічних технологій. Вони сприяють розвитку критичного 

мислення, формують творчий підхід до процесу навчання, як у викладача, так і 

у студентів, активізують навички самостійної роботи, формують основи 

функціональної грамотності. Зараз ми працюємо з поколінням, яке народилося 

в епоху Internet і гаджетів. 

Те, що нинішні студенти менше читають - це очевидно, те, що вони 

менше знають - це факт. 

Вони вчаться посередньо, щоб отримати оцінки в атестат. Відчуваючи 

брак знань, більше половини студентів не прагне додатково позайматися 

самостійно, щоб знати більше. 

Поставити «трійку» зараз - це фактично образити студента. Студент 

взагалі не бажає розуміти, що це за оцінка. Вони так виховані, що за сам факт 

здачі іспиту йому вже потрібно поставити четвірку. А якщо він вимовив дві 
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фрази, то, звичайно ж, вже п'ятірка. При цьому більшість з них не можуть довго 

говорити, - півтори хвилини і зупиняються. 

Для цих студентів необхідно все візуалізувати, тобто вся інформація 

повинна бути наочною, а також її необхідно надавати в досить швидкому темпі. 

З появою комп'ютера і мультимедійного обладнання з'явилися нові можливості 

зробити заняття цікавішим. Використання інформаційних технологій на 

заняттях дозволяє активізувати візуальний канал сприйняття навчальної 

інформації, урізноманітнити сам навчальний матеріал, розширити форми і види 

контролю навчальної діяльності. Інформаційні технології можуть 

застосовуватися на заняттях різних типів, а також на різних етапах заняття. 

Практичні завдання сприяють засвоєнню студентами компетенції щодо 

прийняття практичних рішень в реальних життєвих обставинах, що 

ґрунтуються на теоретичній навчальній базі, допомагають розвивати логічне 

мислення, вміння аналізувати та синтезувати правові явища, застосовувати їх 

до конкретних юридичних фактів, тобто вирішувати конкретні ситуації в 

умовах, максимально наближених до дійсності (реальності). Найбільш 

прийнятними для застосування в коледжі є такі технології, в яких новаторство 

педагогів направлено на поліпшення якісних показників навчального процесу 

(підвищення успішності, залучення в навчальний процес, комунікативність) і в 

яких новаторство направлено на розвиток пізнавальної сфери у студентів, 

теоретичного мислення, функціональної грамотності. 

Основними складовими інтерактивних занять є інтерактивні вправи та 

завдання, які виконуються студентами. Важлива відмінність інтерактивних 

вправ і завдань від звичайних в тому, що виконуючи їх студенти не тільки і не 

стільки закріплюють вже вивчений матеріал, скільки вивчають новий. 

Найбільш затребуваною виявляється робота з інформацією. Кожен, хто 

хоч раз спробував увійти в глобальну мережу Інтернет, встиг переконатися, що 

це океан інформації, в якому дуже легко потонути. Тому дуже важливо з мого 

боку визначити, де, при вирішенні дидактичних завдань, що надаються 
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Інтернет, і його ресурси можуть бути максимально ефективно використані в 

навчальному процесі.  

При організації самостійного вивчення студентами додаткового матеріалу 

я чітко формулюю завдання і вказую адреси сайтів, які містять інформацію за 

відповідною темою. Методика роботи з Інтернет - ресурсами даної групи 

принципово не відрізнятиметься від роботи з електронними версіями або 

відповідним паперовим носієм. Іноді при вивченні нового матеріалу на занятті, 

за умови, що більшість студентів має доступ до мережі Інтернет за допомогою 

гаджетів, ми всі разом шукаємо необхідну оперативну статистичну інформацію. 

Я чітко формулюю завдання: прочитати, записати, коротко законспектувати за 

даним планом, знайти в тексті підтвердження чогось, навести приклади з тексту 

або придумати самостійно на основі прочитаного і так далі.  

Крім занять в аудиторіях, студенти можуть вести пошук додаткової 

інформації самостійно, Також можуть обмінюватися отриманими знаннями, 

об'єднуватися з іншими групами, осмислювати отриману інформацію в 

Інтернеті. Також я дотримуюсь думки, що інноваційний підхід, пов'язаний з 

використанням організації соціальних мереж в освітніх цілях, повинен 

додатково стимулювати пізнавальну активність студентів і, як результат, 

підвищувати якість освіти. Навчатися потрібно там, де весело і цікаво 

теперішній молоді. Освіта повинна йти в ногу з часом і відстежувати останні 

тенденції спілкування, це дозволить більш легко та невимушено давати знання 

студентам. На думку дослідників, впровадження соціальних мереж в 

навчальний процес може істотно підвищити якість освіти сучасної молоді. 

Інтернет-технології, за наявності технічних можливостей, пропонують 

нові форми комунікації: - e-mail-консультації "tele-mentoring" практикуються в 

багатьох європейських університетах. Через електронну пошту викладачі 

надають особисті консультації. Такі консультації мають організаційний та 

змістовний характер; - e-mail-тандем — метод роботи, заснований на 

функціональному комунікативному письмі. Наявні спеціальні тандем-агенства 
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у web-мережі, що пропонують електронні адреси партнерів по тандему. Для 

участі в такій роботі в режимі on-line необхідні уміння використовувати e-mail, 

а також уміння вести діалог у мережі. - використання веб-ресурсів глобальної 

мережі як інструменту повсякденної навчально-методичної та організаційної 

діяльності викладача; - - теоретично-педагогічну підготовку викладача до 

участі в міжнародних проектах, до використання веб-ресурсів у процесі 

професійної діяльності. Інтернет-веб-матеріали, ресурси мережі як інструмент 

діяльності вчителя, мають дидактичну цінність, грамотну (у методичному 

аспекті) організацію. Викладач має можливість використовувати низку 

Інтернет-технологій: веб-сайти, онлайн-матеріали, чати, електронну пошту. 

Кожна з цих технологій виконує певну функцію в організації використання ІКТ 

у навчальному процесі відповідно до дидактичних можливостей цих 

технологій. Інтернет-навчання має низку переваг, у порівнянні з іншими 

видами навчання, а саме:    

1)Інтернет — безмежне джерело інформації, яке дозволяє швидко і 

достатньо широко розкрити суть того чи іншого навчального питання;  

2) автономна робота з необхідною літературою;  

3) можливість інтерактивного спілкування. 

Основні варіанти використання Інтернет-ресурсів студентів за завданням 

викладача.  

Перший варіант — різні види домашніх завдань, спрямовані на пошук 

запропонованої інформації: статистичних даних, документів, фактичних 

матеріалів, ілюстрацій, практичних завдань.  

Другий варіант — участь у різного роду видах дистанційної освіти. 

Самостійне навчання з використанням ресурсів Інтернету і дистанційне 

навчання — це не синоніми. Дистанційне навчання може бути корисним для 

самоперевірки, ліквідації прогалин у знаннях, для формування навичок, для 

розвитку та підготовки до навчання у вищому навчальному закладі 

використовуватися в режимах online або offline.  
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  Третій варіант — участь учнів в інтелектуальних змаганнях. Останнім 

часом все більшої популярності серед учнів набувають Інтернет-олімпіади. 

Учень, що бажає взяти участь в такій олімпіаді, реєструється на сайті і виконує 

відповідні завдання. Традиційно такі Web-олімпіади з різних дисциплін.  

Четвертий варіант — класична проектна робота(курсова): порівняльне 

вивчення, дослідження тих чи інших явищ, фактів, подій, статистики, окремих 

сайтів, навіть думок, висловлених на форумах для виявлення певної тенденції 

чи ухвалення рішення, розробки пропозицій.  

За останні роки розроблено значну кількість методів самостійного 

навчання. Для навчального процесу Інтернет відкриває широкі можливості 

оптимізації та підвищення ефективності, тим самим впливаючи на якість освіти 

як результат цієї діяльності. 

Застосування Інтернет-технологій взагалі змінює відносини викладача та 

студента. Вони стають партнерськими, направленими на досягнення загальної 

цілі — організації такого навчального процесу 

Ефективність педагогічної взаємодії на навчальних заняттях залежить від 

багатьох факторів: успішного визначення цілей сумісної діяльності, 

відповідності педагогічної  тактики конкретній задачі даної взаємодії, 

активності самих студентів тощо. Серед них важливу роль відіграє фактор 

оптимального вибору методів навчання, реалізація яких у конкретних умовах 

навчального закладу надає високий рівень якості підготовки студентів. 

Найбільш ефективно вирішувати педагогічні задачі дозволяє демократичний 

стиль, при якому викладач враховує індивідуальні особливості студентів, їх 

особистий досвід, специфіку їх потреб і можливостей. Викладач, що володіє 

таким стилем, усвідомлено ставить задачі перед студентами, не виявляє 

негативних установок, є об’єктивним в оцінках, різноманітним і ініціативним у 

контактах. По суті, цей стиль можна охарактеризувати як особистий. 

Використовувати його може лише людина, яка має високий рівень 
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професійного самоусвідомлення, схильна до постійного самоаналізу своєї 

поведінки і адекватної самооцінки. 

Організація навчальної взаємодії викладача зі студентами є одним із 

засобів формування професійної компетенції останніх. Головне в діяльності 

викладача – досягнення кінцевого результату навчання, ефективне вирішення 

завдань не лише з формування знань, умінь і навичок, але й виховання і 

розвиток студентів. 

Так, я використовую візуалізацію матеріалів через соціальні мережі, що 

дозволяє подолати технічні труднощі оснащення навчальних аудиторій 

необхідним обладнанням для демонстрації наочних матеріалів в електронному 

вигляді. Для цього мною розроблені презентації багатьох тем з дисциплін 

«Організація вантажної і комерційної роботи», «Технологія галузі і технічні 

засоби залізничного транспорту», «Навчальна практика на отримання робочої 

професії». 

 В соціальних мережах я передаю студентам необхідну організаційну 

інформацію. Активно використовую ресурс соціальних мереж для проведення 

додаткових позаудиторних консультації по виконанню домашніх самостійних 

робіт, при підготовці до екзаменів, при виконанні домашніх контрольних робіт 

студентами – заочниками, при підготовці до конференцій, при розробці творчих 

робіт та ін. Глобальні комп’ютерні мережі дають можливість не лише 

застосовувати у викладацькій діяльності більш широкий спектр навчальних 

матеріалів, а й використовувати для власного професійного росту широкі 

інформаційні ресурси комп’ютерних мереж, підтримувати тісні творчі зв’язки 

із своїми колегами, а в перспективі – підвищувати свою кваліфікацію шляхом 

дистанційного навчання за спеціальними програмами. У результаті 

використання сучасних освітніх технологій підвищується моя власна 

педагогічна майстерність, якість навчання, у студентів проявляється тяга до 

творчості і пізнання, активність сприйняття, студенти самостійно роблять 

глибокі висновки на заняттях, що свідчить про розвиток творчого мислення. 
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Застосування сучасних освітніх технологій дозволяє нам з упевненістю 

дивитися в майбутнє. 

Головне в діяльності викладача – досягнення кінцевого результату 

навчання, ефективне вирішення завдань не лише з формування знань, умінь і 

навичок, але й виховання і розвиток студентів. Навчальна діяльність студента у 

навчальному закладі – це лише одна зі сторін цілісного професійного і 

особистого формування людини. Це цілеспрямований, регламентований 

планами і програмами процес засвоєння знань, умінь і навиків, розвитку і 

становлення особистості студента. Значний вплив на студента має викладач – 

саме від їх взаємодії залежить, яким студент покине навчальний заклад, якими 

знаннями майбутнього фахівця він буде володіти. Але не лише викладачі, а й 

студенти мають вплив на процес навчання. Від них залежить, яким буде підхід 

викладача до групи у цілому і до кожного зі студентів окремо. Головне 

завдання викладача і студента – знайти «золоту» оптимальну для них середину, 

при якій їх взаємодія буде найбільш успішною і плідною. Необхідність шукати 

компроміс, йти на контакт, бути лояльнішим, враховувати ситуацію один 

одного є необхідною вимогою до узгодженої взаємодії, чіткого бачення 

можливих проблем та їх вирішенню. 
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СПЕЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 

Кишинська Інна Олександрівна 

Курсант навчальної групи ФЕПБ-942, кафедра спеціальної фізичної підготовки, 

Дніпропетровський державний університет Внутрішніх справ 

Навчальний керівник: Токар Андрій Анатолійович

Фізична підготовка – це комплекс заходів, спрямований на формування та 

вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та 

здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його професійної 

діяльності. Фізична підготовка має плановий та системний характер. До 

системи фізичної підготовки належать:  

• загальна фізична підготовка (далі – ЗФП);

• тактика самозахисту та особистої безпеки (далі – тактика самозахисту);

• масові фізкультурно-спортивні заходи та секційні заняття з видів

спорту. Навчання з фізичної підготовки передбачає формування та 

вдосконалення в поліцейських:   

– рухових якостей і навичок, необхідних у повсякденній діяльності та в

разі виникнення екстремальних ситуацій; 

– витривалості, швидкісних і силових рис, які забезпечують можливість

переслідування правопорушника та перевагу в силовому протистоянні під час 

його затримання, зокрема з подоланням природних і штучних перешкод; – 

навичок самоконтролю за фізичним станом і станом здоров’я в процесі 

виконання фізичних вправ; – практичних навичок застосування прийомів 

самозахисту, особистої безпеки, фізичного впливу тощо. [4] 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Спеціальна освіта www.openscilab.org 

© Кишинська І.О. 146 

Тактика самозахисту та особистої безпеки 

1. Розвиток рухових якостей та навичок, необхідних у повсякденній 

діяльності та в разі виникнення екстремальних ситуацій.  

2. Формування практичних навичок застосування прийомів самозахисту, 

особистої безпеки, фізичного впливу 

3. Розвиток витривалості, швидкісних та силових якостей, які 

забезпечують можливість переслідування правопорушника та перевагу в 

силовому протистоянні у процесі його затримання, у тому числі з подоланням 

природних та штучних перешкод.[1] 

4. Формування навичок самоконтролю за фізичним станом та станом 

здоров’я у процесі виконання фізичних вправ. 

захисту проводяться в навчальних групах за місцем служби та на 

навчальних зборах. Окремі елементи ЗФП, а саме фізичні вправи, що сприяють 

швидкій адаптації поліцейського до зміни навантажень, відпрацьовуються на 

заняттях із тактики самозахисту. Навчання повинно бути практично 

спрямованим (не менше 90 відсотків загального навчального часу з цього виду 

підготовки). Заняття з фізичної підготовки проводять:   

• у апараті НПУ, апаратах Міжрегіональних (територіальних) органів 

Національної поліції (далі – МТОНП), Головного управління Національної 

поліції (далі – ГУНП), територіальному підрозділі, тренінговому центрі – 

працівники підрозділу професійного навчання, інструктори;  

 • у закладі (установі) – педагогічний та науково-педагогічний склад 

профільних кафедр (циклів). У разі відсутності в органі (закладі, установі) 

поліції інструктора, заняття з фізичної підготовки проводить поліцейський, 

який:  

• володіє методикою проведення занять з фізичної підготовки;   

• має спортивне звання та/або посвідчення інструктора з прикладних 

видів спорту;   
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• має досвід педагогічної діяльності в цій галузі (за фахом). З метою 

забезпечення належного стану фізичного здоров’я працівників та рівня їх 

фізичної підготовленості особовий склад підрозділів Національної поліції 

України поділяють на категорії та вікові групи, з урахуванням яких 

здійснюється організація занять з фізичної підготовки. [2] 

Мета фізичної підготовки поліцейських – збереження здоров’я, творчої та 

трудової активності, забезпечення належного рівня фізичної готовності та 

всебічний розвиток фізичних якостей, набуття теоретичних знань, формування 

спеціально-прикладних та життєво важливих умінь і навичок, необхідних для 

виконання оперативно-службових завдань. Завдання фізичної підготовки 

висвітлюють і конкретизують її мету. При цьому кожне завдання передбачає 

відповідну частину цільової настанови. Під час формулювання завдань 

враховуються специфічні функції фізичної підготовки, конкретні вимоги до 

фізичного стану поліцейського та низка інших умови. Під час фізичної 

підготовки працівників Національної поліції України вирішуються загальні та 

спеціальні завдання.  [1] 

 Загальні завдання :  

 • формування гармонійно розвиненої особи;   

• збереження та зміцнення здоров’я, загартовування організму;  

 • підвищення рівня загальної працездатності;  

 • оптимізація фізичного та психічного стану;  

 • виховання звички до регулярних занять фізичними вправами та 

здатності до перенесення великих фізичних навантажень;  

 • усунення недоліків фізичної підготовленості та цілеспрямований 

розвиток окремих фізичних якостей;   

• корекція особливостей будови тіла (об'єму м'язів, ваги тіла, осанки 

тощо);  
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 • виховання сміливості, рішучості, ініціативності, наполегливості, 

самостійності, впевненості у своїх силах, психічної стійкості;  

 • залучення працівників до регулярних занять фізичною підготовкою та 

спортом, удосконалення спортивної майстерності;  

  • упровадження та вдосконалення різноманітних форм занять фізичними 

вправами під час праці, навчання та відпочинку;  

 • опанування теоретичними знаннями та практичними вміннями 

самоконтролю за станом здоров’я в процесі групових та самостійних занять 

фізичними вправами. [3] 

 Спеціальні завдання: 

  • формування спеціальних знань, вмінь і навичок застосування заходів 

фізичного впливу, прийомів самозахисту та рукопашного бою, обеззброєння та 

затримання осіб, що загрожують публічному правопорядку, особистій безпеці 

громадян та поліцейських;  

 • забезпечення особистої безпеки працівників НП під час виконання 

службових обов’язків;  

• формування навичок долання природних і штучних перешкод, 

пересування у різних умовах оперативно-службової діяльності; 

  • формування вмінь виконання спеціальних вправ;  

 • формування та вдосконалення професійно важливих фізичних якостей 

(силової та швидкісної витривалості, швидкості реагування, спритності тощо); • 

формування професійно важливих психічних якостей (психічної стійкості; 

концентрації та переключення уваги, швидкості оперативного мислення, 

точності ймовірного прогнозування тощо);   

• забезпечення професійної працездатності та надійності організму 

(досягнення високого рівня функціонування систем і органів, які отримують 

найбільше навантаження під час службової діяльності);  
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• підвищення витривалості організму працівника до дій у несприятливих

умовах професійної діяльності (за умов високої та низької температури 

зовнішнього середовища, високогір’я, під час тривалого перебування у 

приміщенні, автомобілі, літаку, засобах індивідуального захисту, в умовах 

служби в нічний час, роботі з представниками специфічного середовища – 

правопорушниками тощо);   

• формування професійних рис характеру: сміливості, рішучості,

витриманості, впевненості у власних силах тощо. [2] 

 Висновок: Фізична підготовка - це комплекс заходів, спрямований на 

формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних 

якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності. Поліцейські зобов’язані відвідувати заняття зі 

службової підготовки. Виняток становлять особи, які перебувають на час їх 

проведення на добовому чергуванні, лікарняному, навчанні, у відпустці, 

відрядженні, а також ті, яким надано час відпочинку, у порядку компенсації за 

виконання службових обов’язків у вихідні, святкові та неробочі дні. 
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ІЗ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 
 

 

Павлієнко Катерина Олександрівна 

 

Сьогодні в світі значними темпами поширюється інфекційне 

захворювання, спричинене останнім виявленим коронавірусом (SARS-CoV-2), а 

саме COVID-19. Зважаючи на це, суспільство повинно відходити від звичного 

життя, та адаптуватися до нових умов існування, до нових реалій. Постійне 

перебування в захисній масці, користування антисептиками, дотримання 

особистої гігієни та дистанції між людьми – все це є наслідками епідеміїї. 

Також одним із наслідків коронавірусної інфекції є закриття закладів 

вищої освіти та перехід на дистанційну форму навчання. Для багатьох 

предметів це не стало проблемою, адже лекції та завдання, які надає викладач, 

цілком можливо виконати вдома самостійно, не відвідуючи закладів освіти, але 

для проведення спеціальної фізичної підготовки це стало справжньою 

проблемою.  

Наразі, в умовах карантину, основу фізичної активності складають 

самостійні тренування, як одна із форм фізичної підготовки, які можна 

виконувати у визначений для занять фізичної підготовки або в особистий час, 

але їх недостатньо для повного опанування навчального предмета. 

Відповідно до Наказу МВС №50 «Про затвердження Положення про 

організацію службової підготовки працівників Національної поліції України» 

фізична підготовка - це комплекс заходів, спрямований на формування та 

вдосконалення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей та 

здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його професійної 

діяльності[1]. 
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Спеціальна фізична підготовка це один із предметів, який дуже важливий 

для закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання, адже її 

предметом є система заходів фізичного  впливу  (сили)  на  правопорушника й  

організаційно-методичні засади організації фізичної підготовки, що доволі 

проблематично опанувати самостійно вдома, без викладача. Заходи  фізичного  

впливу  (сили), які вивчаються в ході даного предмета, охоплюють спеціальні  

прийоми боротьби з  рукопашного  бою,  самбо, дзюдо,  айкідо,  боксу,  карате, 

кікбоксингу  й  інших  видів  єдиноборств.  Виконання  будь-якого  прийому 

завершується  затриманням  «порушника», застосуванням кайданків  або 

зв’язуванням, поверхневою перевіркою та конвоюванням.  

Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що самостійне 

відпрацювання навичок, щодо затримання правопорушника, його конвоювання, 

правильність проведення поверхневої перевірки практично неможливе без 

викладача та без допомоги партнерів. Процес фізичного вдосконалення 

базується на принципах систематичності та регулярності, тому навіть 

двотижнева перерва фізичних тренувань, відпрацювання практичних навичок, 

приводить до зниження рівня деяких фізичних якостей та можливостей на 30%. 

Більшість закладів освіти в умовах карантину застосовують спосіб 

телеконференцій та онлайн занять, створюючи при цьому умови, для зорового 

контакту з викладачами. Але, погоджуємся з думкою Наталі Самолюк, яка 

вказує, що досить вагомою проблемою є низька пропускна спроможність 

електронної  мережі  під  час навчальних чи  екзаменаційних  телеконференцій. 

Від цього, передовсім, страждають студенти невеликих містечок України, яким, 

власне, найбільше підходить дистанційна освіта через географічну віддаленість 

від наукових осередків. Впровадження повноцінного дистанційного навчання в 

Україні гальмується багатьма чинниками. Це пояснюється слабким 

проробленням методологічних та психолого-педагогічних особливостей 

дистанційної освіти, дуже високими вимогами до «віртуального» викладача, 
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який крім звичайних знань має вміти користуватися  засобами  інформаційних  і  

комунікаційних  технологій[2]. 

Також недоліками дистанційної освіти є: необхідність наявності у 

студента сильної особистісної мотивації, вміння навчатися самостійно, без 

постійної підтримки та підштовхування з боку викладача та відсутність 

можливості негайного практичного застосування отриманих знань із наступним 

обговоренням виниклих питань з викладачем і роз'яснення ситуації на 

конкретних прикладах[3]. 

Враховуючи усе вищевказане, можемо зробити висновок, що перехід на 

дистанційне навчання це вимушений хід держави, у зв’язку впровадження 

карантину, до якого вона не зовсім була готова. Завдяки теперішнім 

технологіям, створення хоча б зорового контакту з викладачами можливе, але 

потребує доопрацювання. Для спеціальної фізичної підготовки повинні бути 

створені умови, які б дозволяли не тільки мати контакт з викладачем, але й 

контакт з партнерами, та спеціально відведений майданчик, адже практично всі 

заходи  фізичного  впливу  та спеціальні прийоми боротьби неможливо 

виконати вдома самостійно та без допомоги партнерів, хоча вони повинні бути 

опрацьовані, так як мають дуже велике значення для майбутньої професійної 

діяльності. 
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Актуальність. У сучасній спеціальній психології одним з найбільш 

важливих питань є проблема соціального розвитку дитини з особливими 

освітніми потребами. Адже сьогоднішній соціум потребує адаптованої до життя 

особистості, що відповідає соціальним вимогам. Відповідно, в останні роки 

підкреслюється необхідність різнобічного вивчення умов розвитку соціального 

інтелекту дітей, включених в інклюзивне середовище. 

Виклад основного матеріалу. Соціальний інтелект в сучасній психології 

є однією з суперечливих категорій. Він є одним з найважливіших компонентів 

життєдіяльності людини, саме соціальний інтелект надає можливість розуміти 

самого себе та оточуючих, забезпечує вірне трактування вчинків людей, їх 

вербальних і невербальних реакцій, виступає в якості важливої когнітивної 

складової в структурі комунікації, обумовлює процеси соціального пізнання. 

Він є провідним компонентом успішності включення людини в соціальне 

життя, що дозволяє швидко адаптуватися до умов та вимог, які постійно 

змінюються. Поняття «соціальний інтелект» вперше використав в 1020 році  

Е. Торндайк, розуміючи під  ним далекоглядність в міжособистісних стосунках 

«здатність розуміти людей (чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток) керувати 

ними поступати мудро в людських стосунках» [9, с. 228] 
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Після робіт Е. Торндайка інтерес до поняття "СІ" значно збільшився й 

уявлення про нього розширилися. Поряд з тим наявне розмаїття тлумачень СІ 

різними авторами вимагає чіткого формулювання даного поняття; для цього 

спробуємо інтегрувати існуючі погляди. 

У 1937 році Г. Оллпорт описав соціальний інтелект як особливу здібність 

(«соціальний дар») вірно виносити судження про людей прогнозувати їхню 

поведінку та забезпечувати адекватне пристосування у міжособистісних 

взаємодіях. Дослідник виділяє низку якостей, які сприяють кращому 

розумінню інших людей. До структури цих якостей соціальний інтелект було 

включено як окрему здібність 

Найбільш розповсюдженою структурною моделлю вивчення поняття 

соціального інтелекту є структурна модель Дж. Гілфорда. Сферою соціального 

інтелекту, на його думку, є знання сприйняття, думок бажань, почуттів, 

настроїв та ін. інших людей та себе самого. 

В своїй кубічній моделі структури інтелекту він описує три площини: 

операції, зміст та результат, яка включає шість факторів: 
• пізнання елементів поведінки – здатність виділяти з контексту вербальну і 

невербальну експресію поведінки;  

• пізнання класу поведінки – здатність розпізнавати загальні якості в 

деякому потоці експресивної чи ситуаційної інформації про поведінку;  

• пізнання відносин поведінки – здатність розуміти відносини, які існують 

між одиницями інформації про поведінку; 

• пізнання систем поведінки – здатність розуміти логіку розвитку 

цілісності ситуацій взаємодії людей та суть цієї поведінки в даних 

ситуаціях;  

•  пізнання переструктурування поведінки – здатність розуміти значення 

зміни вихідної поведінки в різних ситуаційних контекстах; 

• пізнання результатів поведінки – здатність передбачити наслідки 
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поведінки, виходячи із наявної інформації [6, с. 121]. 

Вітчизняні дослідники також зробили значний внесок у розробку теорії 

соціального інтелекту. У межах загальнопсихологічного підходу за аналогією з 

абстрактним інтелектом виокремлюються вербальна і невербальна складові СІ 

(О. Григоренко, О. Лобанов, Д. Люсін, М. Холодна, Д. Ушаков та ін.). СІ 

використовує подвійну репрезентацію: вербальну (значуще корелює з 

формально-логічним інтелектом) та невербальну (інтуїція), й завдяки їм 

забезпечує ефективну комунікацію. 

Одним з провідних понять соціальної психології є соціалізація, яка 

виступає механізмом формування особистості й забезпечує входження людини 

до певної соціальної групи чи спільноти. Соціально-психологічний розвиток 

особистості передбачає формування здібностей, які забезпечують їй соціальну 

адекватність. До таких здібностей відносять СІ та соціальну уяву. СІ – це 

здатність вирізняти й помічати складні відносини й залежності в соціальній 

сфері. А формується він у процесі людської діяльності, у сфері спілкування та 

соціальної взаємодії. 

Отже, у широкому сенсі СІ – це здатність до пізнання соціальної 

реальності, хоча місце СІ у структурі здібностей залишається поки нечітко 

визначеним, більшість дослідників обстоюють думку про те, що СІ є видом 

інтелекту, правда, досить своєрідним, бо в його функціонуванні виявляються ті 

ж закономірності, які спостерігаються у сфері загального інтелекту дорослих 

[2]. Таким чином, академічний інтелект і СІ виступають суміжними сторонами 

інтелекту. 

Дослідники виділяють такі функції соціального інтелекту: 

– забезпечення адекватності, адаптивності в мінливих умовах; 

– формування програми розвитку й планів успішної  взаємодії в тактичному і 

стратегічному напрямах, рішення поточних завдань; 

–  планування міжособистісних подій та прогнозування їх розвитку; 

–  мотиваційна функція; 
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– розширення соціальної компетентності (СК); 

– саморозвиток, самопізнання, самонавчання. 

Одна з головних інтегральних функцій СІ – формування довгострокових, 

тривалих відносин із перспективою розвитку та позитивного взаємовпливу з 

урахуванням усвідомлення рівня життя та характеру взаємовідносин. 

Дуже важлива мобілізаційна функція СІ, яка допомагає долати раптові 

кризи, тривалі стреси, ситуації, які несуть загрозу самоповазі. СІ допомагає 

людині прогнозувати розвиток міжособистісних подій, загострює інтуїцію, 

завбачливість і забезпечує психологічну витривалість. 

Соціальний інтелект осіб-інклюзантів формується за тими ж законами, що 

й соціальний інтелект інших людей, однак існують соціокультурні відмінності, 

які визначають специфічні потреби цієї категорії населення в особливому, 

відмінному від інших, комплексі соціальних послуг, які забезпечують їм рівні з 

іншими людьми можливості незалежного життя в суспільстві.  

Діти з особливими освітніми потребами мають значні обмеження в 

інтенсивності соціальних контактів, що ускладнює процес їх розвитку та 

соціально-психологічної реабілітації. В спеціальній психології виконана низка 

досліджень, присвячених проблемі соціального інтелекту у дітей з особливими 

освітніми потребами (О.К. Агавелян, М.Г. Агавелян, Н.І. Кінстлер, Н.Л. 

Коновалова, Д.І. Намазбаєва, Н.А. Першина, С.Н. Сорокоумова, Є.В. Хлистова 

тощо). Дослідниками зазначається, що соціальний інтелект більш доступний 

цим дітям, ніж академічний, хоча його розвиток відбувається повільніше, ніж в 

нормі, та є одним з механізмів адаптації та інтеграції в соціальне середовище. 

Джерелом і постійним регулятором процесів формування та розвитку 

соціального інтелекту виступає соціальна ситуація розвитку дитини [4]. 

Зокрема, вивчення здібностей соціального інтелекту у дітей з розладами 

інтелекту показало, що сприйняття емоційного стану людини, особливостей її 

невербальної поведінки доступно їм вже в молодшому шкільному віці. Загалом, 
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діти з розумовою відсталістю показують низький рівень розвитку здатності 

розпізнавати емоції або рівень нижче середнього (як правило, діти з легким 

ступенем розумової відсталості), крім того, існує недостатність усвідомлення 

ними своїх емоцій та інших людей (Ж.І. Намазбаєва, Н.М. Стадненко тощо). 

У дітей з розумовою відсталістю виявлені труднощі у впізнанні за 

інтонаціями емоцій презирства, гніву, подиву, а також помилки при 

ідентифікації таких емоцій як смуток, спокій, страх, злість. Найбільш простим 

для розпізнавання цими дітьми була емоція «радості». Діти з розладами 

інтелекту не схильні до вербального опису визначених ними емоцій 

персонажів. При цьому, ці діти визначають емоційні стани персонажів-дітей 

дещо краще, ніж персонажів-дорослих [4]. У підлітковому віці діти з розладами 

інтелекту здатні ідентифікувати базові емоції за виразом очей (О.К. Агавелян, 

М.Г. Агавелян, Ж.І. Намазбаєва), але у них несформовані навички спілкування, 

уміння адекватно розпізнавати наміри партнера і правильно вибудовувати лінію 

поведінки. 

Таким чином, дитині з особливими освітніми потребами бракує досвіду 

спілкування, вдалих способів дій щодо вирішення проблемних соціальних 

ситуацій. Найбільш вивченими складовими соціального інтелекту у дітей з 

особливими освітніми потребами є впізнання невербальної поведінки, перш за 

все, емоцій. З огляду на перераховані аргументи, необхідним є створення 

спеціальних умов для формування соціального інтелекту у дітей з особливими 

освітніми потребами, умінь застосовувати певну стратегію поведінки в процесі 

взаємодії в залежності від сформованої соціальної ситуації, розширюючи 

власний експресивний репертуар.  

Аналіз сучасних тенденцій свідчить про неухильне зростання наукового 

інтересу до розробки проблеми створення інклюзивного освітнього 

середовища, доступного для дітей із особливими освітніми потребами, що 

потенційно гармонізує розвиток фізичних і духовних сил особистості, 

оптимізує її потенціал в умовах гуманізації суспільства, забезпечує формування 
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соціального інтелекту, внутрішньої інтелектуально-моральної свободи дитини, 

орієнтує її на соціально значущі духовні цінності 

Звернемося до основних ознак інклюзивного середовища, які визначено й 

узагальнено сучасними дослідниками (Т. Зубарева, О. Кукушкіна, М. 

Малофєєв, О. Нікольська, Н. Шматко та ін.). Насамперед, інклюзивне освітнє 

середовище передбачає культивування системи ціннісного ставлення до 

навчання, виховання й особистісного розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, наявність ресурсного забезпечення їх життєдіяльності (нормативно-

правові, програмно-методичні, інформаційні, матеріально-технічні, кадрові та 

організаційні ресурси), спрямованість на реалізацію їхніх індивідуальних 

освітніх стратегій. По-друге, створення інклюзивного освітнього середовища в 

навчальних закладах вимагає визначення і реалізації: філософії інклюзивної 

освіти, системи її базових і професійних цінностей; місії освітньої установи у 

сфері найважливіших функцій інклюзивної діяльності, масштабів і рівнів їх 

реалізації, конкретних пріоритетів; інформаційної, кадрової, програмно-

методичної та організаційної політики – загальних підходів і принципів 

життєдіяльності дітей з особливими освітніми потребами, підходів до 

встановлення і розвитку зовнішніх зав’язків, до вибору конкретних пріоритетів 

розподілу ресурсів, етапів та термінів здійснення завдань інклюзивної освіти 

дітей з особливими освітніми потребами; оптимальної структури освітнього 

процесу, інтеграції його функцій (освітніх, виховних, корекційних, 

психофізичного розвитку, творчих, оздоровчих) і їх ресурсного забезпечення з 

метою соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. По-третє, 

важливою є спрямованість організації освітнього процесу на задоволення 

освітніх потреб дітей з особливими потребами і врахування інтересів їх 

здорових однолітків (кожна дитина має бути забезпечена супроводом і 

психологічною підтримкою фахівців психолого-медико-педагогічного 

консиліуму, увагою, необхідними умовами, які допоможуть їй досягти кращих 

результатів у навчанні). 
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Необхідність розвитку соціального інтелекту дітей з особливими 

освітніми потребами як адаптивного і компенсаторного механізму є очевидною, 

проте вона недостатньо забезпечується відповідним методичним супроводом. 

Рівноправними учасниками інклюзивного середовища є діти , педагоги та 

батьки Тому можемо говорити проте, що рівень розвитку соціального інтелекту 

усіх учасників інклюзивного середовища є важливим інтегративним фактором 

цього середовища. Розвиток соціального інтелекту педагога як і соціальної 

компетентності в умовах інклюзивного навчання веде до того, що педагог-

професіонал має моделювати й оцінювати наслідки своїх дій наперед. Здатність 

педагога впливати на інших людей, сприяти розвитку духовних сил і здібностей 

(соціального потенціалу учня) не можуть реалізовуватися без розвинених 

соціальних умінь та навичок, без високого рівня розвитку соціального інтелекту 

самого педагога. 

Висновки. Узагальнюючи зазначене з урахуванням особливостей 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами, маємо підстави 

стверджувати, що соціальний інтелект таких дітей визначається як базисна 

інтегральна характеристика особистості, що відображає її досягнення в 

розвитку стосунків з іншими людьми, внаслідок чого відбувається засвоєння 

соціальних емоцій, розпізнавання соціальних сигналів, формування навичок, 

тобто інтеграція до соціальної реальності, що дає дитині можливість ефективно 

вибудовувати свою соціальну поведінку залежно від ситуації та в 

співвідношенні з прийнятими в соціумі нормами та цінностями. 

Для розвитку соціального інтелекту необхідним є створення спеціальних 

умов для формування навичок міжособистісного спілкування у дітей з 

особливими освітніми потребами, умінь застосовувати певну стратегію 

поведінки в процесі взаємодії в залежності від сформованої соціальної ситуації, 

розширюючи власний експресивний репертуар. Для розробки заходів 

корекційно-розвиваючої програми з розвитку соціального інтелекту у дітей з 

особливими освітніми потребами можливою є адаптація методик, що створені 
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для дітей, які розвиваються нормативно. Провідним щодо розвитку соціального 

інтелекту безумовно є інтенсивна взаємодія зі значущими дорослими у формі 

неситуативного особистісного спілкування. Необхідним є створення для дітей з 

особливими освітніми потребами предметно-просторового розвиваючого 

середовища, а саме, спеціально-організованих та відповідним чином 

узгоджених видів діяльності: сюжетно-рольових, дидактичних і творчих ігор; 

художньо-мистецької діяльності; психогімнастики; вправ, які сприяють 

розвитку комунікативних навичок, зняттю страхів і підвищенню упевненості в 

собі, зниженню агресії і послабленню негативних емоцій, зниженню 

некерованої рухової і емоційної реактивності. Необхідним залишається 

психолого-педагогічна просвіта батьків, а також широке партнерство педагогів 

і батьків. 

Перспективи подальших досліджень. При підготовці педагогів 

спеціальної та інклюзивної освіти та навчанні дітей з особливими освітніми 

потребами необхідним є врахування ресурсу соціального інтелекту в процесі їх 

соціально-психологічної реабілітації та активне впровадження спеціальних 

заходів у відповідні програми. 
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У сучасних умовах інтегрування України у європейську систему вищої 

освіти на перший план виходить необхідність реформування системи освіти 

України, її удосконалення, підвищення рівня якості. Протягом останнього 

десятиріччя в Україні склалася тривожна ситуація: різко погіршилося здоров’я і 

фізична підготовленість студентської молоді. Це насамперед пов’язано з 

кризою в національній системі фізичного виховання, яка не відповідає 

сучасним вимогам і міжнародним стандартам фізичної підготовленості людини. 

Незаперечним є той факт, що кожен член суспільства має турботливо ставитися 

до свого здоров'я, своїх фізичних рис і здібностей, має розуміти їхнє особисте і 

соціальне значення, повинен відчувати і реалізувати внутрішню потребу 

фізичної і духовної досконалості. Тому у законах України "Про освіту", "Про 

фізичну культуру і спорт", "Державній національній програмі "Освіта" (Україна 

XXI ст.)", "Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту в Україні" 

поставлена мета створити умови, за яких будуть покликані до життя творчі 

сили молодої особистості, відкриється простір до її активної самореалізації. 

Проблема дослідження полягає в необхідності вироблення шляхів 

удосконалення системи фізичного виховання студентської молоді. Фізичне 

виховання є складовою всебічного розвитку особистості. Воно спрямоване на 
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забезпечення фізичного розвитку індивіда, зміцнення здоров'я, морфологічне і 

функціональне вдосконалення організму людини. Чим більше розвинені 

фізичні і духовні сили людини, тим вищий рівень її працездатності і 

результативності праці. [2] 

  Отже, проблема фізичного виховання і сьогодні є актуальною та 

соціально значущою. Здорова людина більш активна, мобільна, життєрадісна і 

загалом життєздатніша. Сучасний стан фізичного виховання студентів вимагає 

об'єктивного аналізу існуючих форм, систем і концепцій його розвитку в 

українському просторі. Лише такий підхід створює можливості визначення 

пануючих в ньому тенденцій, існуючого потенціалу, але також і врахування 

недоліків. 

Вирішенню цього завдання сприяють самостійні заняття студентів 

фізичними вправами протягом тижня. Організація самостійних занять студентів 

передбачає: підвищення рівня теоретичних знань з фізичної культури і спорту; 

підготовку до виконання нормативів з програми фізичного виховання, 

професійну підготовленість, удосконалення рухових умінь та навичок, які були 

засвоєні на обов'язкових заняттях. Самостійні заняття фізичною культурою та 

спортом допомагають ліквідувати дефіцит рухової діяльності, сприяють більш 

активному засвоєнню навчальної програми та здачі контрольних нормативів. Ці 

заняття надають можливість оволодіти цілим рядом нових рухових умінь та 

навичок, які не передбачені програмою з фізичного виховання, розширити 

діапазон рухових дій, підвищити спортивну майстерність. Під час проведення 

самостійних занять підвищується не тільки рівень фізичної підготовленості 

студентів, але й розвиваються такі моральні якості, як працьовитість та само 

дисциплінованість [1].  

   Безперечно, нагальною у своєму вирішенні є проблема забезпечення 

формування духовно-фізичного розвитку особистості у системі фізичного 

виховання. Духовно-фізичний розвиток особистості – одна з постійних 

проблем, без успішного розв'язання якої неможливе виховання всебічно 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Фізичне виховання і спорт www.openscilab.org 

© Кишинська І.О. 166 

розвиненої особистості. Через відсутність духовних цінностей і відповідної 

мотивації, усвідомленої потреби в руховій активності, студенти не зацікавлені в 

систематичних заняттях фізичними вправами як у ефективному універсальному 

засобі фізичного й духовного розвитку. Як відзначає доктор педагогічних наук, 

професор Ю. Ніколаєв, у багатьох студентів, а в масштабах країни – у більшості 

населення недостатній рівень здоров'я, низький розвиток фізичних якостей і 

фізичної підготовленості, має місце фізична безграмотність, відсутність потреб 

у заняттях фізичними вправами, в освоєнні різноманітних цінностей фізичної 

культури.  

  Однієї із причин, найімовірніше, є виключно прикладний характер 

практики фізичного виховання, тобто з переважним впливом на тілесну сторону 

людини. При цьому недооцінюються можливості фізичної культури у 

формуванні духовно-ціннісної сторони людини (розвиток її моральних, 

інтелектуальних, естетичних та духовних компонентів). У свою чергу, саме 

навчально-виховний процес з фізичного виховання безпосередньо може 

вплинути на зміну цього ставлення і на формування у студентів духовних і 

фізичних якостей. Сучасна система фізичної освіти відкидає педагогічний 

процес, що не торкається душі студента, не будить емоцій, естетичних 

почуттів, не дає простору для який взаємозв'язок фізичного та духовного 

виховання визначає через формування почуттів прекрасного у рухах, які 

впливають на розвиток відповідних понять прекрасного у поведінці та у діянні 

людини, і на розвиток духовного світу. У сучасному суспільстві велика увага 

приділяється вихованню у людей свідомого ставлення до фізичного розвитку, 

стану свого здоров'я, адже людина, яка знає і розуміє користь від регулярних 

занять фізичною культурою та спортом і вміє на практиці реалізувати ці знання, 

здатна на творчу, активну, суспільно-громадську діяльність. Опрацьовані 

дослідження свідчать про те, що на момент вступу до ВНЗ різні відхилення у 

стані здоров’я спостерігаються у кожного другого підлітка. Це пояснюється 

тим, що навчання у школі супроводжувалось дефіцитом рухової активності, 
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нервовим перенапруженням, необхідністю засвоєння та переробки учнями 

великої кількості інформації [2].  

 Одним зі шляхів вирішення дефіциту рухової активності є підвищення 

уваги до фізичного виховання, пошук нових форм та засобів навчання, 

впровадження в навчальний процес інноваційних педагогічних технологій, які 

дозволяють удосконалити навчально-виховний процес у відповідності до 

сучасних вимог. Використання сучасних технологій на заняттях фізичної 

культури дає змогу викладачеві найбільш якісно виконувати одну із важливих 

вимог до сучасного навчального процесу у поєднанні з освітньою 

спрямованістю досягти високої моторної компактності, динамічності, 

емоційності, які стимулюють інтерес студентів до занять фізичними вправами. 

На підставі досліджень встановлено, що факторами підвищення рівня фізичної 

підготовленості студента є: 

  – систематичні заняття фізичною культурою і спортом;  

 – профілактика захворювань;  

 – загартування організму; 

  – раціональне харчування;  

 – боротьба із шкідливими звичками; – активний відпочинок.   

Беручи до уваги соціально-психологічний портрет студентської молоді, 

можна виокремити наступні шляхи вдосконалення системи фізичного 

виховання: – вдосконалення системи одноразових занять фізичною культурою 

(розподіл матеріалу з урахуванням потреб фізичного розвитку студентів); [3] 

 – створення груп за зацікавленістю з відповідними програмами занять; 

  – підвищення ролі теоретичних знань студентів для самостійних занять; 

  – посилити гуманістичну спрямованість фізичного виховання;  

 – активно залучати студентів до здорового способу життя (оскільки 

сучасне студентство схильне до паління, вживання алкогольних напоїв та 

наркотичних речовин);  
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 – обмежити використання в процесі занять фізичних вправ, які 

прищеплюють агресивність поведінки та привчають до культу насилля. 

Висновок: Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства, вимагають нових підходів до виховання та 

соціалізації підростаючого покоління. Особливого значення набуває 

формування гармонійно розвиненої, суспільно активної, фізично досконалої, 

здорової особистості. Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком 

фізичних і духовних якостей – одне з основних завдань сучасного суспільства. 

У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних 

принципах, здоров'я людини є вищою цінністю, найважливішим надбанням 

держави, воно – безперечний пріоритет, запорука життєстійкості і прогресу 

суспільства. На жаль, в нашій країні спостерігається виразна тенденція до 

погіршення стану здоров'я дітей. Усі вищеокреслені шляхи сприятимуть 

підвищенню інтересу й активності студентів у самостійному вивченні теорії і 

методики фізичного виховання, а також виконання науково-дослідницької 

роботи. У плані перспективи можна зазначити, що така організація фахової 

підготовки надасть можливість сформувати високий рівень професійних знань 

та умінь стосовно якісного проведення уроків фізичної культури для школярів 

різних вікових груп, опанування новітніми технологіями фізичного виховання. 
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В Республике Беларусь подготовка по специальности «туризм и 

гостеприимство» ведется на базе трех вузов: БГУФК (Минск), ГрГУ имени 

Янки Купалы (Гродно) и БрГУ имени А.Пушкина (Брест). Данная 

специальность остается наиболее универсальной для подготовки специалистов 

в сфере туризма и гостеприимства. Выпускники данной специальности чаще 

востребованы в регионах, где есть определенный спрос на широких 

специалистов, которые могут отвечать за решение вопросов, связанных с 

туристической деятельностью, работой средстви размещения и развлечения, а 

также спортивного туризма. 

На географическом факультете Брестского государственного 

университета имени А. Пушкина подготовка студентов по специальности 

«туризм и гостеприимство» ведется с 2009 г. Учебным планом предусмотрены 

различные формы организации образовательного процесса: лекции, 

семинарские и практические занятия, самостоятельная управляемая работа 

студентов, проведение научных исследований, подготовка курсовых и 
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дипломных работ. Важным элементом подготовки стали учебные и 

производственные практики. В свою очередь учебные практики разделены на 

два блока: практики в форме туристических походов и практики по 

ознакомлению с предприятиями туристической отрасли.  

Рекреационно-оздоровительный поход проводится на третьей или 

четвертой неделе первого семестра обучения. Основная цель практики – 

знакомство студентов с основами организации простых туристических походов, 

планирования допустимых нагрузок на туристов, разработки программ 

рекреационно-оздоровительных походов. Полигоном для проведения похода 

являются несколько рекреационных площадок на территории белорусского 

участка Трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье». 

Продолжительность похода  

Во время похода студенты учатся организовывать бивак в лесной зоне, 

ведь для некоторых из них это практически первый многодневный поход. 

Формируются навыки выбора площадки для установки палаток, обустройства 

костра, оборудования бытовой зоны и др. Проводятся практические занятия по 

разжиганию различных типов костров, приготовления походной пищи, по 

сохранению продуктов и походного инвентаря. В рамках практики 

организованы занятия по дневному и ночному спортивному ориентированию (в 

парах или микро-группах), преодолению простой полосы препятствий 

(туристско-прикладные многоборья). Первый вечер похода всегда посвящен 

знакомству участников и формированию атмосферы дружбы и 

взаимоподдержки. Активно используются различные психологические, 

команда-объединительные игры. 

По результатам практики каждый студент также должен разработать 

программу рекреационно-оздоровительного похода по территории Брестской 

области. 

В начале второго курса проводится спортивно-туристский поход. В поход 

идут студенты, которые допущены по результатам медицинского осмотра. Цель 
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похода – формирование и закрепление навыков планирования и организации 

походной жизни. Студенты самостоятельно планируют организацию питания 

во время похода, набор группового и специального туристического 

оборудования. Поход проходит по территории нескольких районов юго-востока 

Гродненской области в пределах Новогрудской возвышенности. Полигон 

выбран не случайно: здесь имеется сочетание ландшафтного разнообразия, 

перепада высот, наличия аттрактивных мест для организации биваков и проч. 

 Каждый день похода в качестве руководителя и штурмана группы 

выступают лучше подготовленные студенты, что дает им возможность 

закрепления определенных умений и навыков. Вечером у костра происходит 

детальный «разбор» командных и индивидуальных действий.  

Предусмотрены практические занятия по основам выживания в дикой 

природе, планирования походов различной категории сложности, разработки 

рациональной тактики преодоления препятствий, тренинг по оказанию первой 

помощи, знанию основ походной медицины и др. Поход дает возможность для 

тренировки физической выносливости, закрепления навыков походной тактики 

(подбор оптимальной одежды, обуви, правильная вкладка рюкзака, учет 

водного баланса, тактика переходов и проч.). В итоговом отчете студенты 

также должны разработать программу спортивно-туристского похода по 

Беларуси. 

В конце четвертого семестра (в июне) проводится практика по водному 

походу. Цель практики – формирование умений и навыков планирования и 

проведения водных туристических походов. Походу предшествуют несколько 

тренировок, во время которых студенты знакомятся с конструкцией 

туристической байдарки, учатся ее собирать-разбирать. Далее идут тренировки 

на воде, во время которых формируются первые умения правильно грести, 

управлять байдаркой, преодолевать простые препятствия, парковаться до 

берега и др. Во время таких тренингов особое внимание уделяется вопросам 
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безопасности на воде, формированию умений адекватного реагирования на 

внештатные ситуации. 

Для организации похода нами используются двухместные туристические 

байдарки типа «Таймень» и «Варзуга». Равнинный характер белорусских рек не 

позволяет использовать другие виды туристических судов: катамараны или 

рафты. Каяк используется только во время тренировок перед походом. 

Поход проходит по рекам Молчадь и Неман в Гродненской области. Река 

Молчадь наилучшим образом подходит под понятие «учебной» речки. В 

первый день речка довольно узкая (ширина 5-7 м), сильно меандрирует среди 

болотных и луговых экосистем, в русле попадают редкие препятствия. Такой 

характер реки позволяет студентам учиться правильно грести, совместно 

управлять байдаркой в узком русле, вовремя замечать в воде препятствия и 

принимать правильные решения по их преодолению. Каждый последующий 

день характер реки усложняется. Появляются поваленные деревья, коряги, 

потом камни, небольшие шиверы и перекаты. На третий и четвертый дни 

приходятся самые длинные переходы, что дает возможность для закрепления 

физической выносливости. 

Неустойчивость июньской погоды дает возможность для закрепления еще 

нескольких навыков. На стадии подготовки к походу преподаватели 

обстоятельно рассказывают о сложностях водного похода, рисках, которые там 

возникают, о требованиях к походной дисциплине, самоконтролю, 

необходимой одежде и туристическом оборудовании [1]. Обязательным 

является подробный инструктаж по технике безопасности. Во-вторых, 

закрепляются навыки организации походного быта. Во время водного похода 

студенты самостоятельно решают все вопросы, связанные с питанием, 

налаживанием бивака, организацией походного досуга и проч. 

В ходе похода преподаватели проводят также практические занятия по 

детальному анализу походной тактике, разбору сложных моментов, 

возникавших в предыдущий день, тренировки оказания помощи на воде и др. 
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Более комплексный характер имеет выездной этап производственной 

практики по менеджменту формирования и продвижения туристического 

продукта, которая проходит летом после окончания второго курса. В течение 

двух недель студенты совершают большое автобусное путешествие по 

территории Беларуси, протяженностью более 2000 км. 

В ходе практики решается несколько важных задач. Практика дает 

возможность для личного знакомства и детального изучения туристических 

ресурсов и инфраструктуры Республики Беларусь. Например, в 2019 г. 

студенты посетили музейные комплексы «Станьково» и «Дукорский маёнток», 

музеи в Полоцке и Лиде, производственную экскурсию по заводу БЕЛАЗ, 

изучали организацию экотуристической деятельности в национальных парках 

«Браславские озера» и «Нарочанский», заказниках «Налибокский» и 

«Липичанская пуща».  

По ходу практики студенты продемонстрировали умения вести 

экскурсию по ходу движения автобуса и на местности (каждый минимум по 2 

раза), несколько раз организовали анимационные программы в автобусе и 

вечером на биваке. 

Все ночевки во время практики были в форме полевых лагерей на берегах 

рек или озер. Практика дает возможность для закрепления навыков 

организации биваков в полевых условиях и интересного времяпровождения. 

В результате, студенты, прошедшие три похода и выездную практику, 

получают определенные компетенции, необходимые для планирования и 

проведения туристических походов (пеших и водных), что дает им 

дополнительные возможности в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Часть студентов продолжает свое спортивное развитие в рядах 

университетского туристического клуба «Берестье», где в итоге можно 

получить категорию инструктора спортивного туризма. 
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 Analysis of modern pedagogical research shows that the formation of learning 

motivation is one of the most acute problems of higher education. It is well known 

that any activity is more effective when it is more motivated. In other words, 

motivation is a person's desire to do something. Any activity is aimed at achieving the 

goal. 

The goal is an idea of the future result, of what should be achieved. The same 

goals can be attractive to some and unattractive to others. When a subjective goal is 

correlated with an actual need, a motive arises. 

Motive - the motivation to a certain activity, to meet the need in a certain way. 

If the need is a source of activity, then the motives give this activity a certain 

direction and keep a person within this path. Motives make it possible to understand 

why certain goals are set, the desire to achieve them develops. Sports and sports 

activities are characterized by a great variety of motives. This is understandable 

physical and mental stress, and in general, a person needs to know in the name of 

what he is trying. 

Motive is what allows a student to attribute a certain value and significance to 

a result. Motive is the intention with which the personality is determined, the desire 

to do something and together with the goal is the main regulator of behavior, which is 

included in the higher level of the psychological system of activity. Motives are a 

mobile system, so they can be strengthened, weakened and even changed in the 

learning process, using a variety of forms of work and methods of influencing 
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students. For example, changing the student's position from passive to active; 

introduction of elements of self-diagnosis, reflection, etc. 

Because motivation includes goals, it requires activity and action. Goals serve 

as a stimulus and direction of activity, while actions entail effort and resilience to 

maintain activity for a long time. In physical culture and sports, motivation is 

perceived as a necessary basis for athletes to realize their potential. With this in mind 

from the beginning, there are many approaches to studying motivation. Some of 

them, based on graphs of positive and negative reinforcement (behavioral approach 

of B. Skinner, I. Pavlov), at the same time, others focus on a person's sense of skill 

over a set of circumstances (A. Bandura's theory of self-efficacy). 

In physical culture and sports there is now a tendency to use the theory of self-

determination, in addition, it is widely tested in other fields. It is based on a number 

of motives and provisions that differ depending on the degree of self-determination 

they reflect. Self-determination is related to the extent to which your behavior is 

chosen to be initiated by you. (Smutina, 2020). 

 When forming motivation, the teacher must comply with a number of 

requirements.  

First, the formation of motivation should begin with the diagnosis of the 

motivational sphere, to identify the initial state of motivation of the student. © 

(Bilichenko OO, 2011) 

Setting goals for the education of motivation is the second important 

requirement of a scientifically sound process of its education.  

The third requirement is the selection and application of pedagogical means of 

educating motivation. Reforming the system of physical education in educational 

institutions is becoming a priority area of government organizations, as evidenced by 

recent resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, MES, Ministry of Health, 

Ministry of Family, Youth and Sports. 

Effective measures to increase the motor regime of young people to the 

appropriate standards can be those based on modern principles of physical education.  
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One of the main is the principle of priority of needs, motives and interests of 

the individual, which provides for the construction of physical education in general 

and individual programs taking into account individual and group, social and spiritual 

needs of people, as well as motivation to exercise based on influential external and 

internal factors [4]. 

Also, studies of motivational priorities for exercise in boys and girls show their 

difference. According to the survey, physical education classes with boys are 

conducted more adequately to the interests of students and gender specifics of 

motives and interests in the field of girls' physical culture are not taken into account. 

This leads to the prevalence of external, coercive motivation to "avoid trouble" in 

girls, which is associated with obtaining a credit for physical education. A 

differentiated approach in creating organizational and pedagogical conditions for 

physical education of girls according to their motivational priorities will help create 

positive incentives and increase the effectiveness of physical education. 

 Based on this principle, the concept of humanization of public involvement in 

sports for all was developed (M. Dutchak, 2009), which was based on the personal 

interest of each person in a particular type of physical activity and satisfaction of this 

interest by creating conditions for sports different segments of the population. 

 The content of physical culture and health activities is specified through 

motivation, which includes motives, interests and values. Motivation determines not 

only the activity, but also provides for its further development in the desired direction 

[1]. Because of this, the educational process, built on the requirements arising from 

the purpose of the educational process provides an opportunity to develop the 

personal qualities of future specialists in physical culture, directs to individual 

achievements 

 The results of research by scientists (Vovchenko I., Us I.) show that students of 

educational institutions are less interested in physical education classes from I to III 

courses. Based on the results of the study, we can recommend a number of measures 

to improve the organization of physical education classes among students in order to 
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interest and involve them in physical culture and sports: opening sections on popular 

sports; adjustment of educational programs; planning the educational process taking 

into account the motives and interests of students, improving the material and 

technical base. From this definition we can conclude that the period of the 1st year is 

especially relevant for the formation of motivation. 

In addition, it is at this time in the formation of motivation can be used side 

factors, both positive and negative.  

Students who still have the motivational prerequisites formed in the school through 

regular attendance at physical education classes, will continue if they support their 

interest by new means. Students who did not have enough exercise, due to lack of 

classes, are also motivated, due to a natural deficit of physical activity or, conversely, 

the need and deficit of physical activity, due to insufficient number of physical 

education classes. 

Modern psychology and pedagogy considers the development of the 

motivational sphere as the main moment in the process of personality formation. 

Depending on the level of development of the motivational sphere, the development 

of cognitive needs and all activities in general is carried out. 

 Scientists in the field of physical education (Zhukovsky E.) found that internal 

motives occupy a leading place in the structure of a positive attitude of the individual 

to physical culture and health activities. The formation of motives occurs under the 

influence of internal factors (desires, hobbies, interests and beliefs of the individual) 

and external (conditions in which a person lives). The study of the motives of young 

people's physical activity, facts and methods that contribute to their formation, has a 

positive impact on attracting people to regular physical culture and health activities. 

In forming a positive position, we took into account the popular motives of many 

students. The set of stable motives of human behavior and actions, which have a 

certain hierarchy and express the orientation of the individual, constitute motivation 

[5]. Under motivation as a property of personality we understand the system of goals, 

needs and motives that determine human behavior and work [4]. It contributes to the 
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emergence of a vital personal position on some facts, events, activities. The student's 

position in our case can be positive, indifferent or negative. Practice shows that a 

compromise solution can be made when the teacher is able to form the motives of the 

student's actions on the basis of their own health-preserving motives. 

 The motivational side of teaching and education has interested many 

researchers. The works of scientists (T. Krutsevych, I. Alekseychuk, I. Dobrovolska, 

O. Nachata, O. Zakharina, etc.) show that motivation significantly affects not only the 

direction of activity, but also its results. Therefore, to better understand the 

motivating reasons for the activities of a particular individual in the field of physical 

education, it is necessary to turn to the analysis of needs, motives that can be used in 

the field of physical education. 

 Studies of modern scientists (G. Bezvekhnya, N. Pangelova) have established 

that internal motives occupy a leading place in the structure of a positive attitude of 

the individual to physical culture and health activities. The formation of motives 

occurs under the influence of internal factors (desires, hobbies, interests and beliefs 

of the individual) and external (conditions in which a person lives). The study of the 

motives of young people's physical activity, facts and methods that contribute to their 

formation, has a positive impact on attracting people to regular physical activity. In 

forming a positive position, we took into account the popular motives of many 

students. The set of stable motives of human behavior and actions, which have a 

certain hierarchy and express the orientation of the individual, constitute motivation 

[5]. Under motivation as a property of personality we understand the system of goals, 

needs and motives that determine human behavior and work [4]. It contributes to the 

emergence of a vital personal position on some facts, events, activities. The student's 

position in our case can be positive, indifferent or negative. 

 Another criterion that we paid attention to during the formation of the 

motivational component is the interest in physical culture in general. It acts as a 

motivating mechanism of cognition, without the direction of which the personality of 

the future specialist of physical culture cannot develop and be formed. If the interest 
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has formed and become a vital need, it can activate the cognitive processes of man in 

a particular activity [6]. We share the position of scientists who identify interest as 

one of the main motives for educational activities. After all, coercion causes 

resistance, and the process of physical education becomes tiring, joyless when this 

interest is absent. 

Conclusion: 

The study showed that obtaining an effective result in the formation of 

students' interest in physical culture contributes to the use of the following 

techniques: 

1. novelty, variety of methods and ways of organizing classes;  

2. availability of specific and accessible learning tasks;  

3. providing a clear understanding of the essence and meaning of educational 

material in parts and in general;  

4. use of non-traditional methods;  

5. constant encouragement to independent physical exercises;  

6. control over achievements;  

7. the use of incentives.  

It is not easy to form a lasting interest in physical education. Necessary to have 

systematic work of the teacher throughout the study at the university [7]. To create it, 

you must consider the presence of three components: 

1. Knowledge in a particular field of physical activity;  

2. Practical work in this activity;  

3. Emotional satisfaction that a person feels during the acquisition of 

knowledge and testing them in practice.  

In the process of studying the motivational component, we founded that 

interest in physical culture can arise even from one component - emotional 

satisfaction, and then we need to use other factors to develop the motivation. But, in 

other hand, the formation of a positive attitude to exercise is very complex and 

associated with such processes as cognitive interest, attitude, desire. 
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Розвиток сфери фізичної культури та спорту є одним з першочергових 

завдань, що стоять перед урядами майже всіх країн світу, адже згідно 

міжнародних досліджень проведених Всесвітньою організацією охорони 

здоров'я (Word Health Organization), її рівень безпосередньо впливає на загальні 

показники здоров’я нації [6]. Саме тому до 2019 року уряди високорозвинених 

країн виділяли значну частку з державного бюджету відповідним 

міністерствам, проте ситуація кінця 2019 року коли у зв’язку з появою вірусу 

COVID-19 з’явилася необхідність в перерозподілені державних коштів для 

підтримки медицини, ситуація значно змінилася. Не дивлячись на те, що 

описані зміни відбулися менше року тому, зменшення частки бюджетного 

фінансування значно влипнуло не лише на професійний спорт, а і на усі інші 

його види. Для подальшого планування та пошуку шляхів стабілізації поточної 

ситуації у сфері фізичної культури та спорту в Україні з’являється необхідність 

у комплексному дослідженні даної проблеми. 

Основними завданнями даної роботи є дослідження впливу негативних 

зовнішніх факторів останніх років на зміну обсягу державного фінансування 

сфери фізичної культури та спорту та фактичні наслідки від даних змін. 

Посилаючись на дану інформацією планується розробка способів мінімізації 

негативного впливу від зовнішніх факторів та пошук шляхів стабілізації стану 
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фізичної культури з урахуванням розвитку досліджуваної сфери діяльності в 

перспективі. 

Перші повідомлення про спалахи хвороби в Китаї привернули увагу 

майже кожної людини світу, а після підтвердження цієї інформації Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я при ООН (Word Health Organization) [6], багато 

як вчених, так і далеких від науки людей, почали самостійно вивчати дане 

питання, що сприяло появі великої кількості помилкової і непідтвердженої 

інформації. Говорячи про наукові роботи, що затверджені державними 

контрольними службами або входять у спеціалізовані бази даних, слід 

відмітити професора Патріка Сай Ву [4] і Сюзанну Кар Пуй Лау [5] які є 

співробітниками Департаменту мікробіології в гонконгському університеті. В 

загальному числі їх наукова діяльність щодо дослідження самої інфекції 

(COVID-19) та її збудника (SARS-CoV-2) складається з більш ніж 40 статей, 

при чому деякі з них частково присвячені вивченню змін в економічному 

середовищі, а саме – перерозподілу бюджетних коштів між різноманітними 

сферами діяльності, в тому числі фізичної культури та спорту. Крім того, 

вивченням наслідків впливу COVID-19 на міжнародний спорт, з економічної 

точки зору, займалися професор Мічиганського університету Юн Лі та 

професор університету в Торонто з аналогічним прізвищем. Проте, доктор Зіад 

Меміш, який є головним редактором двох журналів (Journal of Epidemiology і 

Global Health), написав найбільшу кількість статтею даного напрямку в 

порівнянні з наведеними вище вченими [8]. З українських економічних 

експертів найбільший внесок у вивчення наслідків появи інфекції зробили 

Андрій Бочкарьов, Роман Губрієнко, Богдан Данилишин, Діана Полуніна та 

багато інших. Зроблені ними припущення більшою мірою збігалися і 

підтверджували обґрунтованість висунутих раніше гіпотез. Проаналізувавши 

наукові роботи останніх двох років можна встановити, що більшість з них були 

написані науковими співробітниками з Китаю, які приділяли увагу вивчення 

походження вірусу і особливостям інфікування, а європейські фахівці, в свою 
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чергу, в основному описували зміни економічної ситуації в світі через введення 

карантинних обмежень. 

Прийнято вважати, що сфера фізичної культури та спорту здебільшого 

спрямована на збереження і зміцнення здоров'я громадян держави в процесі 

усвідомленої рухової активності. Проте, на практиці вона відіграє більш значну 

роль як всередині країни так і на міжнародному рівні. Країни з високим рівнем 

розвитку даної сфери, підвищують її репутацію та конкурентоспроможність, 

сприяють розвитку інтеграційних процесів на міжнародному та світовому рівні 

за рахунок участі в спортивних змаганнях. Згідно даних статистичного відділу 

ООН, які наведені у перших чотирьох стовпцях таблиці 1[1], можна помітити 

відмінності у фінансовій підтримці спорту серед аналізуємих країн, проте 

майже в кожній з них присутня тенденція до перевищення суми виділених 

державою коштів стосовно приватного інвестування більш ніж в два рази. 

Винятком з наведеного твердження є США, в якому державна підтримка спорту 

законодавчо не передбачена, так само як і існування відповідального за це 

відомства. В свою чергу,  найбільшу кількість державних коштів у сферу 

фізичної культури за даними станом на початок 2019 року виділили уряди 

Китаю, Швеції, Німеччини та Норвегії, що відбилося на результатах 

спортсменів: представники перерахованих країн здобули відповідно 14, 31 та 39 

медалей [2]. 

Порівнюючи дані початку 2019 та 2020 року помітна тенденція до 

загального зменшення частки державного фінансування на сферу спорту, 

приблизно в два рази - здебільшого це торкнулося професійного спорту. Саме 

через впровадження повномасштабного карантину у зв’язку з появою вірусу 

COVID-19, були скасовані більшість спортивних змагань, через що зникла 

необхідність у фінансовій підтримці. Проте, аналогічне зменшення характерне і 

для базового спортивного навчання дітей та підлітків, як у відсотковому 

співвідношенні до загальної суми бюджету, так і в грошовому еквіваленті, що 

можна було б пояснити інфляційними процесами в державі. Наприклад в 
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Норвегії Загальне фінансування сфери фізичної культури зменшилося з 420, 

млн.дол (1,6% з державного бюджету) до 260,6 (1,3%). Не дивлячись на те, що 

частка з бюджету зменшилася на 0,3% в грошовій формі вираження загальна 

сума зменшилася майже на 40%, на що вказують дані горизонтального аналізу. 

Найбільше зменшення у фінансуванні порівняно з попереднім роком було 

помітне у Німеччині на 71%,(261,1 млн.дол), Нідерландах на 78,4% (160,6 

млн.дол) Франції та Ліхтенштейні на 80 та 86,6% відповідно, в інших країнах 

даний показник як правило не перевищував 30%.  
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Перелічені вище країни скоротили фінансування здебільшого за рахунок 

професійного спорту і майже не змінили обсяг фінансової допомоги щодо 

базової підготовки школярів та студентів. Не дивлячись на це, у Новій Зеландії 

ситуація абсолютно інша, станом на 2020 рік вони уряд підвищив фінансування 

спорту на 9%, хоча в грошовому еквіваленті це становить лише на 3.5 млн.дол.  

При детальному вивченні карти розповсюдження короновірусної 

інфекції, можна зробити припущення про прямолінійний взаємозв’язок між 

відсотком інфікованого населення та зменшенням фінансування. Для 

високорозвинених країн це явище проявляється менш виражено ніж для 

індустріальних, адже для складових першої підгрупи є характерним наявність 

фінансового резерву. Проте, при повному його використанні ситуація стрімко 

змінюється. Наприклад у Німеччині та Франції які вважаються країнами з 

високорозвиненим типом економіки зменшення фінансування спорту 

перевищило 70%, при чому такий значний спад відбувся протягом декількох 

останніх місяців, коли кількість хворих почала зростати у геометричній 

прогресії а резервні запаси було вичерпано. Такі різкі зміни призводять до 

появи багатьох проблем: погіршення підготовки спортсменів та зниження їх 

професіоналізму, відсутність можливості реалізації підлітків зайняті в даній 

сфері (так як спортивна кар’єра згідно міжнародних статистичних досліджень 

трудових ресурсів завершується в середньому в 30 років, відсутність змагань на 

вищому рівні протягом тривалого періоду часу може стати значною проблемою 

для спортсменів в майбутньому), втрата інвесторів та професійних тренерів.  

Звісно, наслідки пандемії вплинули на фізичну культуру та спорт не лише 

на рівні країни але і всього світу, лише через скасування Олімпіади в Японії 

(2020), за попередніми оцінками аналітиків, країнами світу було втрачено 

більше 60 млрд доларів. Проте, для відновлення спортивної сфери, спочатку 

необхідно вирішити проблему з інфікованістю на SARS-CoV-2 – що я 

першочерговим завданням урядів країн.  
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Для стабілізації та перспективного розвитку спорту є необхідним 

створення відповідної стратегії співробітниками Міністерства молоді та спорту 

з метою створення умов, які передбачають можливість для громадян країни 

вести здоровий спосіб життя, систематично займатися фізичною культурою і 

спортом, отримувати доступ до розвиненої спортивної інфраструктури, а також 

підвищити конкурентоспроможність українського спорту на міжнародному 

ринку. 

До числа основних завдань, що вимагають вирішення для досягнення 

поставленої мети, відносяться:  

1. Створення нової національної системи спортивного виховання

населення. 

2. Модернізація системи фізичного виховання різних категорій і груп

населення, в тому числі в освітніх установах професійної освіти. 

3. Удосконалення підготовки спортсменів високого класу і спортивного

резерву. 

 4._Розвиток організаційно-управлінського, кадрового, наукового, 

медико-біологічного та антидопінгового забезпечення фізкультурно-спортивної 

діяльності.  

5. Розвиток інфраструктури сфери фізичної культури і спорту та

вдосконалення фінансового забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності. 

Виконання усіх перелічених вище пунктів надасть змогу протягом 

короткого терміну часу стабілізувати ситуацію у сфері спорту. 

Нестабільна економічна ситуація кінця 2019 року, вплинула майже на усі 

сфери діяльності людей, і сфера фізичного виховання та спорту – не виняток. 

Через необхідність у перенаправленні державних коштів у науку та медицину, 

дана сфера постраждала найбільше порівняно з іншими, проте при розробці та 

впровадженні стратегій щодо стабілізації сучасного стану спорту можна не 

лише відновити показники 2019 року але і покращити їх. 
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Общая численность штатных педагогических работников на 1 января 

2020 года в профессиональных образовательных организациях СПО РФ 

составляет 137 107 человек, в том числе 112 914 преподавателей и методистов; 

24 193 мастеров производственного обучения. Кроме того, в подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена задействованы 27 216 

преподавателей, работающих на условиях штатного совместительства 

(внешних совместителей), что составляет около 20% [1]. 

Все они работают по требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Подчеркнем, что требования профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом 

Минтруда РФ от 06.09.2015 г., № 608н) [2] предполагает установление новых 

трудовых функций таких работников для соответствия требований российского 

рынка труда. 
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Профессиональный стандарт педагога профессионального образования / 

обучения / воспитания отвечает требованиям роста технологизации всех видов 

деятельности. Научные рекомендации все больше переключаются 

совершенствование практики педагогической деятельности в условиях нового 

экономического уклада.  

Тренд роста востребованности различных технологий не только 

диверсифицирует традиционные педагогические функции, но и представляет их 

в виде феномена ценностей профессиональной квалификации.   

Профессиональный стандарт позволяет субъектам проектировать 

горизонтальную профессиональную карьеру на основе ценностей 

профессиональных квалификаций: 

• педагог-методист — ценностной характеристикой которого является 

методическая деятельность, понятная для всех субъектов; 

• педагог-практик (сетевой педагог) — ценностной характеристикой которого 

является развитие различных форматов преподавательской деятельности в 

условиях сетевого обучения; 

• педагог — сетевой психолог — ценностной характеристикой которого 

является психологическая деятельность по развитию сетевого партнерства; 

• педагог-эксперт — специалист по разработке контрольно-измерительных 

материалов, который совместно с техником по образовательной статистике 

проводит корпоративный мониторинг качества образовательных достижений 

разновозрастных групп обучающихся.   

Развитие современного общества, проблемы модернизации российского 

образования направлены на совершенствование подготовки 

высококвалифицированных кадров, особенно в сфере образования. Подготовка 

таких специалистов на разных уровнях образования невозможна без 

педагогических кадров, способных обеспечить достаточно высокий уровень 

профессиональной компетенции современного работника. 
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Существование совокупности уровней профессионального образования, а 

также дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовки позволяет гражданам Российской Федерации выбирать различные 

траектории получения профессионального образования и повышения 

квалификации. 

В принятой сегодня Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 

2013-2020 отражается также и область образования, включающую реализацию 

образовательных программ, результаты подготовки по которым соответствуют 

с 1 по 6 уровням квалификаций для разработки профстандартов: 

- программы профессионального обучения (профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка по профессиям рабочих 

(служащих); 

- программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 

программы подготовки специалистов среднего звена (образовательные 

программы среднего профессионального образования); 

- практико-ориентированные программы бакалавриата (образовательные 

программы высшего образования) [3]. 

Заметной тенденцией развития кадрового потенциала организаций и 

предприятий становится создание собственных центров и программ обучения 

персонала. В Стратегии развития системы подготовки кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, 

отмечается, что сегодня 66% работодателей предпочитают доучивать и 

переучивать своих работников на базе собственных образовательных 

подразделений. Это, в целом, отвечает мировой тенденции повышения роли 

внутрифирменной подготовки сотрудников, и, далее, говорится о 

необходимости обеспечить повышение роли корпоративной подготовки, 

установление более тесной связи профессионального образования с субъектами 

спроса на рынке труда.  
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Среди ряда принципов, которые выдвигает Стратегия, есть принципы, 

связанные с непрерывностью системы подготовки квалифицированных кадров 

и возможностью получения необходимых знаний, навыков, компетенций и 

квалификаций в течение всего периода трудовой деятельности. А также 

усиление роли государственно-частного партнерства в подготовке 

квалифицированных кадров. 

Для реализации данной стратегии среди мероприятий отмечается 

создание условий для обеспечения Системы квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

Введение профессионального стандарта "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" находит свое отражение в формировании 

кадровой политики и в управлении персоналом работодателями, а также при 

организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 

договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты 

труда. 

Учеными и педагогами-практиками отмечается ряд проблем, связанных с 

внедрением профстандарта педагога, среди которых следует отметить: 

- необходимость доработки критериев оценивания квалификации 

педагогов, с позиций овладения ими новыми профессиональными 

компетенциями; 

- инструментальная проработка идеи введения многоуровневого стандарта. 

Введение профессиональных стандартов педагогов находит своё 

отражение и в проектировании основных профессиональных образовательных 

стандартов в вузе [4]. Подготовка педагогических кадров для системы среднего 

профессионального образования сегодня находится в центре внимания, 

особенно в направлении профессионально-техническом. 

Следует сказать, что вопросам формирования педагогического 

мышления, педагогическких знаний и умений обучающихся в системе СПО 
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придавалось огромное значение. Комплексно решая задачи подготовки учителя, 

российское образование всегда отмечало важность роли педагогов в развитии 

таких направлений, как педагогическое образование обучающихся, развитие 

детского творчества, организации профессиональной подготовки педагогов. 

Однако в последнее время наметились тенденции, связанные с резким 

снижением уровня педагогической подготовки молодежи. 

Сегодня в условиях пандемии короновируса система СПО столкнулась с 

необходимостью в кратчайшие сроки перейти на дистанционное обучение 

(ДО). Эффективность ДО зависит от таких составляющих, как материально-

техническое оснащение и учебно-методическое обеспечение, цифровая 

компетентность преподавателей. 

Работа по внедрению дистанционных образовательных технологий в 

системе СПО ведется непрерывно. Действующая система непрерывного 

повышения квалификации, включает такие направления, как создание 

электронного УМК, разработка дистанционного курса в СДО Moodle3.5, 

создание видеолекций для онлайн-курса и др. Она позволила в системе СПО 

преподавателям в ситуации карантина быстро и безболезненно перестроиться с 

дистанционного сопровождения очного обучения на полностью дистанционное. 

При этом в процессе перехода на ДО в системе СПО был выявлен ряд проблем: 

– отсутствует методика организации и проведения оценки знаний обучающихся 

дистанционно; 

– удаленные занятия не смогут гарантировать полноценное формирование 

профессиональных компетенций; 

– необходима организация педагогического (тьюторского) сопровождения 

обучающихся в процессе дистанционного обучения. 

В связи с этим необходима реализация новых направлений деятельности 

СПО по повышению квалификации преподавателей: 

1. Для системы СПО, помимо платформ онлайн-обучения, необходимы 

демонстрация и практика. С этим могут помочь VR- и AR-технологии. 
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2. VR/AR изменит не только процесс обучения, но и направление в повышении 

квалификации преподавателей, которые смогут работать с новыми 

инструментами обучения. 

3. Для осуществления эффективного дистанционного обучения необходимы 

преподаватели, способные и готовые профессионально, психологически и 

технически работать тьютором [5]. 

Именно в организации специальной подготовки преподавателей к 

осуществлению деятельности в системе СПО возможно решение данных 

проблем. 
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Початковими військовими навчальними закладами (далі – ПВНЗ), що 

діяли на території України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть були 

кадетські корпуси (у 1865 – 1882 рр. мали назву “військова гімназія”). На 

теренах України такі заклади діяли у Полтаві (з 1840 р.), Києві (з 1852 р.), Одесі 

(з 1899 р.) й Сумах (з 1900 р.). Вони надавали молодим особам, призначеним до 

офіцерської служби, загальну освіту й військове виховання. У військово-

гімназійний період цим закладам було визначено семирічний загальноосвітній 

реальний курс, який залишився в цих закладах до кінця їх існування. 

Серед низки загальноосвітніх дисциплін у підготовці вихованця ПВНЗ 

значне місце належало вивченню іноземних мов – французької і німецької. 

Увага, яку відводили на засвоєння іноземних мов мала сприяти вільному 

спілкуванню випускників ПВНЗ з освіченими верствами населення та 

утвердженню в суспільстві досить високого статусу офіцера як людини 
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всебічно освіченої. Водночас, на відмінність від інших середніх закладів, в 

кадетському корпусі не було таких предметів, як латинська і грецька мови, на 

які витрачали багато навчального часу в цивільній школі. За рахунок цього у 

корпусах викладали хімію та космографію, яких не було в школах інших 

відомств [1, с. 188]. Навчальний час для вивчення діючих мов в середніх 

навчальних закладах різних відомств був практично однаковим, але ПВНЗ мали 

незначну перевагу. Для порівняння, в кадетському корпусі в семи класах на 

французьку мову припадало 28 год. на тиждень, в реальних училищах – 26, а в 

цивільних гімназіях – 24. 

Французьку мову в ПВНЗ починали вчити з першого класу, а німецьку з 

другого. Вивчення цих предметів мало за мету навчити учнів мовній граматиці, 

дати їм необхідні навички у розмовній мові і розумінні нескладної прози, а 

також надати коротку інформацію про знаних іноземних письменників та їх 

головні твори [2, с. 3]. 

Аналізуючи розрахунки навчального часу, що відводився на проходження 

навчального курсу, а також навчальні плани щотижневих уроків у ПВНЗ можна 

стверджувати, що за сім років вихованець цього закладу проходив навчальний 

курс з понад 15 тис. навчальних годин, серед яких на вивчення мов припадало 

майже 4,3 тис. навчальних годин. Так, у Київському кадетському корпусі 

наприкінці ХІХ століття на вивчення французької мови виділялося 2259, а 

німецької – 2040 навчальних годин, що складало відповідно 15 і 13% від 

загального навчального часу.  

Розрахунок навчальних годин, відведених на проходження повного 

семирічного курсу навчання в Київському кадетському корпусі у 1887–

1888 навчальному році наведено у таблиці 1 [3, арк. 4].  

Оскільки викладання іноземних мов потребувало більшого напруження 

пам’яті та старанності, ніж інші навчальні дисципліни, викладачі намагалися 

використовувати прийоми, що урізноманітнювали і пожвавлювали монотонні 

уроки. Для цього, в молодших класах Одеського кадетського корпусу, 
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застосовували віденські картини Гельцеля, які вміло поєднували безліч 

предметів на одну розмовну тему і відзначалися високим художнім 

оформленням. За їх допомогою вчителі запитували учнів, учні – вчителів, або 

учні – учнів про різні предмети та дії, які були зображені на картинах. 
Таблиця 1 

Предмети 
Класи Усього 

 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ 
1. Закон Божий 164 161 152 153 151 149 97 1027 (7%) 
2. Російська мова та 
словесність 398 328 392 312 307 302 198 2237 (15%) 
3. Французька мова 511 343 336 333 329 245 162 2259 (15%) 
4. Німецька мова - 346 428 508 337 252 169 2040 (13%) 
5. Математика 427 334 416 498 580 495 326 3076 (20%) 
6. Фізика - - - - 159 314 152 625 (4%) 
7. Космографія - - - - - - 107 107 (0,7%) 
8. Природнича історія - 155 152 150 147 145 - 749 (5%) 
9. Історія - - 154 152 229 303 147 985 (6,5%) 
10. Географія 152 150 146 145 - - 95 688 (4,5%) 
11. Малювання 194 158 217 146 145 141 - 1001 (7%) 
12. Письмо 159 156 - - - - - 315 (2%) 
Усього год. 2005 2131 2393 2397 2384 2346 1453 15109 (100%) 

 

У середніх та старших класах інтерес зосереджували на вивченні 

іноземних текстів по підручниках. Крім цього, багатьом кадетам видавали 

книги і дитячі журнали для читання іноземними мовами, які за змістом 

відповідали загальному розвитку класу (казки, повісті, розповіді з історії, 

географії, астрономії тощо) [4, с. 79−80]. 

Слід зазначити, що саме іноземні мови були найскладнішими предметами 

для вивчення учнями та проблемними дисциплінами для керівництва цих 

навчальних закладів. У більшості випадків тогочасні методики викладання не 

були ефективними. Так, колишній вихованець Полтавського корпусу 

О. Бутовський, розкриваючи причини цієї проблеми, писав у своїх мемуарах: 

“Іноземні мови були поставлені погано. Причиною цього були, з одного боку, 

незнання і повна байдужість до них у середовищі офіцерів, яке оточувало нас, з 
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іншого – тверде переконання викладачів, що скільки б вони не працювали, вони 

все одно не досягнуть ніяких успіхів. В останньому класі жоден з нас навіть не 

вмів прочитати грамотно жодної французької фрази” [5, с. 479]. 

Іншу причину так званих мовних невдач намагався пояснити П. Волошин, 

який навчався у цьому закладі значно пізніше О. Бутовського: “Погано було з 

іноземними мовами. І німці, і французи були справжнісінькі і сумлінні, але чи 

то вони не знали справжніх методів, чи то ми, українці, були нездатні до мов, 

так і залишилося загадкою. Ми зубрили граматику, відмінювання і дієвідміни, 

але говорити так і не навчилися” [6, с. 19]. 

Суттєві помилки викладання навчальних курсів з іноземних мов пояснює 

аналіз протоколів засідань педагогічних комітетів цих закладів. Автор 

встановив, що поширеним недоліком була невідповідність програм вивчення 

іноземних мов та російської мови. Вихователі військових гімназій скаржилися, 

що викладачі іноземних мов повідомляють учням такі відомості з граматики, 

яких вони ще не вивчали з російської мови. У результаті учні змушені були 

просто зазубрювати правила, не розуміючи їх значення [7, арк. 27−28].  

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що такий стан 

вивчення іноземних мов був результатом серйозних прорахунків в організації 

навчання з боку Головного управління військово-навчальних закладів.  

Отже, вивчення іноземних мов у ПВНЗ завжди вважалося дуже важливим 

для підготовки майбутнього офіцера, що підтверджує обсяг навчального часу, 

відведеного на їх вивчення як у військово-гімназійному, так і в кадетському 

курсах. Незважаючи на це, мети вивчення іноземних мов протягом існування 

цих навчальних закладів досягнуто не було. 
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ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

Баленкова В.В.  

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Баленкова Вікторія Вікторівна 

викладач вищої категорії  

Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» 

 

Слово «інновація» означає «нововведення», «оновлення». Воно може 

бути застосовано до будь-якої сфери: до науки, медицини, освіти. У країнах 

Західної Європи поняття «педагогічна інновація» досліджується з кінця 50-х 

років, в Україні громадськість почала проявляти до них інтерес на початку 90-

их. Сучасна освіта намагається задовольняти запити інформаційного 

суспільства. Реформація освіти потребує переходу до нової системи, активного 

впровадження педагогічних інновацій.  

Педагогічна інновація - це процес розробки, впровадження, тестування та 

оцінки нововведень в сфері освіти, які допомагають ефективно досягати 

поставлених задач. Інновації і цілі тісно пов'язані між собою: освітній процес з 

часом змінюється, ринок праці висуває нові умови до майбутніх фахівців, і 

навчання трансформується, підлаштовується під нові вимоги, для досягнення 

яких потрібні нові педагогічні методики, прийоми і засоби. Головний критерій 

інновації - це її новизна і актуальність. Нововведення в освіті допомагають 

досягти таких цілей: гуманізації, демократизації освітнього процесу; 

інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів; підвищенні ефективності 

організації навчальної і виховної роботи; видозміни навчального матеріалу з 

точки зору методики та дидактики.  
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Реалізувати поставлені цілі допомагають нові підходи, які активно 

впроваджуються в педагогічний процес. Вони є основою для розробки нових 

методів і прийомів роботи в навчальних закладах. 

Підхід в навчанні - це базовий принцип, сукупність вимог і цілей, який є 

основою для нових технологій. Вимога сучасної освіти полягає не в тому, щоб 

дати слухачам якомога більший обсяг знань, а в тому, щоб навчити їх вчитися 

самостійно, не тільки знати, а й уміти оперувати отриманою інформацією. В 

основі педагогічних інновацій лежать два ключові підходи. 

Особистісно-орієнтований підхід має на увазі орієнтування освітнього 

процесу на особистість кожного слухача. Сучасна педагогіка повинна 

враховувати унікальний досвід і характер кожного студента, розвивати його 

індивідуальність і таланти. Реалізація цього підходу включає в себе опору на 

принципи вибору (студенти можуть обирати напрямки роботи, якими вони 

хочуть займатися), довіри (відсутність авторитарного тиску з боку викладачів), 

творчості і успіху, суб'єктивності, індивідуальності. 

Компетентнісний підхід. Він акцентує увагу на результаті навчання, при 

цьому результат - це не сукупність знань, а комплекс умінь, здатність студента 

вирішувати проблеми, конфлікти, діяти в різних ситуаціях. Не так важливо, 

скільки студент знає, більш важливо його вміння реагувати на зміни, проявляти 

гнучкість, керувати емоціями і вміти вибрати потрібну інформацію. Ця 

інновація вимагає кардинального перегляду системи освіти, реформування 

принципів оцінювання та організації навчання. Ґрунтуючись на цих підходах, 

педагоги і методисти розробляють інноваційні педагогічні технології - 

сукупності методик, способів і методів передачі знань і оцінювання, які 

впроваджуються в освітні установи.  

У результаті опрацювання різних методів, з урахуванням сучасних вимог 

до майбутніх спеціалістів, новітня педагогіка пропонує такі інноваційні 

навчальні технології.  
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Проектна робота  

Проектна робота - це вид діяльності, який допомагає розвивати творчі 

здібності студентів, формувати в них навички роботи в колективі. Мета 

проектів - актуалізувати і використовувати на практиці, розширити і поглибити 

отримані знання. Робота над проектом може відбуватися індивідуально, в парах 

або в мікрогрупах, вона має на увазі рішення якоїсь проблеми, пошук 

оптимальних відповідей. У ВНЗ активно використовують інтеграцію дисциплін 

в проектах, наприклад, пропонують студентам досліджувати міждисциплінарні 

зв'язки між базовими дисциплінами та дисциплінами професійного циклу. Ця 

інновація формує і розвиває комплексне мислення, вміння аналізувати, 

встановлювати зв'язки і створювати нові ідеї, бачити цілісну картину світу.  

Ігрові технології  

Ігрові виконують кілька функцій: розважальну, терапевтичну, 

діагностичну, соціальну. Під час гри студенти займаються вільною 

розвиваючою діяльністю, отримуючи задоволення і ефект не тільки від 

результату, але і від процесу. В освітньому процесі гра використовується в 

якості елемента більш широкої технології, частини заняття, або позакласної 

роботи. Педагогічна гра має чітко сформульовану мету, яка подається у формі 

ігрової задачі, всі учасники гри підкорюються заздалегідь підготовленим і 

озвученим правилам. 

Дистанційне навчання  

Дистанційне навчання - інновація, яка активно впроваджується в 

європейських країнах і США. На спеціально розроблених майданчиках 

створюються курси, в які входять цикли лекцій, завдання, розклад очних 

консультацій з викладачами. Слухачі самостійно організовують час і 

дисциплінують себе на самонавчання. Існує кілька майданчиків, на яких школи 

і університети пропонують різні курси у вільному доступі ( «Універсаріум», 

«Лекторіум», із зарубіжних - «Сoursera»). Школи та університети розробляють 

власні інформаційні ресурси, які допомагають студентам і викладачам 
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взаємодіяти і обмінюватися досвідом поза стінами освітніх установ. Зараз, в 

часи самоізоляції та карантину, дистанційне навчання, його різні форми, стають 

більш актуальними в освіті всього світу. 

Інтерактивні технології  

Інтерактивні технології - це методи, які допомагають помінятися місцями 

викладачам та студентам. Взаємодіючи в групах, працюючи над інформацією, 

студенти відкривають для себе нові можливості самонавчання. 

Це цілий комплекс методів і прийомів роботи, спрямованих на створення 

діяльності, в процесі якої слухачі взаємодіють один з одним, працюють над 

вирішенням спільної справи. Інтерактивні технології реалізуються через 

проведення семінарів, диспутів, проблемних лекцій, дискусій, на яких студенти 

можуть представити свої думки, вчитися аргументувати свою думку. 

Портфоліо  

Портфоліо допомагає оцінити динаміку результатів навчання. З його 

допомогою можна візуалізувати навчальні досягнення і відкриття. Ця інновація 

реалізується через такі способи накопичення інформації: електронні портфоліо, 

«папки досягнень», «щоденники зростання». У них фіксуються всі 

напрацювання, проекти, збираються матеріали, які підтверджують участь в 

проектах, дискусіях, результати творчої діяльності.  

Перераховані технології використовують комплексно, з огляду на основні 

підходи. Вибираючи технологію, метод і прийом роботи, педагоги враховують 

особистісні характеристики студентів, їх схильності та потреби. 
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Проблема: Зараз Українська освіта переживає етап масштабної 

реформації, а отже вимагає нових методик, більш цікавих сучасним дітям. 

Основною ціллю вчителя математики стає організація навчального процесу 

таким чином, щоб, навіть у вільний від навчання час діти знаходили кілька 

хвилин для саморозвитку, в тому числі для заняття математикою. 

Перемогти Інтернет та комп’ютерні ігри у боротьбі за увагу дітей – 

задача непроста. Одним з способів її вирішення є організація власне процесу 

навчання у формі гри. В цій роботі я проаналізую деякі з існуючи та створених 

мною ігор, які б могли зробити навчальний процес цікавішим.   

Ключові слова: математика, ігри, інтерактивні заняття, ігрові методи 

 

Вступ 

Навчання в школі переповнене стресом, і саме від вчителя залежить, чи 

будуть школярі йти на урок математики з усмішкою, чи навпаки з передчуттям 

того,  що буде багато незрозумілого та нудного матеріалу. 

На мою думку, завдання вчителя не тільки підтримувати ідеальну 

дисципліну під час уроку, а й подавати матеріал цікаво та весело. 

Тому я вважаю доречним раз хоча б раз на тиждень або при завершені 

теми проводити урок-узагальнення в ігровій формі. 

Доцільність використання ігрового методу обґрунтовується тим, що він 

поєднує одразу декілька функцій: 
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- спонукальну (викликає інтерес в учнів до матеріалу); 

- комунікативну; 

- самореалізації; 

- діагностичну; 

- корекційну; 

- розважальну.[1] 

Ігри для уроків: 

1) Їстівне-неїстівне[2.1] 

За стандартними правилами ця гра розрахована для дошкільнят.  

Діти встають в шеренгу, а ведучий називає слово. Якщо названо те, що 

можна з’їсти, не нашкодивши при цьому організму, гравець має зловити м’яч. 

Якщо ж він/вона це куштувати не хоче, то дитина має зорієнтуватись та м’яч 

відштовхнути. 

Однак ця гра не обмежується дитячими садками, як здавалось би на 

перший погляд. Її можна використовувати в тому числі й в школах на уроках, 

адже предмети можна ділити на дві групи за будь-якою ознакою. 

Найзагальнішим варіантом є розділяти таким чином твердження на правильні 

та хибні.  

Переваги: Гра вимагає швидкого орієнтування в матеріалі та хорошої 

реакції. Ця гра дає дітям можливість розім’ятися, в той час як для вчителя 

виконує важливу функцію - виявлення проблемних тем та корекції знань. 

Зауважимо, що важливо розділяти помилки, допущені учнями через повільну 

реакцію та помилки, допущені через брак знань.  

Недоліки: Оскільки гра активна, вона вимагає максимальної уваги з боку 

вчителя, а також чіткого дотримання техніки безпеки. 

Перед початком гри викладач має впевнитись, що учасникам не 

заважають сторонні предмети, через які вони можуть травмуватись, або які 

вони можуть пошкодити м’ячем. Тому цей інтерактив найкраще проводити в 

актовій або спортивній залі, а в теплу погоду – на вулиці. Якщо ж такої 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Теорія та методика навчання 

© Борець Михайло   209 

можливості немає, то проведення гри у кабінеті допустиме за умови відповідної 

розстановки парт, при якій вони не заважатимуть учасникам.  

Важливо, щоб м’яч був легким. Добре підійде м’яч для настільного 

тенісу, пляжний м’яч, повітряна кулька або воланчик для бадмінтону. 

2) Брейн-ринг 

«Брейн-ринг — гра між двома (і більше) командами у відповіді на 

питання.» [1] 

За моїми власними спостереженнями, це є однією з найпопулярніших ігор 

серед тих, що використовуються вчителями. (За одинадцять років навчання в 

школі вчителями з різних предметів в моєму класі було проведено до тридцяти 

навчальних ігор та змагань і близько двадцяти з них були різного типу командні 

вікторини та брейн-ринги). 

Дійсно, базові правила брейн-рингу достатньо прості та зрозумілі: учні 

діляться на декілька команд, кожній з яких ставляться запитання по вивченому 

матеріалу. Та з команд, яка швидше або точніше надасть відповідь, отримує бал 

за відповідне завдання. При цьому ця гра відкриває широкий простір для 

педагогічної творчості, адже вчитель може вводити додаткові правила та 

обмеження залежно від предмету, рівня підготовки класу, вивченої теми тощо. 

“Брейн-ринг, як інтелектуальне змагання викликає в учнів прагнення до 

перемоги, а отже потребує ретельної підготовки. Оскільки гра є командоню, 

протягом цього змагання учні вчяться швидко опрацьовувати різні версії 

відповіді, визначати правильне і відкидати другорядне, радитися одне з одним, 

застосовувати здобуті на уроках знання на практиці. 

Підбираючи до брейн-рингу запитання різних типів, вчитель цим самим 

реалізує завдання міжпредметних зв’язків. Підготовка учнів до брейн-рингу 

вимагає в учнів повторення вивченого, а отже, сприяє закріпленню знань” [1] 

Зазначимо, що в цій грі важливий спосіб розподілу дітей на команди. 

Таких способів є декілька, вчитель обирає найбільш прийнятний для даного 

колективу [3] 
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Переваги: Учні вчяться працювати в групі; брейн-ринг розвиває лідерські 

здібності в капітанів команд, адже вони мають брати на себе відповідальність за 

остаточну відповідь команди. Учасники об’єднуються спільною метою, 

командним духом. 

Під час брейн-рингів за одне заняття можна поєднати завдання з різних 

тем та навіть предметів. Також можна організувати бліц-тур з логічними та 

математичними задачами, які будуть нескладними, однак вимагатимуть 

уважності та швидкого аналізу умови.  

Недоліки: При нерівномірному поділі на команди одна з команд може 

бути набагато слабшою або сильнішою за інші.  

Також є ризик «задавлювання» сильними учнями слабших. Дітям, що 

гірше знають предмет, інші гравці команди можуть за весь час змагання взагалі 

не надати слово.  

3) Квест 

Ще одним форматом командної гри є квест. 

На відміну від брейн-рингу, для квесту весь клас можна розглядати як 

одну велику команду, адже тут основна ціль – не конкуренція між учнями, а 

максимально швидке проходження послідовності випробувань. 

Задачі можуть бути взаємопов’язані, тобто утворювати ланцюжок, де для 

доступу до нового завдання необхідні знання розв’язків усіх попередніх. 

Одним з найцікавіших форматів цієї гри є активний квест, при якому 

завдання розміщені по всій території школи. Діти із задоволенням будуть 

переходити з локації на локацію, шукаючи нові загадки, відповіді на які стануть 

ключем до наступних точок з завданнями. 

Переваги: Активна розумова діяльність при квесті супроводжується ще й 

фізичною активністю. 

В дітях розвивається допитливість, вони знаходять загадки в самих 

цікавих та непередбачуваних місцях.  

Недоліки: 
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Оскільки для активного квесту має бути задіяна велика територія, а учні, 

захопившись черговою загадкою, можуть почати щось голосно обговорювати, 

такий формат краще проводити на шкільному подвір’ї або в час, коли у інших 

класів не передбачено занять.  

4) Крокодил/вгадай слово 

Якщо новий матеріал насичений новими термінами, то доцільно буде 

провести гру «Крокодил» або гру «Вгадай слово» («Alias») або комбінований 

варіант. 

Правила гри такі: 

Вчитель викликає одного з учнів. Той витягає зі скриньки папірець з 

назвою одного із термінів, що були пройдені в останній темі. 

Далі він/вона має пояснити це слово так, щоб хтось з інших гравців зміг 

зрозуміти, про яке поняття йде мова. 

Є три різновиди правил: «Крокодил» - слово пояснюється жестами, 

«Вгадай слово» - слово пояснюється усно, але без використання 

спільнокореневих та комбінований варіант, де частина слів пояснюється 

жестами, частина – синонімами. 

Ефективність гри перевірено особисто під час педагогічної практики в 

Українському фізико-математичному ліцеї. 

Переваги: Гра допомагає повторити нові терміни, формує в учнів навички 

самостійного формулювання означень, розвиває нестандартні способи 

мислення для опису математичних об’єктів. 

Ця розвага займає відносно небагато часу, а отже на неї можна не 

виділяти окремий урок, а проводити на початку заняття в якості розминки. 

Недоліки: 

Оскільки в дітей можуть бути певні обмеження по харчуванню (дієти, 

викликані станом здоров’я), перед роздачою цукерок в якості призів, необхідно 

отримати підтвердження від батьків усіх учнів, що їм дозволено вживати 

солодке. 
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Тому можливе застосування інших призів або використання методики 

ігрової валюти, про яке йтиметься відповідно у пункті Ігрова валюта. 

Також проблемою цієї гри є те, що розумні діти з інтровертним типом 

мислення можуть не проявляти достатньої активності через власну 

сором’язливість, в той час, як активні учні, назвавши десятки помилкових 

версій, дійдуть врешті решт до правильної. 

5) Математична Дженга 

Щоб заохотити учнів виходити до дошки, можна під час проведення 

практичного заняття провести гру «Дженга» 

 «Дженга (англ. Jenga) — настільна гра, в якій гравці почергово дістають 

блоки з основи вежі і кладуть їх на верх, роблячи вежу все більш високою і все 

менш стійкою [4] 

Оскілки з кожним наступним ходом втримати конструкцію все важче та 

важче, вигідніше за все роботи хід одному з перших. Цю властивість можна 

використати як допоміжний інструмент для заохочування дітей виходити 

відповідати біля дошки на початку уроку. Адаптуємо для цього правила 

наступним чином: кожен учень після правильної відповіді може зробити один 

хід у грі. Всі учасники, які встигли походити до того, як башта завалилася, 

отримують заохочувальні призи. 

Переваги: Збільшує бажання учнів працювати біля дошки. Ця гра 

дозволяє поєднувати одночасно розв’язування практичних завдань із грою. 

Учні уважніше слідкуватимуть за тим, що відбувається біля дошки. 

Недоліки: 

Проблема з призами аналогічна до розглянутої в попередньому пункті. 

Також при падінні вежі може пролунати досить голосний звук, який може 

бути чутний в сусідніх аудиторіях. 

6) Кросворд 

Якщо є необхідність перевірити знання багатьох термінів у всього класу 

одночасно, то «Крокодил» використовувати недоречно. Однак щоб не давати 
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письмове опитування, можна запропонувати для учнів трохи цікавіший варіант 

– заповнення кросворду. 

Переваги: Хороший спосіб перевірити знання термінів у всього класу 

одночасно у цікавішій формі, ніж звичайне письмове опитування. 

Недоліки: 

Кросвордами не варто зловживати, адже інакше вони набриднуть і будуть 

сприйматись не як гра, а як звичайна вправа. 

Отже, не варто занадто часто давати такий тип задач. 

7) Турнір з індивідуальних задач  

Для учнів, що проявляють особливу цікавість до предмету, після уроків 

або на заняттях математичного гуртка можна організувати математичний 

турнір з індивідуальним заліком. 

При доступі до комп’ютерного класу, цікавим буде створення програми, 

яка генеруватиме задачі для кожного з учнів, автоматично засікатиме час та 

перевірятиме правильність відповіді. 

 Таку програму можна використовувати не лише для турніру, а ще й для 

тренування учнів. Коли я навчався в школі, мій вчитель математики та 

інформатики Колєсніков С.Я. створив таку програму. Вона містила декілька 

рівнів у стилі однієї відомої фантастичної книги. Кожен рівень містив кілька 

задач різних типів з певної теми алгебри або геометрії. Учні бачили кількість 

рівнів, пройдених однокласниками, що підсилювало дух змагання.  

Переваги: Математична гра, що проводиться в вільний від навчання час – 

це чудова можливість перетворити математику на хобі. 

Недоліки: Розробка програми вимагає від вчителя додаткових часових 

витрат. Вчитель має отримати доступ до комп’ютерного класу після уроків. 

Довге використання комп’ютера може бути шкідливим для дитячого зору. 

8) Ігрова валюта 

При регулярному проведенні ігор постає питання заохочення переможців. 

Звісно, одним з основних заохочень учнів є відмінна оцінка за 12-бальною 
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шкалою. Однак іноді перемоги у відносно легкій грі недостатньо для високої 

оцінки, але є необхідність нагородити активних учасників. Тому за згодою 

батьківського комітету вчитель може організувати шкільну «валюту», яку діти 

будуть отримувати за перемогу в командних та індивідуальних іграх, відмінну 

поведінку та успіхи у навчанні.  

Важливим та обов’язковим правилом є заборона здійснювати обмін в 

будь-якій формі ігрової валюти на реальні гроші! Допускається тільки обмін 

ігрової валюти на передбачені батьківським комітетом призи.  

Переваги: Ігрова валюта – це універсальна винагорода за різноманітну 

діяльність, в той час, як оцінки відповідають виключно навчальним 

досягненням учнів.  

Діти навчяться заробляти та розпоряджатись власними ресурсами, що 

надзвичайно важливо в капіталістичному суспільстві. 

Недоліки: Ідея платити дітям гроші за навчання і поведінку, хай і ігрові, 

може викликати незадоволення в певної частини батьків та звинувачення, що 

під час розвитку капіталістичного мислення разом з ним може розвинутись ще 

й меркантильність та жадібність. Однак у відповідь на це можна відзначити, що 

для шкільної валюти ця небезпека значно нижча, ніж у самих дорослих при 

використанні справжніх грошей. 

В будь-якому разі, перед впровадженням шкільної економічної системи, 

варто врахувати думки всього педагогічного колективу, батьків та самих учнів. 
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Зміст навчання іноземної мови у загальноосвітніх закладах освіти 

забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного 

компонентів і створюється на засадах оволодіння іноземною мовою у контексті 

міжкультурної парадигми, що передбачає навчання мови народу, який нею 

спілкується, та ознайомлення з його культурою [1; c. 4]. Такий підхід зумовлює 

особливу фахову підготовку майбутніх учителів іноземної мови задля 

формування готовності учнів до міжкультурної комунікації у межах типових 

сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою.  

За переконанням деяких методистів, незважаючи на те, що вивчення 

іноземної мови розпочинається з формування умінь та навичок у різних видах 

мовленнєвої діяльності, готовність до міжкультурного спілкування в 

соціокультурному просторі не може бути гарантована за їх рахунок. Важливим 

є забезпечення учнів необхідною культурологічною інформацією, яка призведе 

до підвищення міжкультурної обізнаності учнів та згодом до формування 

міжкультурної компетентності. Така постановка проблеми, як зазначає В.Г. 

Редько, зумовлює необхідність збагачення кожного компонента (на рівні 

текстових та ілюстративних матеріалів) соціокультурними елементами таким 

https://orcid.org/0000-0002-7204-1405
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чином, щоб шкільна іншомовна освіта сприяла формуванню вмінь і навичок 

міжкультурної комунікації [2; c. 325].  

Починаючи з першого року навчання іноземної мови учні знайомляться з 

доступними для їхнього віку елементами культури країн, мову яких вони 

вивчають (імена людей, назви свят, міст, вулиць, особливості побуту, традиції 

тощо). Вважаємо, що формування соціокультурної компетентності у школярів 

буде успішним за умови провідної ролі вчителя та систематичного виконання 

вправ і завдань, які передбачають розвиток таких умінь:  

 формувати позитивне ставлення до культури народів, мова яких 

вивчається;  

 віднаходити відмінності та подібності між двома культурами, 

включаючи жести, потиск рук, напрям погляду, iнтонацiю, мовнi паузи тощо;  

 вибирати соціокультурні явища відповідно до завдань учителя; 

 формувати асоціативні вміння та спростовувати стереотипи;  

 коментувати іншомовний матеріал соціокультурного змісту, 

висловлюючи при цьому власну думку;  

 висловлювати своє ставлення до важливих подій іншомовної 

культури;  

 інтерпретувати соціокультурну інформацію для формування вмінь 

критичного мислення. 

Не зважаючи на те, що сучасні підручники містять матеріали про 

культуру та традиції країн, мови яких вивчаються, але не завжди у достатньому 

обсязі для здійснення учнями успішної міжкультурної взаємодії. Тому вчитель 

має бути готовим дібрати додатковий лінгвокраїнознавчий матеріал. Це можуть 

бути автентичні аудіо- та відеоматеріали, неадаптовані тексти, брошури, 

реклами, карти тощо.  

Для успішного формування соціокультурної компетентності майбутній 

учитель іноземної мови має керуватися системою вправ та завдань, яка б 

забезпечила поетапну організацію процесу навчання. Ця система має 
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забезпечити як добір вправ і завдань, які сприятимуть розвиткові навичок і 

вмінь вживання соціокультурного матеріалу, так і певну послідовність цих 

вправ і завдань, а також регулярність їх виконання в усіх видах мовленнєвої 

діяльності [2; с. 307]. Вправи і завдання соціокультурного спрямування повинні 

відповідати розробленим у методиці критеріям, а саме: бути комунікативними, 

студенто-центрованими, мовними та мовленнєвими, усними і письмовими. 

Серед індивідуальних та групових завдань, які націлені на формування в 

учнів міжкультурної компетентності, можуть бути також складання 

різноманітних кросвордів (crossword solving), пошук певної культурологічної 

інформації (information search), розповідь оповідань (storytelling), проектна 

робота (project work) тощо [3; c. 23].  

Окрім цього, учитель іноземної мови має залучати на своїх уроках й 

інформаційно-комунікаційні технології, які, безумовно, є дуже важливими для 

формування соціокультурної компетентності. Це можуть бути віртуальні 

подорожі до країн, мови яких вивчаються, похід до віртуального музею чи 

галереї, читання блогу відомої особистості, прослуховування цікавих подкастів 

тощо.  

Отже, врахування особливостей міжкультурної комунікації майбутнім 

учителем іноземної мови зробить помітний вплив на зміст, форми і методи 

навчання, підвищить мотивацію та пізнавальну активність учнів, якість їхніх 

знань, рівень інформаційної культури, розширить їхній кругозір, допоможе 

створювати умови успішності кожного учня на уроці. 
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Аналіз, інтерпретація та узагальнення результатів участі України у 

міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти упродовж останніх 

років, зокрема  дослідженнях якості математичної та природничої освіти TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Studies) та функціональної 

грамотності PISA (Programme for International Student Assessment) [4, 5], 

дозволив з’ясувати переваги і недоліки національної системи освіти та на 

основі цих результатів визначити напрями підвищення ефективності її 

функціонування. Одним з напрямів виступає посилення діяльнісного 

компонента змісту освіти, а серед засобів його реалізації акцентовано увагу на  

різноманітних за формою, типами, рівнями завдання. Їх виконання орієнтовано 

на досягнення важливого результату сучасної освіти – сформованості 

компетентностей здобувачів освіти, забезпечує підготовку учнівства до 

ефективної діяльності в різних сферах життя, сприяє учнівському 

самовизначенню, особистісному розвитку і соціальній мобільності, 

становленню  активної громадянської позиції.   

Розглянемо структуру й компетентнісний потенціал контекстних 

(ситуаційних) завдань у навчанні біології учнів закладів загальної середньої 

освіти. 

http://orcid.org/0000-0003-0430-5808
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До контекстних (ситуаційних) належать завдання, які дозволяють виявити 

уміння учнів проаналізувати ситуацію/проблему, обґрунтувати стратегію своєї 

поведінки в цій ситуації, обрати оптимальний варіант її розв’язання. У 

контекстних завданнях реалізуються принципи проблемності, спеціального 

формування прийомів розумової діяльності, індивідуалізації, самостійності. 

Тому ситуаційні завдання виступають ефективним засобом компетентнісно 

орієнтованого навчання біології [3].  

Структуру контекстного завдання утворено знаннєвим, діяльнісним і 

ціннісним складниками. Вони є результатом екстраполяції компонентів 

ключових компетентностей і предметної біологічної компетентності (знанням, 

способам діяльності, ставленням). Тож завдання такого формату являє собою 

проблемно-пізнавальний комплекс, якому властива особистісна і соціальна 

значущість. Часто одне ситуаційне завдання сприяє створенню умов для 

формування кількох компонентів однієї компетентності або кількох і може бути 

використане для їх перевірки. У процесі роботи над ситуаційними завданнями 

учні можуть виявляти, що їх життєвий досвід, деякі точки зору, критерії оцінки 

і вибір рішень, які раніше бути для них правильними і достатньо надійними, 

неефективні у реальних умовах. Це спонукає школярів до пошуку нових знань, 

способів діяльності, перегляду власної системи цінностей.  

Завдяки проблемному характеру ситуаційного завдання результатом його 

виконання буде суб’єктивно нове для учня знання, яке дитина сприйматиме як 

свій особистий результат. Його значущість усвідомлюється школярами 

досягається завдяки контексту реальних подій, адже у завдання змодельовано 

реальну життєву або навчальну ситуацію або максимально вірогідну, в якій 

можуть опинитися школярі). Наводимо приклад ситуаційного завдання для 

учнів шостого класу [2]. На хлібі, що кілька діб залишається у поліетиленовому 

пакеті, часто з’являється пліснява. Як це пояснити? Що ти зробиш, якщо 

побачиш хліб з пліснявою? Обґрунтуй свої дії.  Це завдання  забезпечує 

розвиток/виявлення компонентів предметної компетентності, визначених 
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навчальною програмою з біології [1]: уміння застосовувати знання для 

зберігання продуктів харчування, профілактики захворювань, що 

спричинюються грибами (це стосується діяльнісного компонента), усвідомлює 

небезпеку захворювань, що спричинюються грибами (це стосується ціннісного 

компонента, ставлень) . 

На основі компонентів предметної і ключових компетентностей нами 

визначено педагогічний ефект завдання. Він полягає в тому, що  учень / 

учениця: уміє бачити нові проблеми у стандартній ситуації;  самостійно 

переносить знання і вміння у нову ситуацію; пропонує способи розв’язання 

проблеми на основі відомих.  

Виконання ситуаційних (контекстних) завдань з біології передбачає 

використання учнями досвіду виконання різних видів діяльності: пізнавальної, 

комунікаційної, оцінної тощо. Комбінації дій та навчальних операцій 

(наприклад, ідентифікація  проблеми, складання плану її розв’язання, 

визначення необхідних для цього ресурсів, генерування ідей щодо виконання 

завдання, вибір способу виконання завдання, обґрунтування свого вибору, 

розподіл обов’язків у складі групи, представлення результатів виконання 

завдання) мають синергетичний ефект у формуванні компетентностей і 

позитивний вплив на особистісний розвиток учнів. Заслуговують на увагу 

завдання на екосоціальне орієнтування. Вони мають дві характерні ознаки: 

містять ціннісні проблемні ситуації, а їхнє розв’язання характеризує моральний 

вибір дитини у заданому контексті. Зауважимо, що виконання таких завдань  не 

вичерпується пошуком правильної відповіді: учні також повинні  оцінити 

ситуацію і прийняти рішення про спосіб поведінки в даних умовах. Тобто 

школярі виявляють соціально активну позицію і під час знаходження нового 

знання,  і при його застосуванні з метою корекції власної поведінки у природі, 

розрахунках економічної ефективності. Важлива з психологічної точки зору 

особливість екосоціальних завдань  полягає в тому, що їх умова моделює 
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ситуації, в яких власний вибір способу поведінки потребує не лише опори  на 

засвоєні знання і навички, але й готовність протистояти впливу різних факторів. 

Отже, контекстні завдання з біології цікаві для учнів, оскільки апелюють 

до їх наявного і перспективного життєвого досвіду; завдання забезпечують 

формування не лише предметної біологічної компетентності школярів, але й 

ключових на основі розв’язання змодельованої навчальної чи життєвої 

проблем, розв’язання якої відбувається індивідуально або у співпраці з іншими.  
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«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК»  

НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ  

 

Крисеєва Катерина Виталіївна 

методист художньо-естетичного напряму 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Палац дитячої та юнацької 

творчості Центрально-Міського району «Криворізької міської ради 

 

Відповідно до нового державного Стандарту України в галузі освіти та 

вимог сучасного суспільства до кінцевого результату навчальної діяльності, в 

країні відбувається інтенсивний процес оновлення змісту освіти, пошук нових 

методів і технологій навчання як в теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Основна відмінність нового Стандарту повної загальної середньої освіти - 

орієнтованість на здобуття не лише знань, а й ключових компетентностей, 

якими має володіти здобувач освіти після закінчення школи [2]. 

У Проєкті Концепції розвитку позашкільної освіти вказано, що 

подальший розвиток позашкільної освіти як соціального інституту 

(соціокультурного феномену), який розвивається і функціонує, зберігаючи 

свою сутність при зміні змісту та структури, а також підвищення її якості 

можуть успішно здійснюватися за умови застосування ефективної методики. 

Особлива роль належить методиці позашкільної освіти, що базується на 

застосуванні компетентнісного підходу [10]. Список ключових 

компетентностей, яких набуватимуть учні, закріплено на законодавчому рівні у 

законі України «Про освіту» [4]. Формування ключових компетентностей 

передбачає наскрізний підхід, міжпредметні зв’язки, поступальність і 

наступність.  
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Інтегровані змістові лінії – це надпредметні теми, спільні для всіх 

начальних предметів, які є засобом інтеграції навчальних предметів і 

навчального змісту, та дієвим засобом інтеграції ключових і предметних 

компетентностей. Зазначено, що необхідність інтеграції змістових ліній не 

тягне за собою якихось радикальних змін у навчальному процесі, а передбачає 

лише зміщення акцентів на більш прикладні аспекти теми. Змістова лінія 

"Екологічна безпека та сталий розвиток" націлена на формування в вихованців 

екологічної свідомості та відповідальності. Реалізація вказаної лінії 

здійснюється на основі творів мистецтва та художньо-творчої діяльності. 

Вихованці вчаться ставленню до довкілля як об’єкта для художньо-образної 

інтерпретації, сприйняттю природи як естетичного об’єкта. Водночас 

розвивається емоційно-ціннісне ставлення до природи, виховується екологічно-

моральна поведінка. Таким чином, у процесі реалізації зазначеної змістової 

лінії у вихованців формується екологічна компетентність. Поняття «екологічна 

компетентність», ми, вслід за Н. А. Пустовіт, розуміємо «як набуте цілісне 

особистісне утворення, що у процесі самореалізації у всіх сферах буття 

визначає здатність особистості самостійно, оперативно і ефективно 

мобілізувати знання і досвід задля виокремлення екологічних проблем чи 

відповідного контексту життєвих ситуацій, прийняття рішень і діяльності на 

основі пріоритету екологічних цінностей, усвідомленого почуття власної 

причетності до екологічних проблем і відповідальності за результати своїх дій і 

вчинків в інтересах особистої екологічної безпеки, практичного поліпшення 

стану навколишнього середовища та стійкого/збалансованого розвитку» [12].  

Роботу присвячено практичним аспектам реалізації інтегрованої змістової 

лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на заняттях гуртка художньо-

естетичного напряму у позашкільному навчальному закладі. За основу взято 

навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму 

(декоративно-ужитковий та образотворчий профілі), загальна редакція Шкура 

Г.А., Биковський Т.В., рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
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(лист від 08.04.2016 р. № 1/11-4658), початковий та основний рівні (вік 

вихованців – від 5 років) [9].  

Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

виконати аналіз теоретичних джерел та практичного досвіду роботи з вивчаємої 

проблеми; надати характеристику психологічним особливостям вихованців 

молодшого шкільного віку; розробити план-конспект заняття гуртка художньо-

естетичного напряму з теми «Малювання калини відтисками пальців».  

Аналізуючи стан екологічного виховання у початковій школі, дослідники 

зазначають, що воно переважно спрямоване на інтелектуальний розвиток і 

меншою мірою торкається емоційно-чуттєвої сфери особистості. Водночас 

дотримання єдності впливу на інтелектуальну, емоційно-чуттєву, діяльнісну 

сфери особистості має принципово важливе значення і визначає ефективність 

екологічного виховання. Психологічний аспект досліджуваної проблеми 

відображений у працях Б.Ананьєва, Л.Виготського, В.Вілюнаса, О.Запорожця, 

О.Леонтьєва, В.М’ясищева. У наукових працях Л.Артемової, А.Богуш, 

О.Кононко, В.Котирло, Я.Неверович, З.Плохій, Т.Поніманської, Ю.Приходько, 

Н.Яришевої підкреслюється особлива чутливість дошкільників до впливів 

довкілля, різноманітних емоційно-образних стимулів, їх емоційна реакція на 

безпосередні враження. 

Старші дошкільники здатні розуміти й усвідомлювати зв’язки 

навколишнього світу. Діти цього віку мають об’єктивні можливості для 

самостійного спілкування з природою. Емоційна чутливість, сприятлива для 

розвитку моральних почуттів (О.Запорожець), поява етичних інстанцій 

(Л.Виготський, Д.Ельконін) роблять дошкільний вік сенситивним для розвитку 

основ особистості. Дошкільний вік сприятливий для екологічного виховання, 

адже саме у цей період закладаються основи культури спілкування і поведінки 

дітей у природі. Особливої уваги потребують діти старшого дошкільного віку, 

оскільки у них починають формуватися основи наочно-дійового та наочно-

образного типів мислення.  
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Для формування у вихованців зазначеного віку основ екологічної 

компетентності використовують традиційні та нетрадиційні педагогічні 

технології. Традиційні технології ґрунтуються на використанні класичних форм 

роботи, методів та прийомів. Новітні технології екологічного виховання 

ґрунтуються на сучасних методах формування екологічних уявлень, серед яких: 

метод формування мислеобразів – формування системи екологічних уявлень на 

основі наукової інформації, творів мистецтва, філософських теорій тощо; метод 

екологічної лабіалізації – полягає у цілеспрямованій дезорганізації певних 

аспектів особистісного світосприйняття, внаслідок чого виникає психологічний 

дискомфорт, зумовлений невідповідністю індивідуальної стратегії сприйняття 

природи та екологічної діяльності укоріненим нормам співіснування 

суспільства та довкілля (наприклад, штучне введення у красивий природний чи 

фотопейзаж сміття і спонукання дітей до оцінки побаченого); метод 

екологічних асоціацій – спрямований на пробудження асоціативних зв’язків 

між різними образами (пінгвіни – дитячий садок, ліс –багатоповерховий дім для 

тварин); метод художньої репрезентації природних об’єктів – актуалізація 

художніх компонентів відображення світу природи засобами мистецтва 

(використання поряд із науковою інформацією живопису, музики, художнього 

слова);метод екологічної емпатії – співчуття природним об’єктам, апелювання 

до почуттєвої сфери особистості; метод екологічної рефлексії – аналіз 

поведінки людини з точки зору природних об’єктів (що відчуває зламана гілка, 

що може розказати про того, хто зламав її?); ігровий метод – дозволяє у 

природній для дитини формі пізнавати світ природи та правила взаємодії з нею 

в процесі виконання ролей та правил гри. До інноваційних також відноситься 

технологія використання пейзажного живопису для формування естетичного 

ставлення до природи, створена Г. Бєлєнькою та О. Половіною [1]. 

Незважаючи на розробленість проблеми екологічного виховання в 

теоретичному та практичному аспектах, на сьогодні й досі є актуальною 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Теорія та методика навчання www.openscilab.org 

© Крисеєва К.В. 228 

практична реалізація зазначеної змістової лінії в позашкільних навчальних 

закладах на заняттях гуртків художньо-естетичного напряму.  

Формування екологічної компетентності через реалізацію визначеної 

змістової лінії відбувається в межах тем, які безпосередньо пов'язані з її 

проблематикою, наприклад, виконання робіт із відображенням природних 

контурів рослин («Листочок», «Гілочка», «Квітка» та ін.), поетапні схеми 

малювання нескладних предметів (овочі, фрукти, дерева).  Але не всі теми 

містять в собі екологічний елемент, тому деякі з них потрібно допрацювати. 

Реалізація змістової лінії передбачає посилення екологічної спрямованості 

змісту тем та зміщення акцентів у меті занять.  

Зазначимо, що кожна тема має свій потенціал, який дозволяє вирішувати 

завдання розглядаємої змістової лінії та сприяти розвитку відповідних умінь. 

Розкриття потенціалу теми, яка вивчається, здійснюється, насамперед, шляхом 

надання додаткових матеріалів та завдань екологічного напрямку, які є 

життєвими, ознайомлюють з цікавими фактами, викликають емоції та 

спонукають до обговорення. Створення навчальних ситуацій (з використанням 

методів екологічної рефлексії, екологічної емпатії) та виконання практично 

значущих завдань (розробка плакатів екологічної спрямованості) сприяють 

усвідомленню вихованцями відповідальності людини за стан навколишнього 

середовища, та сприяють формуванню усвідомлено-відповідального ставлення 

до природи. Доцільним є використання такого ілюстративного матеріалу, який 

не лише показує взаємозв'язок природи та людини, а й демонструє негативні 

наслідки людської діяльності та ініціює розвиток відповідальності особистості 

за навколишнє середовище. Успіху та результативності можна досягти за 

допомогою відео та аудіо матеріалів, інформативних інтернет-ресурсів 

екологічного спрямування тощо. 

Далі розглянемо, яким чином можливо реалізувати змістову лінію 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» у процесі вивчення тих тем, які 

безпосередньо не відносяться до екологічної безпеки та сталого розвитку, та які 
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вміння змістової лінії при цьому можна розвинути. З метою демонстрації 

засобів реалізації змістової лінії на практиці, були використані теми з 

навчальної програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму 

(декоративно-ужитковий та образотворчий профілі), під загальною редакцією 

Шкури Г.А., Биковського Т.В. початковий та основний рівні [9]. Для реалізації 

змістової лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток» застосовуються освітні 

матеріали щодо екологічної безпеки та сталого розвитку, рекомендовані для 

закладів загальної середньої освіти, а саме, методичний посібник «Гуманне та 

відповідальне ставлення до тварин» [14], додаткові матеріали з інших джерел.  

Так, у процесі вивчення теми «Пухнасті тваринки» з розділу «Графічні 

прийоми», яка безпосередньо не відноситься до екологічної безпеки та сталого 

розвитку, для реалізації змістової лінії доцільно звернути увагу, що тварини 

можуть бути й друзями. Доцільно провести, наприклад, конкурс малюнку «Мої 

друзі – тварини». Ціннісну орієнтацію має й проведення заняття-бесіди 

«Найкращий друг людини».  

При розгляді теми «Графіка як вид образотворчого мистецтва. Графічні 

засоби виразності» вихованці ознайомлюються з виразними можливостями 

ліній, виконують вправи на відображення характерних особливостей тих чи 

інших рослин. При виконанні начерків дерев, пейзажних мотивів, овочів та 

фруктів доцільно буде надати інформацію екологічного характеру, розповісти 

про вплив рослин на клімат та атмосферу нашої планети, та навіть на настрій 

людини. 

Урахування вікових особливостей вихованців при розробці плану-

конспекту заняття , вибір форми заняття, надання додаткової, емоційно 

забарвленої інформації і є засобами формування екологічної компетентності 

вихованців на заняттях гуртка художньо-естетичного напряму. 

Нижче надаємо план-конспект заняття з теми «Малювання калини 

відтисками пальців» для вихованців молодшого шкільного віку. 
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Малювання калини відтиском пальця 

Розробка заняття 

Мета: Формування екологічної компетентності засобами декоративно-

вжиткового мистецтва, актуалізація творчих здібностей вихованців.  

Тема: Малювання калини відтиском пальця. 

Завдання:  

1. Оволодіння практичними навичками малювання, дрібної моторики, 

привчання до охайності.  

2. Виховання відповідального ставлення до природи. 

3. Розвиток навичок спілкування, культури комунікації, почуття колективізму. 

Форма заняття: групове 

Міжпредметні зв’язки: природознавство, український фольклор. 

Обладнання: Малюнок куща калини на великому форматі (А2), аркуші паперу 

з зображенням листя калини, зображення горобчика, фарби, пензлики, ємності з 

водою, ганчірки.  

Вік вихованців: 5-6 років. 

Тривалість заняття: 35 хвилин. 

Використані прийоми та методи: традиційні – наочна демонстрація, 

пояснення, та нетрадиційній - екологічна емпатія.  

План заняття 

І. Вступна частина                              3 хвилини 

ІІ. Основна частина                            30 хвилин  

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія      2 хвилини 

Хід роботи 

І. Вступна частина. 

Привітання. Актуалізація опорних знань.  

Керівник гуртка: 

- Любі діти! Минулого заняття ми роздивлялись презентацію (картинки) 

про калину. Згадаємо, про що ми довідались?  
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Відповіді дітей: 

- Калина народний символ України.  

- Це кущ, квіти білі, а ягоди червоні. 

- Саджали біля кожної хати. 

- Рослина-лікар. 

- З ягод калини готують варення, також їх заварюють взимку як джерело 

витаминів. Сьогодні ми з разом вами теж посадимо калину - будемо малювати 

калиновий кущ восени. Хто здогадається, чому саме восени? 

Відповіді дітей: 

- Калина достигає після приморозків. 

- Восени ягоди калини вже не гіркі. 

ІІ. Основна частина 

Керівник гуртка:- Щедра калина, як Україна: віддає плоди і людині, і пташині. 

Демонструє зображення куща калини (малюнок 1).  

Восени становиться холодно, комахи зникають, тоді птахи починають 

ласувати ягодами калини, горобини, шипшини. 

 Снігури, синички, горобчики полюбляють калину, тож сьогодні ми з 

вами погодуємо пташок цими ягодами. Перед нами знаходиться фарби та 

аркуш паперу, де зображено гілочки та листя. Але ж ягід немає. Що ж будуть 

їсти наші пташки? Допоможемо калині, намалюємо їх самі.  

Малюнок 1 
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М  3 М  2 

Спочатку розфарбуємо листя (малюнки 2, 3). Якого кольору калинове 

листя восени? Відповіді дітей: 

- Жовтого! Помаранчевого! Червоного! 

- Так, усі ці кольори притаманні калині. Набираємо на пензлик жовтий 

колір та ретельно обводимо листя на малюнку по контуру. Потім обережно 

заповнюємо помаранчевим, додаємо жовтого та зеленого. Ось намалювали лист 

калини. 

 
Під час роботи керівник розповідає вірш про калину:  

На городі біля тину чепурилася калина 

Почепила ягід грона, мов намистечко червоне,   

І співала ніжно й тихо: - Не робіть калині лиха,  

Не ламайте, бо калина – це маленька Україна! 

Тепер почнемо малювати ягоди. Змочить вказівний палець. Обережно 

вмочить подушечку вказівного пальця у червону фарбу. Торкаємось паперу, та 

несильно притискаємо. Ось з’явилась ягідка калини. Малюємо ягідки, 

розташовуючи їх близько одна до одної. Малювати потрібно не лише швидко, 

відтиски повинні бути чіткі (результат роботи ілюструє малюнок 4). 
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Малюнок 6 

 
Діти працюють, той, хто закінчив роботу, підходить до «куща», та прикріплює 

зображені грона клейовим олівцем (малюнок 5). 

 
Малюнок 5 

Керівник: 

- Кожен з вас додав свій малюнок до загального зображення, ми всі разом 

швидко намалювали цілий кущ. Поодинці кожен з нас робив би це дуже довго. 

Керівник дістає зображення горобця, демонструє вихованцям, та розповідає 

вірш:  

Малюнок 4 
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На морозі, як жарини, 

В лузі ягоди калини 

Пух горобчик: жив – жив - жив, 

Дзьобнув ягідку й ожив 

Я ледь з голоду не згинув, 

Щиро дякую, калино! 

Керівник закріплює зображення горобчика на «кущі» (малюнок 6).  

Діти вимивають та витирають руки, прибирають робоче місце. 

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія. 

- Діти, про що ми з вами сьогодні довідались? 

Відповіді дітей: 

-Коли стає холодно, птахи їдять ягоди калини. 

-Горобчик ледь не загинув, але калина йому допомогла; 

-А чого навчилися? 

-Малювати ягоди пальчиками. 

-Як швидше робити: разом чи поодинці? 

-Разом робити швидше. 

 

Таким чином, у процесі реалізації наскрізної лінії «Екологічна безпека та 

сталий розвиток» у вихованців розвивається екологічна емпатія, образотворчі 

здібності, формується екологічна компетентність та виховуються моральні 

якості особистості.  
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В современном мире возникновение, развитие и прогрессирование 

заболеваний инфекционной и неинфекционной природы ставит перед 

обществом задачи своевременной, качественной и высокоточной диагностики 

[1]. Ранняя диагностика заболеваний позволяет своевременно разработать и 

внедрить правильную тактику профилактики и лечения, а также предотвратить 

осложнения, вызванные прогрессированием заболеваний, снизив нагрузку на 

медико-социальную сферу и сохранив здоровье и трудоспособность населения. 

Благодаря новейшим методикам и технологиям современные диагностические 

лаборатории значительно расширили возможности определения 

этиологических факторов возникновения заболеваний, мониторинга нарушений 

https://orcid.org/0000-0001-6296-5463
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в системах регуляции жизнедеятельности организма человека, а также 

эффективности лечения и адекватной клинической интерпретации полученных 

результатов исследований [2]. Анализ данных о состоянии кадрового 

обеспечения медицинских учреждений в Украине свидетельствует о дефиците 

медицинского персонала, особенно молодых специалистов, которые имеют 

соответствующую подготовку и способны оказывать медицинские услуги в 

соответствии с современными стандартами. Сегодня значительная часть 

медицинского персонала представлена специалистами пенсионного возраста, 

особенно это актуально для медицинских учреждений лабораторного профиля 

[3]. В связи с этим, подготовка специалистов лабораторной медицины − 

лаборантов и врачей-лаборантов, остаётся первоочередной задачей 

государственного значения.  

В Национальном фармацевтическом университете (НФаУ) подготовка 

бакалавров специальности «Лабораторная диагностика» (в настоящее время 

«Технологии медицинской диагностики и лечения») осуществляется с 2001 

года, а с 2012 года впервые в Украине начата подготовка врачей-лаборантов 

образовательно-квалификационного уровня «магистр». НФаУ, как учреждение 

высшего образования европейского уровня, реализует модель высшего 

образования, сочетая медицинскую, химическую и биологическую 

составляющие, что обеспечивает получение студентами фундаментальных 

знаний в области медико-биологических наук и овладения ними современными 

методами лабораторных исследований биологического материала. Учитывая 

эпидемиологическую ситуацию в Украине и мире существует острая 

необходимость подготовки квалифицированных специалистов-технологов 

медицинской диагностики и лечения. Поэтому первоочередной задачей 

образовательно-профессиональной программы (ОПП) «Лабораторная 

диагностика», которая составлена в соответствии со стандартом высшего 

образования Украины, является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в этой области [4]. Стратегия ОПП направлена на формирование 
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профессиональных умений и знаний технологий медицинской диагностики и 

лечения в условиях современного развития отрасли «Охрана здоровья» и 

приобретения компетенций соискателями высшего образования для решения 

постоянно возрастающего уровня задач, которые призвана решать 

лабораторная служба. Приобретение широкого спектра компетенций, 

предусмотренных ОПП «Лабораторная диагностика» способствует 

формированию специалиста-профессионала. Достижение таких высоких 

стандартов образования в НФаУ обеспечивается наличием мощного кадрового 

потенциала, способного обеспечить высокоэффективную и грамотную 

методическую, теоретическую и практическую составляющие подготовки 

будущих выпускников. Характерной особенностью подготовки по ОПП 

«Лабораторная диагностика» в НФаУ является взаимосвязь комплекса знаний 

по биохимии, гистологии, клинической лабораторной диагностике, внутренней 

медицине, информационным технологиям, микробиологии, гигиене и др. 

Классическая химическая подготовка, которая осуществляется в НФаУ, 

позволяет на практике строить стратегию и тактику получения и обработки 

лабораторной информации, используя физико-химические, аналитические, 

лабораторные и другие методы анализа. С другой стороны, достаточное 

количество кафедр медико-биологической направленности и сочетание в 

структуре университета медико-биологических, химических и клинических 

дисциплин позволяет осуществлять эффективную подготовку специалистов по 

лабораторной диагностике [5]. 

Во время обучения студенты приобретают практические навыки, которые 

отображаются в практических результатах обучения, прописанных в ОПП 

«Лабораторная диагностика». Практические и лабораторные занятия 

проводятся в медицинских лабораториях города Харькова, где соискатели 

высшего образования имеют возможность усваивать теоретические и 

практические навыки непосредственно на рабочем месте под руководством 

преподавателя и сотрудника медицинской лаборатории. В университете 
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разработан механизм сотрудничества с работодателями и привлечения к 

образовательному процессу представителей учреждений здравоохранения. 

Университетское образование, высокий уровень подготовки, сформированный 

в стенах НФаУ, научное мировоззрение, навыки организации 

профессиональной деятельности и умение применить полученные знания на 

практике позволяют выпускникам стать конкурентоспособными на рынке 

труда, выполнять свои обязанности на высоком уровне и работать в передовых 

лечебных учреждениях и лабораториях. Уровень подготовки соискателей 

высшего образования по ОПП «Лабораторная диагностика» в НФаУ позволяет 

им решать комплексные задачи и проблемы как медицинской, так и социальной 

направленности, которые, в частности, основаны на понимании взаимосвязи 

между здоровьем населения и воздействием на него различных факторов. 

Подготовка соответствует современным требованиям медицины, национальной 

стратегии реформирования системы здравоохранения, что позволит 

удовлетворить объективные потребности населения Украины в качественной 

медицинской помощи. 
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STEM-ПРОЕКТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО УЯВЛЕННЯ В 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ 
 

Полякова В.І. 

 

Постановка проблеми. На необхідність розвитку просторової уяви 

звертали увагу вітчизняні педагоги-геометри. Вченими підкреслюється 

важливість розвитку просторової уяви для успішної роботи в багатьох областях 

людської практики: у творчості вченого, на заняттях математичної діяльністю, 

науково-технічною творчістю, в професії вчителя, актора, письменника, в 

декоративному і образотворчому мистецтві. 

Уява значно розширює і поглиблює процес пізнання об'єктивного світу. 

Так, наприклад, Г.І. Саламатовою підкреслюється те, що при вивченні 

математики, фізики, хімії та інших предметів уява допомагає учням оживити 

абстрактні поняття, наповнити формули конкретним змістом. І нерідко 

труднощі в засвоєнні наукових понять, в рішенні навчальних завдань пов'язані з 

тим, що в учнів не виникають відповідні образи. Так, наприклад, неправильне 

уявлення креслення геометричної задачі робить її взагалі нерозв'язною. Для 

того, щоб вирішити ту чи іншу задачу, треба не тільки осмислити зміст, а й 

створити адекватний образ. А це функція уяви. 

У зв'язку з цим,одним з основних завдань школи є розвиток просторової 

уяви школярів, яке полягає в здатності створювати образи в тривимірному 

просторі.  

Мета дослідження: проаналізувати застосування STEM- проектів на 

уроках геометрії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Просторова уява - це вміння 

подумки моделювати і "представляти" різні проекти або конструкції, бачити їх 

внутрішнім зором в кольорі і деталях. Без добре розвиненої просторової уяви 

неможливо успішне вивчення геометричного матеріалу, особливо 
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стереометричного, де постійно потрібне вміння читати зображення фігур, 

подумки представляти необхідну конфігурацію, утримувати в зоровому полі 

відразу кілька об'єктів і оперувати ними. 

У середніх і старших класах, коли вивчення стереометрії має на увазі 

наявність у школярів елементарних навичок просторової уяви, відбувається 

осічка, вчителі стикаються з тим, що їх учні не вміють читати зображення 

просторових фігур, плоске зображення не сприймається ними об'ємно, учні 

часто бувають не в змозі визначати співвідношення між окремими елементами 

зображення, подумки змінювати їх взаємне розташування, розчленовувати 

фігуру на частини або склеювати її з наявних частин. Ось чому слід 

вишукувати всякі можливості і використовувати будь-які резерви часу для 

розвитку просторової уяви учнів протягом перших років навчання в школі, як 

на уроках, так і в позаурочний час. 

Низький рівень просторової уяви учнів вимагає більшої наочності при 

вирішенні геометричних задач. При цьому часто постає питання про легкість 

оперування просторовими образами фігур і самим учителем. Найбільш 

ефективними засобами розвитку просторових уявлень учнів, як відомо, є: 

демонстрування фігур, порівняння положень геометричних фігур відносно один 

одного, моделювання, грамотне зображення фігур, читання креслення. Ці 

засоби  призводять до найкращих результатів, якщо вони використовуються 

систематично і в комплексі. Створення графічних образів або графічне 

моделювання необхідно не тільки для успішного навчання основам наук, а й 

має чимале значення в образотворчій, конструкторській, технічній діяльності, 

реалізується в повсякденному житті. 

Одним з ефективних способів розвитку просторової уяви на уроках 

геометрії є застосування так званих STEM-проектів. 

Метою навчального проекту, окрім вивчення певної теми, має бути також 

вирішення деякої проблеми – актуальної, важливої та значущої для учня, 
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школи, громади. І важливо, аби його результати можна було використовувати у 

житті. 

STEM-проект завжди передбачає технічний напрям та відрізняється від 

звичайного проекту тим, що його завданням є щось сконструювати, зібрати, 

склеїти (побудувати модель) тощо, а навчальні предмети, з якими інтегрується 

проект, допомагають зробити це правильно та ефективно. 

З метою активізації свідомої діяльності самих учнів, формування і 

розвитку у школярів пізнавального інтересу на уроках математики 

використовуються різні прийоми. Один з них - конструювання фігур з паперу. 

Конструювання з паперу вчить дітей робити послідовні дії, 

концентрувати увагу, слухати і сприймати усні інструкції вчителя; сприяє 

розвитку дрібної моторики, пам'яті, формування просторової уяви і вміння 

подумки оперувати плоскими і об'ємними предметами; стимулює розвиток 

творчих здібностей. 

Особливе місце у використанні методу моделювання займають 

головоломки. Найбільш відома з них «Танграм». Чудовою особливістю 

головоломки є те, що з неї можна зібрати близько 1700 різних фігур, серед яких 

фігурки тварин, рослин і людей, літери, цифри, геометричні фігури і т.д. 

 «Танграм» можна застосовувати, з одного боку, в якості цікавого 

наочного матеріалу при поясненні окремих тем курсу геометрії, ас інший - як 

засіб розвитку логічного і образного мислення учнів. 

Роботу з головоломкою можна почати в будь-якому класі з учнями 

різного віку. 

«Танграм» можна використовувати і при вивченні окремих тем і розділів 

шкільного курсу геометрії. Наприклад, при вивченні властивостей 

геометричних фігур різного виду і відносин між елементами однієї і тієї ж 

фігури; при розгляді понять площі і периметра багатокутника; при вирішенні 

завдань, пов'язаних з теоремою Піфагора. 

http://teach-hub.com/stem-1/
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Висновки. Просторова уява - вид розумової діяльності, що забезпечує 

створення просторових образів і оперування ними в процесі вирішення різних 

практичних і теоретичних завдань. Просторова уява є таке психологічне 

утворення, яке формується в різних видах діяльності (практичній і 

теоретичній). Для його розвитку велике значення мають продуктивні форми 

діяльності: конструювання, образотворче (графічне). В ході оволодіння ними, 

цілеспрямовано формуються вміння представляти в просторі результати своїх 

дій і втілювати їх в малюнку, кресленні, будівництві, підробці. Подумки 

видозмінювати їх і створювати на цій основі нові, відповідно до створеного 

чином, планувати результати своєї праці, а також основні етапи його 

здійснення, враховуючи не тільки тимчасову, але і просторову послідовність їх 

виконання. 

 

Література 

1. Глейзер, Г. Д. Развитие пространственных представлений школьников при 

обучении геометрии / Г. Д. Глейзер. – М. : Педагогика, 1978. – 104 с.  

2. Аксютина, И. В. Синергетический подход при моделировании развития 

творческой личности / И. В. Аксютина // Южно-российский вестник геологии, 

географии и глобальной энергии : научно-технический журнал. – 2006. – № 11 

(24). – С. 77–81.  

3. Аксютина, И. В. Использование логических задач для организации 

творческой самостоятельной работы учащихся / И. В. Аксютина, Ю. А. 

Шуклина // Научный потенциал регионов на службу модернизации : 

межвузовский сборник научных трудов. – Астрахань : ГАОУ АО ВПО 

«АИСИ», 2012. – № 1 (2). – С. 225–23 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Теорія та методика навчання www.openscilab.org 

© Серый А.И. 246 

Серый А.И.  
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к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и теоретической физики физико-

математического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

При подготовке будущих школьных учителей физики в процессе 

изучения основ специальной теории относительности следует обратить 

внимание на следующие замечания при изучении релятивистского эффекта 

сокращения длины [1, с. 649]. 

1. При обсуждении данного эффекта редко акцентируется внимание на 

том, что стержень должен быть идеально жестким. Но это такая же 

идеализированная модель, как идеальный газ, точечный заряд, абсолютно 

твердое тело и т.д. Поэтому при попытке наблюдать такой эффект с реальными 

стержнями придется считаться с конечными значениями их жесткости. 

2. Описываемые в учебной литературе мысленные эксперименты с 

быстро движущимися стержнями, как правило, не содержат рассуждений о том, 

какой ценой был разогнан стержень до таких больших скоростей из состояния 

покоя. Примерами объектов, которые изначально приближаются к Земле с 

релятивистскими скоростями, являются частицы в космических лучах, но никак 

не макроскопические стержни. Вынося за скобки вопрос об затратах энергии, 

необходимых для разгона макроскопических тел до релятивистских скоростей 

[2, с. 118], с учетом замечания 1 приходим к выводу, что в процессе разгона 

стержень будет сжиматься (если разгоняющая сила приложена сзади) или 

растягиваться (если сила приложена спереди) [2, с. 385]; соответственно, это 

будет приводить к тому, что визуально в первом случае лоренцево сокращение 
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будет усиливаться механическим сжатием, а во втором случае – ослабляться 

механическим растяжением. 

Возможен также вариант мысленного эксперимента (который в учебной 

литературе если и обсуждается, то довольно редко), в котором стержень 

является электрически заряженным и движется в однородном 

электростатическом поле. В этом случае нет смысла говорить, где приложена 

сила – спереди или сзади, поскольку в такой ситуации она приложена к центру 

масс стержня. 

Отвлекаясь от более детального обсуждения такого варианта 

эксперимента (в силу трудностей, связанных с его реальной постановкой и с 

возможностью достижения релятивистских скоростей), выполним 

сравнительную характеристику (в виде таблицы 1) лоренцева сокращения и 

механического сжатия с точки зрения их проявления в процессе разгона 

макроскопического стержня (под действием некоторой силы) и по окончании 

такого разгона. Школьников и студентов не должен смущать тот факт, что 

постулаты специальной теории относительности (СТО) формулируются для 

инерциальных систем отсчета (ИСО), а здесь речь идет также и об ускоренном 

движении, поскольку постулаты СТО не запрещают совершать относительно 

ИСО какие-либо движения, отличные от прямолинейных и равномерных. 
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Таблица 1. Возможность проявления двух эффектов для стержня с 
конечной жесткостью в процессе разгона и по окончании разгона 

Стержень во время ускорения при 
толкании сзади 

по окончании разгона (при достижении 
релятивистских скоростей) 

1.1. Механическое 
сжатие 

постоянно, если сила 
постоянна 

исчезает, если в процессе разгона не 
успели возникнуть остаточные 

деформации 
1.2. Можно ли это 

наблюдать в 
макроскопических 

масштабах 

да да, но пока это удалось только при 
нерелятивистских скоростях 

2.1. Лоренцево 
сокращение 

увеличивается с ростом 
скорости остается постоянным 

2.2. Можно ли это 
наблюдать в 

макроскопических 
масштабах 

пока не удалось (пока это только на уровне мысленных 
экспериментов) 

 

Предложенная таблица может быть использована как преподавателями, 

так и студентами для обобщения и закрепления материала, в том числе при 

подготовке к экзамену по дисциплине «Теоретическая физика (специальная 

теория относительности)» (специальность «Физика и информатика»), к зачету 

по дисциплине «Избранные вопросы теории относительности» (специальность 

«Компьютерная физика»), к экзамену по дисциплине «Физика» (специальность 

«Математика и информатика») и т.д. 
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Однією із характерних особливостей сучасної вищої освіти є її оновлення 

у відповідності до вимог інформаційно-комунікаційного педагогічного 

середовища, що наразі активно формується у межах університетського 

освітнього простору. Не залишається осторонь і мистецька освіта, типовими 

рисами якої стають нові мультимедійні засоби навчання (інформаційно-

довідкові мультимедійні ресурси, електронні підручники й посібники, 

навчально-методичні програмні засоби тощо). До мистецької освіти 

залучаються й засоби дистанційного навчання, для опанування історико-

теоретичними та методичними мистецькими дисциплінами розробляються 

дистанційні курси. Пошук нових форм і методів викладання різних видів 

мистецтва, ефективних в умовах дистанційної освіти, є актуальним напрямом 

сучасної мистецької педагогіки. 

Електронні навчальні засоби (ЕНЗ), як доводять наукові розвідки 

В.Бикова, В.Волинського, О.Жосана, В.Краєвського, В.Лапінського, 

В.Мадзігона, О.Осіна, П.Полянського, А.Хуторського та багатьох інших 

учених, виконують значно більше навчально-розвивальних функцій порівняно з 

паперовими виданнями: інформаційне забезпечення, подача навчально-

наукової інформації з певної дисципліни; відпрацювання вмінь і навичок у 

практичній роботі; тестовий контроль знань на всіх етапах навчального 

процесу. ЕНЗ характеризуються високим ступенем інтерактивності й наочності 
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завдяки застосуванню технологій мультимедіа та гіпермедіа. До того ж 

електронні навчальні видання органічно входять до системи дистанційного 

навчання – нової ефективної освітньої технології, яка відбиває тенденції 

інформатизації сучасної освіти й інтенсивно розвивається, що підтверджують 

численні програми, форми і методи дистанційного навчання, впроваджувані у 

вітчизняних та зарубіжних вишах. 

Теоретичні та практичні аспекти дистанційного навчання наразі широко 

розробляються: їх вивчають вітчизняні вчені Н.Жевакіна, В.Кухаренко, 

В.Олійник, В.Рибалко, П.Стефаненко та ін., російські науковці Є.Полат, 

В.Солдаткін, А.Хуторськой та ін.  

Дистанційне навчання, на думку П.Стефаненко, являє собою форму 

існування дидактичної системи і може бути реалізоване в межах майже всіх її 

видів. При цьому в межах дистанційного навчання реалізуються всі існуючі 

традиційні дидактичні принципи та з’являються нові (принцип педагогічної 

доцільності використання нових інформаційних технологій; принцип 

забезпечення безпеки інформації, яка циркулює при дистанційному навчанні; 

принцип відповідності технологій навчання; принцип мобільності навчання), 

пов’язані з використанням сучасних інформаційних технологій [5, с. 32]. 

Н.Жевакіна розуміє дистанційне навчання як цілеспрямований 

інтерактивний процес взаємодії викладача та студента, що ґрунтується на 

використанні сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, які 

дозволяють здійснювати навчання на відстані [3, с. 185]. 

Інтерес становлять також праці зарубіжних дослідників А.Ведемеєра, 

Р.Деллінга, Б.Холмберга, О.Петерсона, які вбачають теоретичне підґрунтя 

дистанційного навчання у філософії конструктивізму та виокремлюють 

взаємодію і комунікацію як основу теорії й практики дистанційної освіти. 

Російський дослідник А.Хуторськой, відомий фундатор евристичної стратегії 

дистанційного навчання, вказує, що сьогодні існує два принципово різних 

підходи: 1) традиційний, який тлумачить дистанційне навчання як обмін 
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інформацією між віддаленими один від одного педагогом і учнем (групою 

учнів). Учень у такій ситуації – це одержувач певного інформаційного змісту та 

системи завдань для його засвоєння. Педагог оцінює результати самостійної 

роботи учня, враховуючи ступінь відповідності отриманого учнем результату 

зразку; 2) евристичний підхід, що його пропонує А. Хуторськой, в основі якого 

особиста продуктивна діяльність учнів, що вибудовуються за допомогою 

сучасних засобів телекомунікацій. Цей підхід передбачає інтеграцію 

інформаційних та педагогічних технологій, які забезпечують інтерактивність 

взаємодії суб’єктів освіти і продуктивність навчальної діяльності учня. Обмін і 

пересилання інформації відіграють у даному випадку роль допоміжного 

середовища для організації продуктивної освітньої діяльності учнів. Метою 

такого підходу є творче самовираження віддаленого учня [6]. 

Розробка дистанційних курсів, забезпечення більшості вишівських 

спеціальностей дистанційними формами навчання вимагає грамотного вибору 

програмно-технічного оснащення цього процесу, знання існуючих платформ 

дистанційного навчання (Moodle, eLearning Server, Blackboard, WebCT Campus 

Edition, WebCT Vista, IBM Lotus Learning Space, WebTutor, Sakai тощо), вибору 

найбільш придатної для конкретного курсу. Паралельно має вестись робота із 

забезпечення дистанційного навчання навчальними засобами. 

Під час організації дистанційного навчання з майбутніми учителями 

образотворчого мистецтва, для стимуляції їх творчої діяльності та 

урізноманітнення навчальної, можна впроваджувати різні підходи: самостійно 

розробляти відеоуроки з відповідних тем та викладати їх для перегляду на сайті 

закладу освіти, на освітній платформі взаємодії з студентами (Google 

Classroom, Viber, Telegram), в особистих блогах або на YouTube-каналі; 

використовувати готові відеоуроки, відеоролики, майстер-класи, презентації з 

мережі; проводити відеоконференції у Zoom, Google Meet, ClassDojo, Click 

Meeting.  
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Кожен з цих підходів забезпечує як системне використання за розкладом 

занять, так і чергування, на кшталт надання завдань на платформі закладу 

вищої освіти і відеоконференції з роз’ясненням творчих етапів роботи. 

Характерною особливістю предметів художнього циклу є обов’язковість 

у кожному з етапів наочного матеріалу у вигляді презентації або фото з 

поетапним виконанням творчих завдань, відео- та аудіоконтенту. Під час 

відеоконференції необхідно враховувати технічні нюанси, наприклад, при 

виконанні малюнку або аплікації камера повинна бути направлена на руки 

викладача.  

Дистанційне навчання художньому мистецтву має гнучкий та 

комфортний графік отримання знань, домашнє завдання можливо виконувати у 

вільний час, користуватись інтернет-ресурсами задля реалізації власного 

проекту та заохочувати родину до колективної творчості. На жаль, дистанційне 

навчання художньому мистецтву не може замінити живої взаємодії викладача-

порадника з студентом, бо немає можливості тактильно допомогти поставити 

правильно руку під час виконання малюнка [2, с. 308].  

Дистанційну перевірку знань, які здобули студенти під час самостійної 

роботи, доцільно здійснювати за допомогою тестових завдань та контрольних 

вправ на таких сервісах та освітніх платформах: «На Урок», Google Forms, 

Google-малюнки, LearningApps, Online TestPad, Classtime, Socrative, Quizizz, 

Kahoot. Переваги цих платформ полягають у тому, що студенти вивчають 

матеріал у вигляді гри та змагання і, як наслідок, кожен прагне зробити 

якнайменше помилок та посісти перше місце у рейтингу. Популярністю у 

викладанні художнього мистецтва користується платформа Office Sway. Зручна 

для створення презентацій з включенням відео-, аудіо-, фотоматеріалів. Це 

повноцінний конспект з чудовим наповненням. Як приклад: Онлайновий сервіс 

Learning Apps дозволяє створювати та використовувати наявну бібліотеку 

інтерактивних мультимедійних дидактичних вправ. З образотворчого 
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мистецтва, з мистецтва. Всі бажаючі мають нагоду подорожувати віртуальними 

музеями та театрами світу. 

На каналі YouTube викладено відеоуроки та безліч майстер-класів. 

Добірку відеоуроків для дистанційного навчання образотворчому мистецтву 

вміщує освітній портал «Педагогічна преса».  

WiseCow – це відеолекторій про мистецтво, історію, культуру, літературу, 

кінематограф, журналістику, театр. 

Цікавинкою дистанційного навчання художньому мистецтву стала 

програма Quizlet, за допомогою якої студентам легко запам’ятовувати назви 

картин відомих художників. 

Однією з прикладних програмних платформ підтримки навчальних курсів 

є Moodle – модульне об’єктивно-орієнтоване навчальне середовище. яке є 

платформою для розміщення електронних курсів дисциплін різного профілю. 

Специфіка дисциплін образотворчого блоку, передбачає наявність значної 

кількості наочних матеріалів. Загалом електронний курс будь-якої дисципліни 

передбачає розміщення теоретичних та методичних матеріалів, а також 

підсумкового контролю. До теоретичних матеріалів, розміщених на курсі, 

належать презентації лекцій та їхні конспекти, урок, глосарій, довідкові 

матеріали. Можливості платформи Moodle забезпечують використання 

ілюстративних матеріалів поряд з текстовими роз’ясненнями [4, с. 157]. 

Отже, особливістю методичних матеріалів електронних курсів з 

дисциплін образотворчого блоку є розміщення значної кількості ілюстративних 

матеріалів у різних аспектах. Насамперед для роз’яснення власне методики 

виконання роботи – застосування певних шрифтів, умовних позначень, 

графічних технік тощо. По-друге, важливими є приклади оформлення роботи, 

ілюстрування студенту кінцевого результату його роботи (композиційне, 

колористичне, графічне рішення тощо).  

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за допомогою 

тестування.  
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Аналізувати переваги та можливості платформи Moodle для оцінювання 

знань студентів доцільно розпочати із типів питань та можливостей їх 

використання для дисциплін образотворчого блоку. Як приклад можна навести 

питання «відповідь на рисунку», який передбачає наявність правильної 

відповіді безпосередньо на зображенні, при чому є можливість розміщення 

декількох елементів. Доволі часто зображення використовуються при 

формуванні завдань «коротка відповідь», що передбачає написання студентом 

правильної відповіді. Зручним елементом тестів є таймер, який вказує час, який 

залишився до кінця тестування. Отже, підсумковий контроль знань студентів із 

дисциплін образотворчого блоку з використанням платформи Moodle дає 

можливість оцінити не лише теоретичну підготовку, а й реальний рівень 

володіння знаннями, що насамперед передбачає використання практичних 

вмінь та навичок [1, с. 49–57.]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що результативна робота з 

впровадження зазначених технологій у професійно-творчу підготовку 

майбутніх вчителів образотворчого мистецтва буде залежати від застосування 

нестандартних підходів до педагогічної підготовки майбутніх фахівців та 

впровадження інноваційні освітніх технологій, спрямованих на особистісний 

розвиток і творчу самореалізацію кожної підростаючої особистості. 
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Чернюшок О.А.  

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ 

 

Чернюшок О.А. 

 

Неформальна освіта дорослих: нове соціально-освітнє явище в умовах, 

коли неперервна освіта стала одним із провідних факторів соціального й 

економічного розвитку всіх розвинених країн світу, коли виникла велика 

різноманітність її організаційних форм, навчально-методичного забезпечення 

та технологічного здійснення навчального процесу, стало зрозуміло, що лише 

формальна освіта не в змозі задовольнити стрімке зростання різноманітних 

освітніх потреб дорослих людей.  

На сучасному етапі неформальна освіта дорослих розглядається як будь-

яка організована систематична освітня діяльність, здійснювана за межами 

традиційної шкільної системи, з метою забезпечити певні форми навчання для 

певних груп населення, яка відрізняється нетрадиційним підходом до 

організації навчально-пізнавальної діяльності, високим ступенем гнучкості і 

різноманітності форм, тісним зв’язком із професійним і соціально-культурним 

середовищем, всебічним стимулюванням самоосвіти, самовиховання та 

саморозвитку людини; спрямованістю на будь-які професійні, соціальні, 

етнічні, вікові групи [1]. Неформальна освіта сприяє посиленню соціалізації 

особистості, формуванню її індивідуальної неповторності і, таким чином, 

відповідає об’єктивній суспільній потребі в новій стратегії освіти. Дослідження 

результатів упровадження неформальної освіти дорослих як у розвинених, так і 

в країнах, що розвиваються, за останні роки свідчать, що саме неформальна 

освіта є дійсно демократичною та гуманістичною освітою, тому що забезпечує 

можливість отримання освіти всіма бажаючими, незалежно від віку, статі, 

соціального стану та місця проживання. Поширення неформальної освіти в 

певному сенсі сприяє більш справедливому розподілу благ. Наприклад, ті 
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дорослі, які ніколи не ходили і через певні обставини ніколи не будуть ходити 

до школи, мають можливість отримати певну базову освіту через канали 

неформального навчання. Отже, неформальна освіта гуманна за своєю 

природою, оскільки звернена до людини, її інтересів і потреб. З одного боку, в 

центрі всіх освітніх починань знаходиться людина з її інтересами і потребами, 

що сприяє формуванню індивідуальної неповторності особистості. З іншого 

боку, тісний зв'язок із навколишнім середовищем і спрямованість на будь-які 

соціальні, професійні, етнічні, вікові групи населення сприяють посиленню 

соціалізації особистості дорослої людини. Окрім того, велике розмаїття та 

гнучкість форм і методів навчання, які дозволяють охопити практично всі 

вікові межі від дітей до пенсіонерів і використовуватися як в стінах 

традиційних навчальних закладів, так і за їх межами, роблять неформальну 

освіту універсальною системою освіти. Як зазначають дослідники, 

неформальна освіта дорослих, здійснювана різними суб’єктами освітнього 

простору (у тому числі і громадськими, некомерційними організаціями), 

спрямована на адаптацію дорослої людини до швидко змінюваного 

соціального, економічного, технологічного, політичного середовища, її 

інтеграцію в соціум, активізацію участі у суспільних процесах, постійне 

оновлення знань, навичок і умінь незалежно від віку особи [1]. Поряд із тим, що 

неформальна освіта дорослих покликана підтримувати на необхідному рівні 

соціальну та освітню компетентність дорослих людей, з її допомогою також 

можна надавати ефективну психолого-педагогічну підтримку людям, які 

опинилися в складній, кризовій життєвій ситуації. Ефективність такої 

підтримки обумовлена низкою властивостей неформальної освіти, що вигідно 

відрізняють її від формальної освіти. Серед цих властивостей слід виділити, 

перш за все її гнучкість, яка виявляється в можливості досить швидко з'ясувати 

соціально- освітні потреби дорослих, які опинилися в кризовій ситуації, 

розробити навчальні програми, спрямовані на заповнення дефіциту соціально-

освітньої компетентності, що виникла у людини в кризовій ситуації, підібрати 
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команду тренерів, які володіють необхідними знаннями та технологіями, 

створити умови, комфортні для навчання дорослих з урахуванням їх соціально-

психологічних, демографічних та інших особливостей, що з'явилися наслідком 

впливу на них кризової ситуації. На думку дослідниці НФО Л. Жукової, на 

відміну від системи формальної освіти, яка досить консервативна і вимагає 

дуже багато часу і зусиль для перебудови і змін, неформальна освіта, як 

механізм і як інструмент системи освіти, набагато динамічніша. Адже саме 

вона передбачає інваріантність, реагує на запити суспільства в цілому і кожної 

людини зокрема. НФО дає можливість вирішити як короткострокові задачі 

(одержання певних навичок та компетенцій, наприклад мовних), так і 

сформувати світоглядні й особистісні знання на більш тривалу перспективу 

(наприклад, розвиток лідерських якостей або правова освіта) [2]. Неформальна 

освіта дорослих – це якісно нове явище у соціальній та освітній практиці, що 

має свій зміст, базується на власних адекватних принципах, виконує певні 

функції і по-новому вирішує багато старих завдань.  

Для навчання дорослих в умовах неформальної освіти, незалежно від 

того, ким воно здійснюється, характерні всі необхідні педагогічні атрибути: 

цілі, завдання, зміст, навчальні технології. Методологічна основа навчання 

дорослих в умовах неформальної освіти представлена міждисциплінарним, 

культурологічним, середовищним і ситуаційним підходами, а також єдністю 

особистісного та діяльнісного підходів. Цілі і зміст неформальної освіти 

дорослих визначаються на основі поєднання принципу задоволення освітніх 

потреб окремої особистості з принципом урахування інтересів і потреб різних 

соціальних верств і груп; принципи гуманізації та гуманітаризації 

доповнюються в концепції принципом соціалізації, який передбачає досягнення 

навчанням повної відповідності стрімко мінливим освітнім потребам 

суспільства та окремих соціальних груп [1].  

Структури неформальної освіти орієнтовані передусім на задоволення 

актуальних потреб населення в освіті. Крім того, вони здатні обумовлювати і 
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розвивати ці потреби. Цілі неформальної освіти не обмежуються викладанням 

певного обсягу нових знань тим, хто навчається, тобто не обмежуються межами 

пізнання як такого. Основними функціями неформальної освіти дорослих є: 

задоволення зростаючих пізнавальних потреб при проведенні вільного часу; 

всебічний загальнокультурний розвиток особистості, задоволення 

інтелектуальних та естетичних потреб; амортизація знаннєвого розриву 

поколінь, що поглиблюється; допомога в адаптації людини до навколишнього 

соціального та природного світу; компенсація недоотриманої формальної 

освіти і виправлення недоліків її функціонування; розвиток потреби в освіті, 

вміння самостійно навчатися, пізнавати себе та свої можливості. Структури 

неформальної освіти дорослих характеризуються високим ступенем гнучкості і 

розмаїтості форм, здатністю охопити всі соціально-професійні та вікові групи. 

Гнучкість виявляється в значно більшому виборі програм, термінів і місця 

проведення занять, їх індивідуалізації, орієнтованості на конкретні потреби й 

інтереси кожного учня. Незважаючи на те, що спрямованість видів і структур 

неформальної освіти дорослих індивідуалізована відповідно до потреб 

конкретних людей, сам навчальний процес має переважно груповий характер, 

характер спільного навчання. Специфічною є роль викладача, який здійснює не 

пряму функцію передачі і закріплення інформації, а виконує роль організатора 

самостійної діяльності учасників освітнього процесу. До неформальних 

освітніх структур відносяться тільки ті, які не ведуть до отримання дипломів 

або будь-яких інших документів [2]. Дослідження суб’єктів неформальної 

освіти дорослих дозволило виділити в цій сфері трьох ключових провайдерів 

освітніх послуг: - державні структури, які спрямовані на підвищення 

кваліфікації співробітників (галузеві, секторальні); - бізнес-організації, які 

працюють у сфері підвищення професійної кваліфікації своїх працівників, і які 

надають освітні професійні чи особистісні послуги на комерційній основі 

(мовні, автомобільні курси, школи йоги тощо); - громадські організації, які 

працюють за грантової підтримки (міжнародних організацій або органів 
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місцевої влади), або можуть надавати освітні послуги своїм членам на іншій 

основі. Специфікою діяльності громадських організацій у сфері неформальної 

освіти є те, що саме вони частіше виступають провайдерами демократичних 

цінностей і соціальних проектів у суспільстві. Саме вони сприяють реалізації, 

наприклад, принципів освіти демократичного суспільства: «освіта, навчання, 

просвітницька, інформаційна, практична діяльність і активні дії, спрямовані на 

розвиток тих, хто навчається; формування знань, умінь, міркувань, моделей 

поведінки і ціннісних відносин у плані здійснення і захисту демократичних 

прав і обов'язків людини, як члена суспільства; цінувати різноманітність і 

відігравати активну роль у суспільному житті для підтримки та захисту 

демократії й утвердження верховенства права» [4].  

Кожен із компонентів неформальної освіти дорослих досить розвинений в 

Україні. У цілому, неформальна освіта все глибше проникає в систему освіти 

України, що не тільки відображає одну з провідних тенденцій розвитку 

української освітньої системи, але і є проявом об'єктивної закономірності 

розвитку систем освіти в сучасному світі. Зазначимо, що неформальна освіта 

дорослих, як сегмент освіти в Україні, не є кардинально новим явищем, якщо 

взяти до уваги культурні та соціальні традиції розвитку суспільства. Але 

нинішня соціально-економічна ситуація вимагає кваліфікаційного та 

інституційного визнання знань і навичок, отриманих людиною, на ринку праці. 

Особливо це актуально для молодої людини, яка може не мати необхідного 

досвіду роботи. У сучасній Україні складаються реальні передумови для 

реалізації ідей неформальної освіти дорослих: культурно-історичні, зумовлені 

значним історичним досвідом соціального навчання дорослих, починаючи з 

періоду приходу християнства; соціальні, що виявляються у демократизації 

освіти, подоланні соціальної зумовленості отримання освіти, становленні та 

розвитку освітніх установ і організацій різних організаційно-правових форм 

(державних і недержавних); економічні, які полягають у тому, що у зв’язку з 

кризою економіка все більше вимагає від працівника вищого рівня соціальної 
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та професійної компетентності; технологічні, пов’язані з удосконаленням 

технологій передачі інформації та навчання; психологічні, що відображаються в 

традиційно високій навченості громадян; педагогічні, що характеризуються 

інтенсивною модернізацією форм і методів навчання в різному віці, 

зростаючим ступенем академічної свободи освітніх установ і організацій. 

Таким чином, можна констатувати існування в Україні умов для визначення та 

визнання ролі неформальної освіти.  

Таким чином, можна зробити висновок, що неформальна освіта дорослих 

є важливим компонентом освіти впродовж життя, оскільки дає можливість 

залучити до освітнього процесу різні соціальні та вікові групи, визначає 

взаємодію громадянського суспільства, громадських організацій і формальної 

освіти, а також є пріоритетною складовою сучасних соціальних трансформацій, 

задекларованою, але законодавчо ще не оформленою в Україні.  
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На початку ХХІ століття вища освіта розвивається у контексті 

швидкоплинних змін,  продиктованих  тенденціями міжнародного освітнього 

простору, вимогами ринку освітніх послуг, затребуваністю 

висококваліфікованих фахівців, здатних відповідати викликам та попиту 

міжнародного ринку праці. Сучасні університети диверсифікують форми 

здобуття вищої освіти, способи організації освітнього процесу, методи 

навчання й академічне середовище загалом, запроваджують міждисциплінарні 

освітньо-професійні програми. Сьогодні спостерігаємо спроби удосконалити 

освітній процес за допомогою застосування різноманітних моделей співпраці 

викладач-студент, основною метою якого є забезпечення якості освітніх послуг, 

що їх надає університет та підвищення рівня результативності навчання 

студентів. У таких умовах важливо враховувати різноманітні фактори 

соціального, економічного, культурного характеру, що мають вплив на 

прийняття управлінських рішень щодо організації активного, конструктивного 

освітнього процесу в студентоцентрованому академічному середовищі. Власне 

інститут тьюторства як один із важливих  компонентів  освітнього  процесу  в 

провідних університетах світу забезпечує можливості для досягнення освітніх і 

професійних цілей здобувачами вищої освіти.   

Намагання України інтегруватися до міжнародного освітнього простору 

відображено у нормативно-правових документах  (Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Закон України «Про 
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вищу освіту» (2014), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку 

освіти в Україні (2016), відповідно до яких здійснюється розвиток вищої освіти, 

її гармонізація  відповідно до  європейського вектору.  

Наукові публікації українських та зарубіжних дослідників свідчать про 

значний інтерес до системи освіти дорослих й до реалізації тьюторства в 

сучасних умовах. Зокрема досліджуються: теоретичні основи тьюторства, 

соціально-економічні аспекти тьюторства у вищій школі; розвиток  сучасного  

університету засобами тьюторства, тьюторство та його вплив на підвищення 

рівня успішності, специфіку предметного тьюторства, тьюторські програми, 

проекти, онлайн платформи для реалізації тьюторства, підготовку тьюторів та 

оцінювання  їхніх  знань, умінь і навичок [1-4].  

Важливе значення мають напрацювання вітчизняних дослідників, які 

аналізували  закордонний досвід розвитку вищої освіти, зокрема й Німеччини. 

Аналіз результатів досліджень теоретиків  у галузі педагогіки, нормативних 

документів, відповідно до яких розвивається  вища  освіта Україні, дав змогу 

виявити  суперечності між: зобов’язанням закладів вищої освіти щодо 

забезпечення якості освітніх послуг, які вони надають суспільству, та 

труднощами в його реалізації; декларуванням та визнанням необхідності 

формування студентоцентрованого освітнього процесу та наявними 

можливостями академічного середовища сучасного університету.   

Таким чином, потреби вищої освіти України щодо забезпечення її якості, 

соціальне та академічне значення тьюторства, а також недостатнє студіювання 

досвіду інших країн, що суперечить об’єктивній необхідності освітньої 

практики, зумовили інтерес до вказаної теми. 

Поняття тьюторингу стає все популярнішим в системі освіти. В основі 

цієї моделі лежить ключове поняття – кожна людина унікальна особистість, яка 

має право на розкриття свого потенціалу і індивідуальну підтримку на цьому 

шляху. При швидкому технологічному розвиткові та переходу життя більше в 

он лайн, питання базових, соціальних та сімейних цінностей стає ключовим для 
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розвитку, зростання та навчання, потребують допомоги у вибудувані власних 

систем цінностей. При колаборації освіти та сім’ї можливо забезпечити 

зростання особистості, сприяти становленню критичного, креативного 

мислення, емоційного інтелекту, учити навчатись, бути самостійним, робити 

вибір, приймати рішення, відповідати за свій вибір, власне майбутнє. 

Останні десятиліття трансформації в освіті призвели до зміни її базової 

парадигми, а саме: необхідності переходу від навчання знань, умінь, навичок до 

здатності навчатися і самоудосконалюватися впродовж життя. 

В Україні застосовувалась німецька модель освіти, яка не передбачала 

ніякої свободи і вибору, а лише жорстку дисципліну і обмеження. Цю модель 

привіз ще за часів царської Росії М. Ломоносов. Але сьогодення вимагає від 

освіти нових підходів, методів і засобів. Одною з таких систем і є тьюторинг. 

Базову дефініцію тьюторингу визначають як індивідуальну роботу з 

підопічним, яка полягає в довготривалій, систематичній роботі, мета якої – 

підтримати учня в його розвитку відповідно до його схильностей, інтересів та 

можливостей. Найчастіше тьюторинг є довготривалим процесом, спрямованим 

на інтегральний (поєднує знання, уміння й настанови) розвиток підопічного. 

Основа тьюторингу – індивідуальні зустрічі, на яких в атмосфері діалогу, 

поваги і уваги одне до одного тьютор працює з підопічним, допомагає йому 

поглибити свої знання у визначеній галузі, розвинути вміння самостійного й 

максимального розвитку талантів. Завдяки ретельно підготовленим і 

мотивуючим тьюторіалам (зустрічам тьютора з підопічним) учень може мати 

прогрес як у знаннях, так і в особистісному розвитку, підвищувати впевненість 

у собі та розвивати позитивні риси характеру. 

Тьюторинг, разом із коучингом і менторингом, дедалі частіше 

практикується як метод у тих навчальних закладах, де увага зосереджена на 

всебічному розвитку школярів чи студентів. 

В основі тьюторигу як освітнього методу лежить розвиток індивідуальної 

особистості й умови ефективності цього процесу, що спирається на сучасні 
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концепції розвитку людини, управління своїми талантами, концепції виховання 

і самовиховання [1]. 

На відміну від принципу індивідуального підходу (ці принципи і досі ще 

плутають як в педагогічній літературі, так і на практиці) принцип 

індивідуалізації дозволяє орієнтуватись на індивідуальні освітні цілі і 

пріоритети самого учня чи студента. Індивідуалізація вимагає створення 

реальних можливостей для учня бути ініціатором навчальної активності, стати 

творцем власного індивідуального освітнього шляху, який він буде 

вибудовувати всередині загального освітнього процесу. В цьому випадку роль 

освітянина і полягає в допомозі для кожної дитини в визначенні власного 

індивідуального шляху та супроводі його в побудові та освоєнні власної 

індивідуальної програми. Власне такий шлях педагогічного супроводу 

індивідуальної освітньої програми і називається тьюторським супроводом. 
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Education is a system of personal education and training, as well as a set of 

acquired knowledge, skills, values, functions, experience and competencies [2].  

It should be noted that, based on the above, it is necessary to lay education, 

without any exaggeration, from birth, as the consequences can be appeared after 

some time, and in specific cases, even after a few decades. Therefore, it is very 

important to prepare the student initially for modern concepts of education. 

In particular, the human brain is designed in a way that it tends to rest. This is 

the so-called overload protection function. Understanding such a biophysical 

requirement, it is worth to note that in some cases the trainee will reject the flow of 

new, unrecognized information about behavior, the subject of cognition and 

perception of something. Therefore, it is important to introduce into the process of 

learning something that excites the student's interest or an element of encouragement, 

immediate need or need. 

However, this should not push the capacity of the human brain to the limit, as it 

would not cause an aversion to cognition. We must not allow the learning process to 

be too easy, as this will contribute to the regression of human brain development, as 

well as the perception of something new. The constant overload of the brain and its 

malaise can also cause the fail of human thinking abilities. In the final conclusion, it 

would be correct to note that the efficiency of the human brain reaches its rational 
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value when the load is above average. That is, it does not regress, does not overload, 

not only meets the needs, but also develops in moderation, taking into account the 

individual abilities of a person [1]. 

Concluding the modern concept of development and education, it is worth 

noting that the modern student must have the impetuosity to learn something new, 

which in the future will lead him to the desired result, or to the subject of need. In the 

modern world, this can be formed as material wealth, the achievement of any desires, 

etc. There is such a thing as-money makes power! This approach to education is very 

wrong. The learner seeks to obtain material wealth but not knowledge. The result 

concludes a powerful, but not intelligent, not developed, not correctly evaluating 

events person. This, in particular, can be defined as a regression of humanity. 

Knowledge is power! Based on this concept, a modern sane person is obtained. 

Regarding the principles of training, it would be correct to note that the student 

should perceive and understand the discipline directly from the head, who has a huge 

resource not only of theoretical knowledge but also practical experience in the field 

of teaching. Thus, it can be noted that a new employee should receive knowledge and 

gain experience from higher authorities, and not from their own rank/positions  of 

employees [3]. If you look closely, such a system works perfectly, for example in 

Universities, and fully justifies itself. 

As a result, it should be noted that the correct approach to modern learning, in 

particular, lies in the ability of the human brain to think correctly. And this means 

that it is enough to bring the student to reason in the right direction, to show him the 

right path of development, that is, to lay the so-called program, the algorithm of self-

learning, which in the ideal result will lead humanity to the desired consequences. 
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Впровадження дистанційної форми навчання відкриває нові обрії завдяки 

створенню нового інформаційного освітнього простору, що ґрунтується на 

сучасних інформаційних технологіях для осіб, які навчаються, зокрема для 

слухачів циклів, які проходять підвищення кваліфікації, особливо в умовах 

сьогодення – у часи пандемії Covid-19.  

Післядипломна підготовка фахівців фармації, за призначенням, 

направлена щодо сприяння розвитку загальних та фахових компетентностей, 

вкрай важливих для ефективного здійснення практичної діяльності провізора. 

Ці функції у періоди навчання на циклах (кожні п’ять років) виконує викладач, 

який, по-перше, є носієм актуального та сучасного інформаційного матеріалу 

щодо останніх досягнень фармацевтичної науки та практики. При розробці 

дистанційного курсу тематичного удосконалення викладач розробляє контент – 

його змістовну частину та методичне забезпечення, що є тривалим і 
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напруженим процесом. Але враховуючи відсутність викладача в момент 

опанування слухачами певного матеріалу та пам’ятаючи про їх індивідуальну 

зайнятість, потребує акцентів застосування методів наочності, групування та 

систематизації інформації при її наведенні за кожною темою.  

По-друге, для якісної підготовки осіб, що проходять навчання на циклах, 

викладач повинен володіти методами педагогічної майстерності, застосовувати 

сучасні методики викладання і бути готовим до подальшого самовдосконалення 

та саморозвитку. Протягом двох років спеціальну підготовку на циклі «Теорія 

та практика дистанційного навчання» пройшли майже всі викладачі кафедри 

загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ НФаУ. Бо від того, наскільки 

захопливо будуть проведені викладачем лекційні заняття, організовано дискусії 

у чаті та спілкування на форумах, створені та представлені змістовні завдання, а 

також складені тести для контролю опанування тем, залежить атмосфера 

навчання, творчій підхід до виконання запропонованого, що напряму впливає 

на внутрішню мотивацію осіб, які навчаються. 

Слід зупинитися ще на одній функції викладача на дистанційних циклах 

підготовки – це тьюторство. Тьютор – людина, яка управляє, координує та 

контролює освітній процес, активно взаємодіє зі слухачами циклу, інформує їх 

щодо останніх новин як організаційного плану, так і за фаховою складовою, 

займається перевіркою надісланих завдань до тем, здійснює роль куратора, 

підтримує зворотній зв’язок зі слухачами, виконує роль консультанта на 

«форумі взаємодопомоги та допомоги тьютора», тобто щоденно супроводжує 

осіб, що навчаються весь період, поки триває цикл удосконалення.  

Вищенаведене підкреслює значимість сучасного викладача у 

вітчизняному освітньому просторі, зокрема його роль у післядипломній 

підготовці фахівців фармацевтичного сектору галузі «Охорона здоров’я» за 

дистанційною формою навчання, що потребує вдосконалення його як 

професійних, так і особистісних якостей крізь все життя протягом трудової 

діяльності. 
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Проаналізовано сучасні інноваційні методи навчання. Визначено особливості 

дистанційної форми навчання в умовах запровадженого карантинного режиму зі 

спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. 
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Постановка проблеми. Висока якість вищої освіти в Україні може бути 

забезпечена шляхом інтеграції фахових і професійних складових змісту 

освітньо-професійної програми, що спрямована на формування компетентного 

фахівця, в умовах змішаних форм навчання.  

З огляду на це, головним завданням вищої освіти в галузі геодезії та 

землеустрою є підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних кадрів з 

високим рівнем сформованості професійних знань, навичок і вмінь, творчого 

мислення, кращих людських якостей, національної свідомості. 

Будь-які глобальні зміни, з якими зіштовхується суспільство і цивілізація 

в цілому, неминуче відбиваються на стані освіти. Так, з 11.03.2020 року на 

підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу COVID 19», наказу Міністерства освіти і 

науки України «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронавірусу COVID 19» та наказу ректора ТДАТУ «Про оголошення 

карантину та заходи запобігання епідемії короновірусної інфекції» №373К було 

впроваджено карантинний режим.  

Саме тому, в Таврійському державному агротехнологічному університеті 

імені Дмитра Моторного було забезпечено організацію освітнього процесу 

шляхом використання технологій дистанційного навчання, неухильно 

дотримуючись при цьому положень чинного законодавства. 

Мета статті – визначення специфіки організації освітнього процесу за 

спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» в умовах карантину. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі впровадження, 

перспективам розвитку дистанційної освіти, педагогічному й інформаційному 

забезпеченню дистанційного навчання присвячено ряд робіт, як закордонних, 

так і вітчизняних вчених: Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард, Р. Клінг, Н. 

Льовінський, Дж. Мюллер, А. Огур, Дж. О'роурке, Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. 

Хара. В. Ю. Биков, Н. О. Думанський, В. М. Кухаренко, В.В. Олійник, О. Г. 
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Глазунова, К. М. Обухова, О.О. Самойленко, Н. Г. Сиротенко, Г. С. Молодих, 

Н. Є. Твердохлєбова та ін.  

Виклад основного матеріалу досліджень. Підготовка майбутніх 

фахівців у сфері геодезії та землеустрою має базуватись на засадах соціального 

замовлення й високому професіоналізмі. Підготовка має бути спрямована на 

майбутні фахові потреби здобувачів, формулювати загальні та фахові 

компетентності, що надає змогу підтримувати високий професіоналізм у будь-

якій сфері землевпорядної діяльності на рівні зростаючих вимог суспільства та 

децентралізації [1]. 

Для формування у студентів здатності до проективної детермінації 

майбутнього, відповідальність за майбутнє Землі, віру в себе й свої професійні 

здібності та можливість впливати на власне майбутнє, виникає необхідність у 

впроваджені нової системи освіти – «інноваційного навчання» [2]. Найбільш 

поширені в сучасній вітчизняній вищій школі інноваційні моделі навчання 

представив М.М. Козарь (табл. 1) [3]. 

Табл.1  

Інноваційні моделі сучасної вітчизняної вищої школи 
Інноваційна 
модель 

Характеристика інноваційної моделі 

Контекстне 
навчання 

Ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності студентів: навчальної, 
наукової, практичної. Ключовий момент - використання поєднань різних 
форм організації діяльності студентів: навчальна діяльність академічного 
типу, навчально-професійна діяльність, квазіпрофесійна діяльність. 
Переваги - все це має сприяти введенню студентів у контекст майбутньої 
професії вже в процесі навчання у ВНЗ; створення умов, максимально 
наближених до умов реальної професійної діяльності. 

Імітаційне 
навчання 

У його основі лежить імітаційно-ігрове моделювання в умовах навчання 
процесів, що відбуваються в реальній системі. Ключовий момент - опора 
на використання ігрових та імітаційних форм навчання. Переваги - 
можливість відобразити в навчальному процесі різні види професійного 
контексту і формувати професійний досвід в умовах квазіпрофесійної 
діяльності. В імітаційному навчанні перевага віддається різноманітним 
практикам. 

Проблемне 
навчання 

Воно нагадує науковий пошук. Здійснюється на основі ініціювання 
самостійного пошуку студентом знань через проблематизацію 
(викладачем) навчального матеріалу. Потребує особливої організації та 
майстерності викладача в постановці проблемного завдання. Практично 
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не піддається регламентації, тому краще застосовувати фрагментами, 
котрі необхідно вводити обгрунтовано - за умов адекватного характеру 
навчального матеріалу. Ключовий момент - опора на постановку і 
вирішення проблемного завдання. Переваги - передбачає творче 
засвоєння знань і способів діяльності. 

Модульне 
навчання 

Становить різновид програмованого навчання, сутність якого полягає в 
тому, що зміст навчального матеріалу жорстко структурується з метою 
його максимально повного засвоєння, супроводжуючись обов'язковими 
блоками вправ і контролю за кожним фрагментом. Ключовий момент - 
організація навчального матеріалу в найбільш стислому і зрозумілому 
для студента вигляді. Модулі - це автономні організаційно-методичні 
блоки щодо кожного фрагмента структурованого навчального матеріалу. 
Переваги - зміст та обсяг модулів можуть змінюватися залежно від 
профільної та рівневої диференціації учнів і від дидактичних цілей. 
Забезпечує а) обов'язкове опрацювання кожного компонента дидактичної 
системи; б) чітку послідовність викладу навчального матеріалу та 
систему оцінки й контролю засвоєних знань; в) адаптацію навчального 
процесу до індивідуальних можливостей і запитів учнів. 

Повне засвоєння 
знань 

Розробляється на основі ідей Дж. Керролла і Б.С. Блума про необхідність 
зробити фіксованими результати навчання, оптимально змінюючи при 
цьому параметри умов навчання залежно від здібностей учнів. Ключовий 
момент - викладач, спираючись на необхідність досягти повного 
засвоєння знань кожним, хто навчається, складає перелік конкретних 
результатів навчання, тести для перевірки досягнень, розробляє різні 
способи опрацювання навчального матеріалу для учнів із різними 
здібностями. Переваги - в учня є можливість вибору найоптимальніших 
для себе умов навчання і досягнення максимального результату. 

Дистанційне 
навчання 

Різновид (досить самостійний) заочного навчання з опорою на 
використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і 
засобів. Ключовий момент - припускає гранично опосередковану 
роль викладача і самостійну роль студента у виборі індивідуального 
темпу навчання, кількості повторів під час використання 
навчальних засобів і продуктів у виборі рівня засвоєння курсу 
(стандартний, скорочений або поглиблений). За умови використання 
можливостей електронної пошти та Інтернету передбачає високий 
рівень інтерактивності, що відповідає вимогам сучасності. Переваги 
- забезпечує широкий доступ до освітніх ресурсів, незважаючи на 
географічну віддаленість від них. 

Актуальність проблеми дистанційного навчання полягає в тому, що 

результати суспільного процесу, що раніше зосереджені у сфері технологій, 

сьогодні концентруються в інформаційній сфері. Виходячи з того, що 

професійні знання старіють дуже швидко, необхідно їх постійно 

удосконалювати.  

Вся система взаємодії учасників освітнього процесу у дистанційній формі 

має яскраво виражену специфіку, яку можна визначити наступним чином [4]:  
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– у дистанційній формі практикуються спільні види діяльності здобувачів 

вищої освіти у малих групах співробітництва;  

– практикуються систематичні обговорення всією групою розглянутих 

проблем, виникаючих труднощів, просто цікавих пропозицій в інтерактивному 

режимі у форумі, чаті, відеоконференції;  

– використовуються такі методи спільної дослідницької, творчої 

діяльності, як метод проектів, проблемних рольових або ділових ігор, кейс-

метод;  

– форми і види контролю в дистанційній формі значно різноманітніші, 

вони поєднують як автоматизований контроль знань, так і відкриті види 

контролю спільного результату діяльності. 

Для забезпечення освітнього процесу в ТДАТУ за умов карантину та 

дистанційного навчання впроваджено наступні засоби: 

1. Освітній портал – містить матеріали, що необхідні для вивчення 

дисципліни (конспект лекцій, методичні рекомендації для проведення 

практичних робіт, методичні рекомендації для виконання самостійної 

роботи, тестові завдання для контролю якості засвоєного матеріалу, 

перелік питань для складання іспиту та ін.) (рис. 1). 
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Рис. 1 Освітній портал ТДАТУ імені Дмитра Моторного 

2. Для проведення занять у дистанційному режимі (рис. 2а), 

кураторських годин (рис. 2в), участі у конференціях (рис. 2б) 

використовується он-лайн платформа ZOOM. 

 
Рис. 2 Використання он-лайн платформи ZOOM 
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Окрім того, студенти мають можливість спілкуватись із викладачами у 

соцмережах (Тelegram, Facebook), через електронну адресу та інших засобах 

комунікації (Viber). 

Висновки. Таким чином, дистанційне навчання, будучи одним з 

компонентів у системі безперервної освіти, є самостійною, новою формою 

отримання освіти. Швидкий розвиток комп’ютерних технологій дає можливість 

безперервного освітнього процесу, навіть, в умовах карантину. Як викладачі, 

так і студенти зазначають певні переваги дистанційного навчання перед 

класичним. 
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Професія вчителя - одна з найважливіших у сучасному світі. Від його 

сили залежить майбутнє людської цивілізації. Тим часом багато говорять про 

компетентність вчителя, про його професіоналізм, індивідуальний стиль 

роботи, про імідж вчителя, про те, що вчитель повинен бути оптимістом та ін. 

Як сказав видатний польський філософ і логік, видатний представник 

Львівсько-варшавської школи Тадеуш Котарбіньський: «Сучасний вчитель 

може навчити інших навіть тому, чого сам не вміє». Давайте спробуємо 

розібратися якого вчитель можна назвати сучасним? 

Сьогодні перед вчителем стоїть непроста задача - створити умови для 

розвитку творчих здібностей учнів, розвинути у них прагнення до творчого 

відтворення знань, учити їх самостійно, миттєво, повніше реалізувати себе, 

підвищити мотивацію до вивчення предметів та визначити їх індивідуальні 

схильності [1]. 

Ніхто не має сумнівів, що майбутнє наше суспільство залежить від 

сидіння за шкільну партою учнів. Необхідно не просто навчитися відповідати 

на питання, які ставлять перед ними вчителі, але і самостійно формулювати їх 

для себе в процесі вивчення матеріалу. Роль учителя - «стояти не над учнем, 

поруч», показувати йому: «я допоможу», «я підтримаю».  

Сучасному вчителю треба звикати з тим, що учень може задавати питання 

на будь-яку тему. Основна парадигма в роботі викладача: «Дати кожній дитині 
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можливість проявити себе». «Ученик - це не кувшин, який ми повинні 

заповнити, а іскорка, яку ми повинні запалити». 

Сучасний учитель не тільки повинен навчати дітей, але і сам бути 

здатним вчитися у своїх учнів. Адже вчитель – це людина, яка стоїть між 

наукою та маленькою особистістю. Він ерудований і освічений, знає свій 

предмет: це лише великий багаж знань, що дає право учити інших. Учитель 

сьогоднішнього дня - це людина віддана своїй справі і своїм учням [6].  

Сучасний вчитель - це професіонал своєї справи, який володіє 

комплексом якостей, які дозволяють успішно передавати свої знань. Коли 

потрібно, він художник, а якщо потрібно – письменник та співак. 

Мета вчителя - не тільки формувати знання, вміння, навички, а й 

допомогти кожній дитині формуватися як особистість, розбавляти бажання і 

прагнення в подоланні життєвих труднощів, вміння правильно оцінювати свої 

дії, результати своєї праці. 

Вчитель повинен бути завжди налаштований на сприйняття 

психологічного стану учня та прийти йому на допомогу; завжди поважати 

думку учня, створювати тим самим умови для його самоствердження та 

самореалізації; завжди втілювати і підтримувати оптимістичне відношення до 

подій. 

Вчитель ніколи не повинен бути байдужим до стану, вчинкам та 

висловлюванням дітей, не залишати учня в стані беззбитковості та 

безпорадності. 

У XXI столітті вчитель увійшов у вік нових інформаційних та 

комунікативних технологій. На мою думку сучасному вчителю необхідно бути 

компетентним в області ІКТ і впроваджувати їх у навчальний процес [8]. Уроки 

з застосуванням мультимедіа та інтернет-сервісів підвищують цікавість до 

вивченого матеріалу, в результаті таких уроків підвищується ефективність 

самостійної роботи, з'являється можливість ширше реалізувати свої творчі 

здібності. 
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У сучасного вчителя кардинально змінено відношення до учнів, що 

виходить з практик авторитарності. Педагог повинен поважати дитину. 

Сьогодні вчителя дитина не може зацікавити лише як учень. У кожного з учнів 

свої якісті, потреби, цілі, бажання, тому вчитель повинен відноситися до нього, 

як людина до людини. Учитель не повинен бачити учня лише в майбутньому, 

яким він повинен стати, повинен розуміти його сьогоднішнього, такого, яким 

він є: з його труднощами в навчанні, переживанням. У сучасному хорошому 

вчителі повинен бути побудований індивідуальний навчальний маршрут для 

кожного учня [3]. 

На уроці учень і вчитель повинні бути співробітниками. Тільки в діловій і 

доброзичливій обстановці дитина буде розкривати і реалізовувати свої 

можливості. 

Головним працівником уроку повинен бути учень. Сучасні вимоги до 

вчителів такі, що він допомагає навчатися вчитися самому, відтворює потреби в 

освіті. Ще в XIX віці видається педагог Адольф Дистервег сказав: «Плохий 

учитель рекомендує істину, хороший вчитель її знаходить». Учителю необхідно 

навчити школяра добувати знання власними зусиллями, так як тоді можна 

виховати учня, який буде спроможний самостійно думати, вільно міркувати, не 

боятися висказувати і відстоювати своє ставлення. 

Я вважаю, що вчитель XXI століття це той, хто в першу чергу вміє 

знаходити спільну мову із своїми учнями, орієнтуватися серед малих, підлітків 

та старшокласників. Тобто він повинен бути хорошим психологом. 

Крім того, вчитель повинен йти в ногу з часом, бути різносторонньою  

людиною, не обмежувати себе лише сферою свого предмету. У вчителя 

повинен бути великий словниковий запас. Він повинен бути добрим і мати 

почуття гумору.  
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Учитель повинен бути сучасною інтелектуальною людиною, повинен 

вміти так зацікавити дітей, щоб вони на урок приходили із задоволенням, щоб 

заняття пролітали вмить і щоб після уроків діти чекали наступних зустрічей. 

Учитель повинен усвідомлювати, що його праця – робота на віддалене 

майбутнє. 

Він повинен експериментувати, бути в пошуках. Діти, на відміну від 

дорослих, вміють пробачати помилки. 

Бути сучасним учителем важко - але можливо. Головне, вчителям 

необідно вчитися бути щасливими. Адже нещасний учитель ніколи не виховує 

щасливого учня. У щасливого педагога учні в школі знаходяться у стані щастя: 

вони діють, творять, відчувають, що їх люблять і бажають їм добра. 

«Діти не запам’ятовують те, як ви намагаєтесь їх навчити. Вони 

запам’ятовують якими ви є.» – сказав Джим Хенсон. Тож давайте будемо 

сучасними вчителями, які залишаться у пам’яті своїх учнів ще на багато років. 
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Ситуация, сложившаяся в мире в 2020 г., привела к тотальному переходу 

к дистанционному образованию, она стала очередным вызовом педагогике и 

педагогам. Казалось бы, в этой области знаний и практики уже все давно 

открыто и внедрено, но вынужденная изоляция в условиях пандемии 

потребовала массового перехода к удаленным формам обучения.  

Опыт дистанционного овладения знаниями насчитывает не одну сотню 

лет, но во второй половине ХХ в. эта форма обучения приобрела действительно 

широкую аудиторию в связи с развитием технических средств. В 1960–1980-х 

гг. такие исследователи, как Б. Холмберг, О. Петерс, А. Кей, Д. Кееган, Е. 

Рамбл, О. С. Дьюл попытались теоретически обобщить накопленный опыт [1]. 

Иностранные коллеги опередили российских специалистов, поскольку раньше 

стали использовать передовые технические средства в преподавании.   

 В России теоретическое осмысление использования дистанционных форм 

обучения началось в 1990-х гг., пионером можно назвать Андрея Викторовича 

Хуторского, который разработал и внедрил модель обучения на расстоянии в 

самых разных формах: дистанционные эвристические олимпиады, 

конференции, курсы, конкурсы, проекты для школьников и педагогов, создал и 
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возглавил Центр дистанционного образования «Эйдос» [2]. А.В. Хуторской 

стал и одним из теоретиков дистанционного образования в России [3].  

 Длительное время дистанционные формы обучения воспринимались как 

вспомогательные, направленные на организацию самостоятельной или 

исследовательской работы студентов, а также на получение дополнительного 

образования. Год 2020 поставил иную задачу – в условиях карантина 

дистанционное образование стало единственно возможным.  Эта ситуация 

потребовала правового регулирования. В Государственную Думу РФ был 

внесен законопроект  № 957354-7 о дистанционном образовании [4]. 

По определению А.А. Андреева и В.И. Солдаткина: «Дистанционное 

обучение – это целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия 

педагога и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный 

(индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который 

реализуется в специфической дидактической системе» [5]. К сожалению, в 

настоящее время весь преподавательский корпус, вне зависимости от желания и 

готовности, вынужден войти в пространство обучения на удалении, 

результативность учебного процесса во многом зависит от владения 

образовательными технологиями, методами, инструментарием, которые 

используются в ходе дистанционного обучения.    

Для выяснения эффективности дистанционного обучения, степени 

готовности вуза, и продуктивности взаимодействия студентов и преподавателей  

был организован опрос студентов 2-5 курсов Института общественных наук 

Уральского государственного университета, обучающихся по направлению 

«44.05.03 – Педагогическое образование» профиль «История и 

Обществознание». 

Ответы студентов оказались весьма противоречивыми, поскольку они 

тоже находятся в процессе осмысления пользы и недостатков дистанционного 

обучения. 
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Почти половина опрошенных (47 %) считает, что они без проблем 

включились в алгоритм удаленного овладения учебной программой, при этом 

треть (33 %) затруднилась с оценкой своего отношения к этим изменениям, а 20 

% студентов отнеслись к ним категорически негативно. 

 Легкость перехода на дистанционное обучение не означает абсолютное 

его приятие. Позитивно настроены на него 27 % респондентов, 40 % относятся 

к ней крайне негативно, а треть – затруднились с ответом. 

 Высокий уровень положительных оценок связан с тем, что в  вузе 

существовала платформа для дистанционного обучения еще до введения 

карантинных санкций, и у студентов был опыт работы с ней. В условиях 

полного перевода на удаленные формы обучения треть прошедших опрос 

оценила свои успехи, как очень высокие, 57 %  – средние, затруднились с 

ответом только 10 %. Такая статистика можно объяснить тем, что более 

половины студентов (65 %) улучшили свои учебные показатели, четверть 

студентов отметила, что результаты в освоении дисциплин в режиме офф-лайн 

и он-лайн у них не изменились.  К этому следует добавить, что большая часть 

дисциплин, изучаемых респондентами в первом семестре 2020–2021 учебного 

года, являются  историческими, по которым  есть учебные материалы в 

открытом доступе, как в Интернете, так и на учебном портале университета.  

Студенты, в большинстве своем (57 %), констатировали готовность 

преподавателей откликаться на проблемы обучающихся, организовывая 

групповые и индивидуальные консультации, 20 % опрошенных не нашли 

возможностей связаться с нужным преподавателем, что может объясняться 

занятостью последнего на он-лайн занятиях. Остальные, по-видимому, не были 

озадачены такой проблемой.  

В ответах студентов мы встретили слова благодарности в адрес 

профессорско-преподавательского состава, который быстро адаптировался к 

условиям работы на удалении, апробируя разные дистанционные платформы и 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Педагогіка вищої школи www.openscilab.org 

© Елисафенко М.К., Протасова Э.Е. 286 

образовательные ресурсы, как своего вуза, так и других образовательных 

структур. 

 Неудовлетворенность студентов дистанционным образованием 

объясняется многими причинами. Прежде всего, это увеличение доли 

самостоятельной работы студентов, Только 10 % опрошенных указали, что 

тратят на учебную работу не более одного часа, 43 % отводят на подготовку по 

изучаемым дисциплинам до трех часов, а 47 % – более трех часов. В итоги 60 % 

студентов, участвовавших в анкетировании,  столкнулись с определенными 

трудностями при распределении времени для учебы и отдыха.  

 Серьезной помехой для эффективной учебной работы респонденты 

считают проблемы с собственными техническими средствами (47 % – испытали 

технические трудности, или неполадки со связью) и цифровыми ресурсами 

вуза. Нарекания вызывает работа учебного портала, что, возможно, объясняется 

его перенастройкой уже в условиях начавшегося учебного года. Студенты 

отметили нехватку специалистов в области дистанционных технологий, а также 

отсутствие курсов, консультаций по использованию дистанционных порталов / 

сайтов / приложений вуза.  

Студенты указали на плохую работу, выбранных вузом платформ для 

организации дистанционной работы – BigBlueButton и  Mirapolis, более 

совершенная – Zoom используется либо дискретно (на бесплатной основе), 

либо финансируется лично преподавателями, поэтому возможности 

пользоваться ею ограничены и связаны с определенными организационными 

неудобствами, когда приходится прерываться и снова заходить на сервер 

каждые 40 минут.    

Наконец, для студентов оказалось весьма значимой эмоционально-

психологическая составляющая «бесконтактного» обучения. Треть 

респондентов (33 %) посетовала на нехватку непосредственного общения с 

преподавателями, а 38 % опрошенных скучают по общению с однокурсниками.  
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Финальный вопрос должен был продемонстрировать перспективность, с 

точки будущих педагогов, дистанционного образования. Треть участников 

опроса  (33 %) оптимистично отнеслись к обучению на удалении, 43 %  или не 

готовы к этой форме в ближайшем будущем, или не хотят ее пролонгирования. 

При этом положительные ответы были продиктованы скорее вопросом 

безопасности для близких и родных в условиях пандемии. Иногородние 

студенты приветствуют дистант, т.к могут «находиться дома в комфортных 

условиях». С другой стороны, как отметили респонденты, переход к 

удаленному обучению отразился на здоровье обучающихся, вынужденных 

проходить занятия и в синхронном и асинхронном  дистанционном режиме с 

помощью компьютерной техники. Некоторые студенты обратили внимание и 

на тот факт, что испытывают трудности с самоорганизацией для учебной 

работы, а также получением достаточного материала для научно-

исследовательской работы, недоступность некоторых исторических источников 

снижает ее качество.  

Проведенная работа по выявлению настроений обучающихся Института 

общественных наук в составе Уральского государственного университета 

позволяет сделать некоторые выводы и рекомендации. 

Мы должны констатировать, что дистанционный вариант получения 

образования занял доминирующие позиции в условиях общепланетарной 

угрозы. К его положительным сторонам следует отнести соблюдение 

безопасной социальной дистанции всеми участниками образовательного 

процесса. Обучение на удалении позволяет мобильно и на альтернативной 

основе выбирать передовые технологии и современные учебные средства, а 

также формы участия в процессе овладения знаниями: синхронно или 

асинхронно.  Однако неосведомленность о разнообразии цифровых средств, 

методиках их использования, технические сбои без возможности обратиться в 

техническую поддержку, как для студентов, так и преподавателей, 

находящихся на удалении от вуза, снижают результаты обучения.  
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Повышенная загруженность, как обучающихся, так и преподавателей, 

возросшее  количество самостоятельной работы и контрольных мероприятий, 

увеличили нагрузку для разработчиков этих материалов и исполнителей. 

Несовершенство учебных порталов не дает полной уверенности в том, что 

выполненные задания «дойдут» до преподавателя, поэтому студенты дублирую 

свои работы, т.е. им приходится тратить время и усилия на повторные 

действия, но и преподаватель оказывается «завален» однотипной информацией 

на разных информационных носителях: учебном портале, электронной почте, в 

социальных сетях. 

Особая тема – практики, они «пострадали» в наибольшей степени, т. к. в 

условиях дистанционного обучения и карантина организовать их полноценно 

не представляется возможным. В частности, для подготовки историка важной 

составляющей является учебная практика, организованная на базе архивов и 

музеев, в условиях карантина непосредственная работа в этих учреждениях 

оказалась невозможной. Производственная педагогическая практика также 

оказалась купированной. Теоретические занятия сочетались с практическими, 

но в роли учащихся оказались сами студенты. Погрузится в школьную среду, 

столкнуться с реальными проблемами взаимодействия с подростками им так и 

не удалось. 

По всей видимости, аномальная глобальная ситуация, оказавшая влияние 

на все стороны жизни, включая образование, требует принятия решений для 

сохранения эффективной среды для подготовки, в частности, педагогов. В этой 

связи авторы статьи видят следующие направления этой работы:             

–  дидактическое обеспечение дистанционного образования с учетом новейших 

задач и цифровых средств;  

–   повышение IT-компетенций преподавательского состава;  

– обеспечение, как преподавателей, так и обучающихся материально-

техническими средствами для осуществления образовательного процесса в 

удаленном режиме.  

–   дополнительное финансирование вузов. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Педагогіка вищої школи 

© Елисафенко М.К., Протасова Э.Е.   289 

Список литературы 

1. Маслюк Ю. А. К вопросу об истории дистанционного образования // IT-

инновации в образовании: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (27–30 июня 

2005). Петрозаводск, 2005. С 145–148. 

2. Центр дистанционного образования «Эйдос». – URL: http://eidos.ru  

3. Хуторской А. Дистанционное обучение и его технологии // Компьютерра. 

– 2002. – № 36. – С. 26–30. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d698

6b5301ab79c23f0055ca4/ (дата обращения 25.11.20.). 

5. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение: сущность, 

технология, организация. – М.: Издательство МЭСИ, 1999. – 196 с. – URL: 

http://diss.seluk.ru/m-tehnicheskie/30008393-2-aa-andreev-soldatkin-distancionnoe-

obuchenie-suschnost-tehnologiya-organizaciya-moskva-1999-udk-378-bbk-7458-

655-andreev-sold.php (дата обращения 25.11.20.). 

http://eidos.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/9ab9b85e5291f25d6986b5301ab79c23f0055ca4/
http://diss.seluk.ru/m-tehnicheskie/30008393-2-aa-andreev-soldatkin-distancionnoe-obuchenie-suschnost-tehnologiya-organizaciya-moskva-1999-udk-378-bbk-7458-655-andreev-sold.php
http://diss.seluk.ru/m-tehnicheskie/30008393-2-aa-andreev-soldatkin-distancionnoe-obuchenie-suschnost-tehnologiya-organizaciya-moskva-1999-udk-378-bbk-7458-655-andreev-sold.php
http://diss.seluk.ru/m-tehnicheskie/30008393-2-aa-andreev-soldatkin-distancionnoe-obuchenie-suschnost-tehnologiya-organizaciya-moskva-1999-udk-378-bbk-7458-655-andreev-sold.php


Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Педагогіка вищої школи www.openscilab.org 

© Лазоренко Сергій 290 

Лазоренко Сергій  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  

ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Сергій Лазоренко 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, завідувач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

Цифрові технології у галузі ФКіС та професійній підготовці майбутніх 

фахівців ФКіС використовують як засіб навчання й організації 

інтелектуального дозвілля, для біомеханічного аналізу техніки руху 

спортсменів, створення моделей тренувальних і змагальних ситуацій і як засіб 

автоматизації процесів обробки результатів змагань і наукових досліджень, для 

інформаційно-методичного забезпечення та управління навчально-виховним 

процесом у ЗВО, спортивних установах і організаціях, при організації 

моніторингу фізичного стану та здоров’я тих, хто займається, як засіб 

автоматизації процесів контролю, комп’ютерного тестування фізичного, 

функціонального, розумового і психологічного станів тих, хто займається, і 

корекції результатів навчально-тренувальної діяльності. Значна увага 

приділяється формуванню практичних навичок роботи з цифровою технікою. 

Цьому присвячують свої дисертаційні роботи дослідники Л. Карташова [1], 

В. Качурівський [2], О. Майборода [3]. Автори доводять, що комп'ютерна 

техніка сприяє індивідуалізації та особистісному спрямуванню навчального 

процесу, стимулює розвиток навичок самостійної роботи у студентів.  

Формувальний етап педагогічного експерименту здійснювався протягом 

2015-2019 рр. До контрольних груп (КГ) увійшло 106 студентів факультетів 

фізичного виховання і спорту, яких навчали фахових дисциплін у найбільш 
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поширений спосіб. Експериментальну групу (ЕГ) становили 98 студентів 

факультетів фізичного виховання і спорту, навчання яких здійснювалося за 

авторською моделлю. При цьому досліджувався стан підготовки майбутніх 

фахівців ФКіС до упровадження цифрових технологій у професійній діяльності. 

Під час експериментальної підготовки майбутніх фахівців ФКіС до 

упровадження цифрових технологій у професійній діяльності було доцільно 

поєднані традиційні методи навчання та інноваційні технології, що 

передбачають використання інновацій не лише в навчально-виховному процесі, 

а й для професійного зростання та фізичного вдосконалення.  

Під час визначення рівнів готовності майбутнього фахівця ФКіС до 

упровадження цифрових технологій у професійній діяльності ми спиралися на 

такі показники, як обсяг знань (предметний критерій), рівень інформатичної 

підготовленості та виконання організаційних дій (практичний критерій), рівень 

мотивації та самоаналізу майбутніх фахівців ФКіС (психологічний критерій). 

Розроблена нами класифікація рівнів готовності майбутнього фахівця ФКіС до 

упровадження цифрових технологій у професійній діяльності містить чотири 

сходинки: низький (впровадження цифрових технологій у професійну 

діяльність відбувається фрагментарно, не має системи), середній (вміння 

здійснювати елементарні дії у галузі цифрових технологій ФКіС за зразком, 

впровадження їх у професійну діяльність переважно на базі відеоматеріалу), 

достатній (знання основних фактів і понять у галузі цифрових технологій ФКіС, 

володіння базовими уміннями для виконання професійних завдань), високий 

(перенесення знань у нові ситуації, створення оригінальних підходів, 

алгоритмів пізнавальних і практичних дій щодо застосування ЦТ). 

Результати педагогічного експерименту за показником «Обсяг знань» 

розподілилися таким чином (рис. 1). 
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низький середній достатній високий 

а)      б) 
Рис. 1. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту (а) та після експерименту (б) 

 
Перевірка на основі критерію Ст’юдента для оцінки середніх відбувалася з 

використанням статистичних функцій MS Excel. На початку експерименту на 

рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і воно більше за Тексп. = –1,21 по модулю. Це 

означає, що вибірки статистично однаковими входять у педагогічний 

експеримент. Після проведення експерименту спостерігаємо позитивну 

динаміку в обох групах. Водночас потрібно перевірити статистично, чи різними 

є результати оцінки середніх. На рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і воно по 

модулю менше за модуль Тексп. = –3,23. Це означає, що на виході з 

педагогічного експерименту вибірки статистично різні, і це не можна пояснити 

випадковими причинами. Таким чином, нами підтверджено на рівні значущості 

0,05 ефективність підготовки майбутніх фахівців ФКіС до упровадження 

цифрових технологій у професійній діяльності за показником «Обсяг знань».  

Загальні результати щодо кількісної характеристики «Інформатичної 

підготовленості» студентів обох груп розподілилися таким чином (рис. 2). За 

діаграмою (рис. 2) можна припустити, що на початку експерименту вибірки 

статистично однакові.  
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низький середній достатній високий 

а)       б) 
Рис. 2. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту (а) та після експерименту (б) 

 

Перевіримо це на основі критерію Ст’юдента для оцінки середніх з 

використанням статистичних функцій MS Excel. На початку експерименту на 

рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і воно по модулю більше за модуль Тексп.=–

0,65. Це означає, що вибірки статистично однаковими входять у педагогічний 

експеримент. Після проведення експериментальної підготовки спостерігаємо 

позитивну динаміку в обох групах. Водночас потрібно перевірити статистично, 

чи різними є результати оцінки середніх. Зафіксуємо рівень значущості 0,05 і 

побудуємо гіпотези: Н0: µЕГ = µКГ (тобто середні однакові), На: µЕГ ≠ µКГ (тобто 

середні статистично різні). На рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і воно по 

модулю менше за модуль Тексп. = –10,09. Це означає, що на виході з 

педагогічного експерименту вибірки статистично різні, і це не можна пояснити 

випадковими причинами. Таким чином, нами підтверджено на рівні значущості 

0,05 ефективність підготовки майбутніх фахівців ФКіС до упровадження 

цифрових технологій у професійній діяльності за показником «Інформатична 

підготовленість».  

Загальні результати щодо кількісної характеристики «Організаційні дії» 

студентів обох груп розподілилися таким чином (рис. 3). 
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низький середній достатній високий 

а)       б) 
Рис. 3. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту (а) та після експерименту (б) 

 

За діаграмою (рис. 3) можна припустити, що на початку експерименту 

вибірки статистично однакові. Перевіримо це на основі критерію Ст’юдента 

для оцінки середніх з використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 8). 

На початку експерименту на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і воно по 

модулю більше за Тексп. = –1,71. Це означає, що вибірки статистично 

однаковими входять у педагогічний експеримент. Після експериментальної 

підготовки спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. На рівні 

значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і воно по модулю менше за модуль Тексп. = –4,76. Це 

означає, що на виході з педагогічного експерименту вибірки статистично різні, 

і це не можна пояснити випадковими причинами. Таким чином, нами 

підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність підготовки майбутніх 

фахівців ФКіС до упровадження цифрових технологій у професійній діяльності 

за показником «Організаційні дії».  

Одним із показників сформованості готовності майбутніх фахівців ФКіС 

до упровадження цифрових технологій у професійній діяльності за 

індивідуально-особистісним критерієм визначено мотивацію. Загальні 

експериментальні результати розподілилися таким чином (рис. 4).  
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низький середній достатній високий 

а)       б) 
Рис. 4. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту (а) та після експерименту (б) 

 

За діаграмою (рис. 4) можна припустити, що вибірки на початку 

експерименту статистично однакові. Перевірка на основі критерію Ст’юдента 

для оцінки середніх показала, що на рівні значущості 0,05 вибірки статистично 

однаковими входять у педагогічний експеримент. Після проведення підготовки 

спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. Статистична перевірка, чи 

різними є результати оцінки середніх, показала такі результати: на рівні 

значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і воно по модулю менше за модуль Тексп. = –6,22. Це 

означає, що на виході з педагогічного експерименту вибірки статистично різні. 

Таким чином, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

підготовки майбутніх фахівців ФКіС до упровадження цифрових технологій у 

професійній діяльності за показником «Мотивація».  

Відповіді студентів контрольної та експериментальної груп на тест, для 

визначення показника «Самоаналіз» розподілилися таким чином (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 

Групи 
Низький Середній Достатній Високий 

ЕГ 
до 31,6% 36,7% 21,4% 10,2% 

після 20,4% 21,4% 35,7% 22,4% 

КГ 
до 34,0% 38,7% 22,6% 4,7% 

після 31,1% 32,1% 27,4% 9,4% 

 

Перевіряли статистичну подібність та відмінність розподілу частот на 

основі критерію Ст’юдента для різних вибірок з різними дисперсіями, 

використовуючи відповідні функції табличного процесора MS Excel. За 

критерієм Ст’юдента вибірки на початку експерименту подібні (середні не 

відрізняються), а тому на рівні значущості 0,05 є підстави говорити про 

еквівалентність груп на початку педагогічного експерименту. Позитивна 

динаміка після експерименту спостерігається в обох групах, але в 

експериментальній групі більш інтенсивно. За критерієм Ст’юдента оцінки 

середніх бачимо, що в експериментальній групі середній бал вищий на рівні 

значущості 0,05. Це означає, що більш значущими виявилися позитивні зміни в 

експериментальній групі, яка навчалася за експериментальною методикою. 

Педагогічний експеримент показав ефективність запропонованої 

експериментальної підготовки майбутнього фахівця ФКіС до упровадження 

цифрових технологій у професійній діяльності, що підтверджено 

статистичними методами (методи Ст’юдента) на рівні значущості 0,05. 
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Лі Сяося 

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ  

 
Лі Сяося 

аспірантка кафедри педагогіки  

ДЗ «Луганський н6аціональний університет імені Тараса Шевченка»  

 

Звертаючись до походження терміну «креативність» зазначимо, що 

«креатив» є калькою з англійської мови «creative», що в перекладі означає 

творчий, тобто, той, що створюється. У педагогічному словнику подається таке 

трактування поняття «креативність» (англ. – creativity) як «рівень творчої 

обдарованості, здатності до творчості, що становить відносно стійку 

характеристику особистості» [3, с. 147]. У філософському розумінні 

креативність визначається як духовно‐практична діяльність, результатом якої є 

створення оригінальних, неповторних, культурних, соціально значимих 

цінностей; установлення нових фактів, відкриття нових властивостей і 

закономірностей, а також методів дослідження й перетворення світу.  

Наразі термін «креативність» активно використовується у дослідженнях 

як вітчизняних так і зарубіжних авторів (В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, М. 

Козленко, О. Лук, А. Маслоу, О. Матюшкін, В. Пєтухов, Е. Торенс, К. Тошина, 

М. Лещенко, В. Франкл, Е. Фром та ін.). 

В процесі теоретичного обґрунтування креативності як психолого-

педагогічної категорії С. Дімітрова-Бурлаєнко дійшла цінних висновків. 

Науковець запропонувала умовний розподіл цього поняття на три групи: 1) до 

першої групи відносимо визначення, автори яких головною вважають 

когнітивну природу креативності (Т. Сімоном, Ч. Спирменом, Дж. Гілфордом, 

Ф. Гальтоном, Е. Торренсом та ін.) прихильники цієї концепції основою 

креативності вбачають інтелектуальну здатність особистості формувати зв’язки 

між різними ідеями (наявність дивергентного мислення, інтелектуальної 
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активності, властивості індивідів створювати оригінальні цінності, приймати 

нестандартні рішення, виходити за межі відомого); 2)  автори визначень другої 

групи (У. Дафф, Е. Тулуз, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Антонішина та ін.) 

підкреслюють особистісну сторону креативності та акцентують увагу на 

здібностях, особистісному потенціалі, самоактуалізації особистості (засіб 

реалізації потенціалу (самоактуалізації), та зв’язує її з такими рисами, як 

прийняття себе, свобода духу, здатність, обумовлену наявністю і поєднанням 

різних особистісних якостей, що об’єднує когнітивну і особистісну сфери 

особистості); 3) третю групу складають визначення, в яких дослідники 

спираються на соціальну природу креативності, приймаючи до уваги вплив 

факторів середовища на формування і виявлення креативності [2, с. 9].  

Зауваження щодо комплексу якостей особистості, що є необхідним для 

формування креативної особистості, вважаємо цінним внесок, який зробила з 

психологічної точки зору О. Артеммова, яка стверджує, що креативність – це 

своєрідний комплекс здібностей особистості, які мають можливість 

проявлятися і в мисленні, і в діях, і в почуттях, і в комунікації, і в різноплановій 

діяльності майбутнього практичного психолога [1, с. 19].  

Так, науковець таку характеристику креативної особистості, яка повинна 

бути: по-перше, особистістю, яка реалізує себе творчо, соціально та 

професійно; по-друге, особистістю із яскраво вираженим прагненням до 

підтримки та допомоги іншим; по-третє, особистістю, яка вміє будувати 

гармонійні взаємовідносини з іншими; по-четверте, особистістю, що вміло 

реалізує свої знання на практиці, передбачає нові ситуації, демонструє 

впевненість у своїх здібностях; по-п’яте,  особистістю, що активно культурно 

розвивається, бере участь у різноманітних творчих ініціативах, освоює 

різноманітні творчі види діяльності; по-шосте, особистістю, що професійно 

удосконалюється, використовує нові технології та ресурси для підвищення 

своєї конкурентоспроможності; по-сьоме, особистістю, яка добре 

проінформована про соціальні, освітні, політичні та ін. проблеми суспільних 
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відносин [1, с. 20]. Ми погоджуємося з вищезазначеним комплексом якостей 

особистості, що є необхідним для формування креативної особистості.  

На думку Н. Сегеди, креативність пов’язана з оптимальною 

психологічною зрілістю людини, яка повноцінно функціонує і реалізує свій 

потенціал, рухається у напрямку повного пізнання самої себе та сфери своїх 

почуттів, долаючи зовнішньо спрямовані обмеження та стандарти [4, с. 108]. 

Тобто креативна особистість здатна продукувати нові нестандартні ідеї, 

відхилятись у мисленні від традиційних схем й швидше вирішувати проблемні 

ситуації. 

Як стверджують науковці сучасної педагогічної науки, креативність – це 

творчі здібності, а показниками креативності можна виділити: розвиток 

фантазії, уяви, здатність до генерації ідей; синтетичні здібності; оригінальність 

та ефективну організацію мислення; сприйнятливість до проблем і 

суперечностей, відкритість до інновацій; розвинуту інтуїцію, високий ступінь 

використання підсвідомості; розвинуте асоціативне мислення та його 

метафоричність, прагнення до знаходження нових смислів, емпатія, альтруїзм, 

парадоксальність, цілісність і об’ємність сприйняття, оригінальність, гнучкість 

та асоціативність мислення, здатність до перенесення досвіду в нову ситуацію 

та до об’єктивних оцінок, легкість генерування ідей, здатність до 

прогнозування [6, с. 59]. 

Натомість з точки зору професійної підготовки було обґрунтовано ознаки 

педагогічної креативності С. Сисоєвою, яка запропонувала такі:  

 високий рівень соціальної і моральної свідомості; 

 пошуково-перетворюючий стиль мислення; 

 розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, 

обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо); 

 проблемне бачення; 

 творча фантазія, розвинуте уявлення; 
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 специфічні особистісні якості (любов до дітей; безкорисність; 

сміливість; готовність до розумного ризику в професійній діяльності;  

 цілеспрямованість; допитливість; самостійність; наполегливість; 

ентузіазм); 

 специфічні мотиви (необхідність реалізувати своє «Я»; бажання 

бути визнаним; творчий інтерес; захопленість творчим процесом, своєю 

працею;  

 прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних 

умовах своєї педагогічної праці); 

 комунікативні здібності; 

 здатність до самоуправління; 

 високий рівень загальної культури [5, с. 99].  

Ми цілком погоджуємося з позицією науковця стосовно ознак 

педагогічної креативності, які можуть бути підґрунтям для визначенні ознак 

креативності майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва,  і 

вважаємо за основу виділення таких ознак в межах нашого дослідження.  

Отже, креативність – це новоутворення психологічних процесів 

особистості, що в результаті цілеспрямованого педагогічного впливу на їх 

формування засобами мистецтва набуває якості креативності та зумовлює її 

самовираження у творчості. В структурному плані складові креативної мають 

інтеграційну сутність взаємопроникнення та є визначальними у формуванні 

особистості майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва.  
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Прагнення створити європейський освітній простір в межах українського 

суспільства, який орієнтований на соціальне замовлення українського 

суспільства, функціонування якого забезпечується компетентними фахівцями, 

визначено одним із головних державних пріоритетів розвитку України. Одним 

із найважливіших показників якості професійної підготовки сучасного фахівця, 

зокрема фахівця з іноземних мов є рівень сформованості його здатності до 

неперервного професійного самовдосконалення шляхом самоосвіти. 

Формування самоосвітньої компетентності має особливе значення для всіх без 

винятку спеціальностей, оскільки успішність в професійній діяльності 

безпосередньо залежить від уміння самостійно набувати знань, удосконалюючи 

власну компетентність в певній галузі.  

Проблемі формування самоосвітньої компетентності студентської молоді 

присвячені наукові дослідження таких вчених як Л. Вьюшкова, І. Зимня, 

О. Малихін, Р. Саітова, Є. Чеботарева, І. Преображенська, О. Фоміна та ін. 

Самоосвіту з психолого-педагогічної точки зору було досліджено роботах 

В. Буряк, Т. Климова, М. Скаткіна, Г. Сєрікова, С. Шехавцова, Є. Шукліна та ін.  

Мета статті полягає у визначенні самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців як педагогічної проблеми, яка потребує вирішення в педагогічному 

контексті.  

Звертаючись до визначення поняття «самоосвітня компетентність» 

зазначимо, що Л. Білоусова та О. Кисельова з’ясували особливості самоосвіти і 
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обґрунтували сутність компетентності самоосвіти сучасного фахівця як 

цілісного багатокомпонентного професійно-значущого особистісного 

утворення, що відображає єдність готовності й здатності до ефективного 

здійснення самоосвіти з використанням її новітніх форм й опорою на 

електронні навчально-інформаційні ресурси й освітні ресурси мережі Інтернет з 

метою неперервного самовдосконалення щодо реалізації соціальних, 

особистісних та професійних функцій [1]. 

В процесі професійної підготовки майбутнього вчителя математики 

повинна формуватися самоосвітня компетентність як система, яка, у свою 

чергу, є компонентом особистості в цілому. Для того щоб реалізувати таке 

завдання необхідно розробити відповідні системи організації навчально-

виховного процесу у вищій школі. 

Український педагогічний словник С. Гончаренка подає таке визначення 

самоосвіти як освіту, яка набувається в процесі самостійної роботи та 

проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному 

закладі [2, с. 296]. 

Як зазначає вітчизняний науковець Б. Коломієць, спосіб отримання або 

здобуття знань безпосередньо залежить від педагогічних умов, наявних у 

закладах вищої освіти, що спрямовані на формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов [3, с. 84 ]. Спосіб здобуття 

певних знань залежить від доступності матеріалів навчання та умінь роботи з 

ними. Зміна системи здобуття знань проходить у наш час, студенти шукають 

полегшеного та дешевшого способу отримувати вміння та навички поза стінами 

університету. Складність процесу формування комплексу самоосвітньої 

компетентності та відсутність вказівок до її практичного використання 

зумовлюють потребу пошуку простіших шляхів здобуття знань, що стає 

можливим за допомогою Інтернету.  

Дійсно, на думку О. Федроренка,  самоосвітня компетентність є складним 

процесом, який базується на цілій низці умінь і навичок поетапного 
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розв’язування поставлених особистістю задач і цілей. Крім того, формування 

самоосвітньої компетентності повинно виконуватись за всіма компонентами її 

внутрішньої структури [4, с. 157]. Очевидно, що для отримання певного 

результату необхідна всебічна підготовка майбутніх учителів, яка передбачає, з 

одного боку, професійне володіння інформаційно-комунікаційними 

технологіями, а з іншого – когнітивний підхід до набуття нових знань, умінь і 

навичок за допомогою інформаційно-комунікативних технологій і готовність 

вчителя до ефективної роботи з інформаційно-комунікаційними технлогіями. 

Отже, процес формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців у процесі професійної підготовки становить результат складного 

тривалого процесу, під час якого відбуваються якісні зміни особистості 

майбутніх учителів в освітньому процесі закладу вищої освіти.  
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Становлення України як незалежної держави, інтеграція в європейське 

і світове співтовариство відбуваються на фоні світових глобалізаційних 

процесів у всіх сферах суспільного життя українського народу. В умовах 

інтенсивного розвитку міжнародних зв’язків відбувається культурний обмін 

на національному і міжнародному рівнях серед держав світу, зокрема 

України. Як зазначають науковці, для успішного міжкультурного 

спілкування, взаємодії з представниками різних національностей необхідно 

не тільки знання іноземних мов, країнознавства, але й ціннісних орієнтацій, 

національного менталітету іншого народу, що зумовлює домінантність 

полікультурної освіти, яка полягає у формуванні особистості, яка здатна до 

активної й ефективної життєдіяльності в багатонаціональному і 

полікультурному середовищі, яка володіє розвиненим відчуттям розуміння і 

толерантності до інших культур, умінням успішно взаємодіяти з 

представниками різних національностей, вірувань і культур.   

 В умовах полікультурної глобалізації характерне поширення 

інформаційного простору, в якому відбувається взаємопроникнення культур, 

формування полікультурних ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів 

іноземних мов. Оскільки саме вчителя іноземних мов є трансляторами 

полікультурних цінностей майбутньому поколінню. В основу глобалізації 

покладено ідею, суть якої полягає у тому, що визначення та розв’язання 
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багатьох проблем можливе тільки через глобальні процеси, а не на рівні 

окремої країни. У вітчизняній педагогічній науці проблема полікультурної 

освіти і виховання молоді була об’єктом уваги таких українських 

дослідників, як Е. Антипова,  В. Бойченко, В. Болгарінова, Л. Волик, Л. 

Голік, О. Гуренко, Л. Горбунова, О. Ковальчук, О. Локшина, І. Лощенова, Л. 

Пуховська, А. Солодка,  О. Сухомлинська та ін.   

 Зарубіжною педагогічною наукою вже накопичено значний досвід у 

розробці питань полікультурної освіти, зокрема низка зарубіжних науковців 

досліджували зазначену проблему (Г. Бейкер, Дж. Бенкс, К. Бенкет, П. Вебер, 

Ж. Гей,  Д. Голлнік, Дж. Ґудлед, О. Джуринський, К. Кемпбел, В. Міттер, Т. 

Рюлькер, С. Ньєто, Е. Холлінс та ін.). В зарубіжних роботах висвітлено 

запровадження полікультурної освіти, розробки концепції, моделі такої 

освіти тощо. Метою є визначення специфіи формування полікультурності 

майбутніх учителів іноземних мов з позицій полікультуної освіти. 

Пріоритетними завданнями професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов є формування полікультурних ціннісних орієнтацій, 

формування їхньої суб’єктної позиції, національної й міжкультурної 

самосвідомості, ініціативного та відповідального ставлення до майбутньої 

професійної діяльності [1]. Сучасні фахівці іноземних мов повинні мати 

усталені полікультурні духовні цінності, ціннісні орієнтації, норми й правила 

полікультурної суспільної поведінки, опанувати відповідний рівень 

міжкультурної компетентності для налагодження конструктивної взаємодії з 

представниками інших мов і культур. Розв’язання проблеми під час 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов потребує 

формування в студентів відповідних полікультурних ціннісних орієнтацій та 

міжкультурної картини світу, яка б уможливила вироблення в них 

позитивного ставлення до представників інших мов і культур, спонукала 

знайти вичерпну інформацію про власну  і незнайому культурну спадщину, 

окреслила напрями особистісного полікультурного й аксіологічного 
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саморозвитку [3].         

 Фундаментальною потребою сучасної професійної освіти є потреба в 

майбутніх учителях іноземних мов, які б мали і високий рівень освіченості в 

галузі викладання іноземних мов, і були полікультурно розвиненими 

особистостями. Тільки система вищої освіти зможе вирішити зазначену 

проблему, яка за вдалої організації навчально-виховного процесу, може 

сформувати в майбутніх учителів не тільки професійну компетентність з 

обраної спеціальності, але й зробити його конкурентоспроможнім, 

висококваліфікованим на міжнародному ринку праці [1].  

 Такий підхід вимагає формування у майбутніх учителів іноземних мов 

полікультурних ціннісних орієнтації, що надасть їм можливості ефективно й 

успішно взаємодіяти із представниками інших мов і культур. 

В контексті нашої науково-практичної роботи, ми вважаємо за доцільне 

визначити ступінь дослідженості обраної нами проблеми у вищій освіті та 

означити, як в сучасній педагогічній науці трактують ключове поняття 

нашого дослідження “полікультурна освіта майбутніх учителів іноземних 

мов”. Головним завданням постає: по-перше, уточнити сутність та зміст 

понять “полікультуність”, “полікультурна освіта”; по-друге, встановити 

взаємозв’язок між зазначеними вище поняттями; по-третє, розкрити їх вплив 

на процес професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 

 В умовах полікультурної реальності особливої актуальності набуває 

викладання гуманітарних дисциплін у закладах вищої освіти, зокрема 

іноземної мови, адже вивчення окремої мови розширює культурні знання 

студентів, даючи їм можливість стати повноправними членами 

полікультурного середовища [4].        

В контексті вивчення полікультурної освіти в закладах вищої освіти в 

Україні вітчизняні науковці трактують полікультурну освіту як процес 

оволодіння знаннями про різні культури своєї країни і світу в цілому, що 

сприяє диференціюванню загального й особливого в рідній та світовій 
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культурі, з метою духовного збагачення студентів, толерантного і терпимого 

їх ставлення до представників інших культур, формування вмінь і навичок 

для здійснення взаємодії в умовах полікультурного співтовариства [5].                               

 Для нашого наукового дослідження важлива думка О. Беспалько, яка 

вважає, що головними цілями полікультурної освіти мають бути, по-перше, 

задоволення освітніх запитів представників усіх етносів і, по-друге, 

підготовка людей до життя в полікультурному суспільстві, що обумовлює 

ряд конкретних педагогічних задач, а саме: 

- глибоке і всебічне опанування історією та культурою свого 

народу; 

- формування уявлення про розмаїття культур в Україні і світі, 

розуміння і внутрішнього прийняття рівноправності народів і рівноцінності 

їхніх культур, виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей 

як чинника поступального розвитку світової цивілізації й самореалізації 

особистості; виховання позитивного ставлення до культурних розходжень, 

що забезпечують прогрес усього людства і сприяють самореалізації окремої 

особистості; 

- створення умов для інтеграції студентів у культури інших 

народів; 

- розвиток умінь і навичок продуктивної взаємодії з носіями різних 

культур; 

- виховання в дусі миру; розвиток етнотолерантності; 

- формування усвідомлених позитивних ціннісних орієнтацій 

особистості стосовно культурної спадщини України; 

- виховання поваги до історії і культури інших народів: створення 

полікультурного середовища як основи для взаємодії особистості з 

елементами інших культур; 

- формування здатності студента до особистісного культурного 

самовизначення [2]. 
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Звідси можна констатувати, що полікультурність особистості 

майбутніх учителів іноземної мови полягає у прагненні під час 

міжкультурного спілкування з представниками інших мов і культур 

зрозуміти іншомовну специфічну систему мови і концепти культури, їх 

систему ціннісно-смислових орієнтирів, інтегрувати новий досвід у власну 

систему мови і концепти культури, а також проаналізувати систему власної 

культури через пізнання нової культури, що призводить до формування 

полікультурних ціннісних орієнтирів. 
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 The modern system of higher education in Ukraine is focused on an integrated 

approach, which involves the acquisition of practical skills and theoretical 

knowledge, is focused on solving specific practical problems that a future specialist 

must solve. 

Such an approach in education presupposes clear traceability and continuity in 

the presentation of material in the study of disciplines of basic (fundamental) training 

and special subjects. 
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 Within the framework of this work, the interdisciplinary relations of such a 

fundamental discipline as biological and analytical chemistry and the special 

discipline of medicinal and analytical toxicology in the system of training future 

pharmacists are considered on the example of studying the topics "Enzymes" and 

"Toxicokinetics of drugs". 

 Traditionally, the study of the topic "Enzymes" involves the presentation of 

information regarding their structure, properties, structure, classification, and 

relatively little attention is paid to the inhibition and activity of enzymes, usually in 

the context of their participation in the mechanisms of action of drugs. Traditionally, 

sulfonamides and their competitive inhibition of bacterial enzyme systems are 

considered. 

In our opinion, this issue has a wider range of applications. For example, a 

number of enzymes isolated in pure form can be used to develop very specific and 

sensitive enzyme assays. 

Selective AChE inhibitors are traditionally used in analytical toxicology for the 

study of OPC, sevin, etc., as well as in the diagnosis of poisoning with drugs that 

inhibit ChE. 

 The considered information about such properties and the possibilities of using 

enzymes in the course of practical classes in biochemistry allows to motivate 

students. 

Another aspect of studying the question of inhibition and activation of enzymes is 

their participation in the metabolism of drugs. At the same time, information on the 

functioning of the enzyme system can carry a key load in matters of various 

mechanisms of pharmacokinetics and toxicokinetics of drugs.  

Enzymes are present in the body in specific quantities and are often characterized by 

satiety. Thus, in case of poisoning with large doses of drugs, the enzyme systems can 

be overloaded and we can observe a fundamentally different amount of distribution 

between the fractions of the native substance and its metabolites. Moreover, in the 

direction of increasing the proportion of the native substance, such information is of 
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fundamental importance for the work of an expert - a toxicologist and a doctor - 

toxicologist, since the former needs to know that it is necessary to analyze biological 

fluids for the presence of a native substance, and not only metabolites, and the latter 

should understand that the predominance of native substances in relation to the 

metabolite indicates a large dose, and not a therapeutic one. 

 The same situation can arise in the case of combined poisoning, when the 

patient has taken a mixture of drugs, the metabolism of which occurs with the 

participation of the same enzyme systems or, which is most often found, together 

with alcohol. In such a situation, we can observe an analytical picture corresponding 

to the intake of a toxic dose of drugs, but in reality a therapeutic dose was taken. 

 From all of the above, we can conclude that these are two disciplines that 

simply need to be studied in parallel, since they are very dependent on each other. 
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Відповідно до положень Законів України «Про освіту» та «Про вищу 

освіту» [1, 2] постійний процес вдосконалення освітньо-наукової діяльності 

невід’ємний елемент успішного надання освітніх послуг. Акредитація ж 

освітніх програм є добровільною і проводиться з ініціативи закладу вищої 

освіти. [3] 

Відповідно до Положення [3, 4] акредитація освітньої програми – це 

оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої 

освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, 

спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у 

програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми  

Аналіз виявлених під час акредитації освітньої програми «Геодезія та 

землеустрій» недоліків та підготовка акредитаційної справи до повторної 
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акредитації вимагає ретельного аналізу задач й завдань сумлінної роботи 

підготовки та проходження акредитації та відповідного внеску у цей процес 

кожного викладача дисциплін геодезичного спрямування. 

Комплексний підхід до вирішення задач задля ефективної взаємодії у 

вирішенні проблемних питань вимагає запровадити постійний контроль та 

стимулювання до виконання всіх вимог критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми. Для цього на кафедрі запропоновано та впроваджено 

щомісячний опитувальник науково-педагогічних працівників. 

За пару днів до чергового засідання кафедри на електронну скриньку 

кожного викладача надходить запрошення пройти опитування в якому він 

надає коротку характеристику за видами власної діяльності. 

До переліку питань опитувальника входять наступні питання: 

1. Чисельна кількість наукових подій (конференції, форуми, семінари 

чи круглі столи), в яких викладач  взяв участь минулого місяця. 

2. Кількість наукових праць, без уточнення яких саме, які викладач 

підготував минулого місяця. Звертаємо увагу, що вказується лише кількість, 

що умовно відноситься до звітного місяця, якщо це робота над книгою, то 

викладач має вказати її лише 1 раз, щоб уникнути повторів, хоча робота над 

нею велась декілька місяців. Нам необхідно відслідкувати динаміку, що 

дасть змогу впевнитись, що кожного місяця у викладача є у друку наукова 

праця, будь-яка: стаття, чи тези, практикум чи патент. Ритмічна робота у 

цьому напрямку надасть змогу заповнити пробіл з відсутності наукових 

праць геодезичного спрямування. 

3. Вивчення та впровадження досвіду аналогічних вітчизняних та 

іноземних освітніх програм. Включає в себе пошукову роботу в цьому 

напрямку і якщо в опитувальнику викладч відповідає «Так», то це дасть 

привід після аналізу результатів опитування звернутися до нього щодо 

впровадження кращих практик до нашого освітнього процесу. 
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Насамперед, є детальний перелік вузів, що мають підготовку за ОПП 

«Геодезія та землеустрій», посилання на сайти кафедр, де існує можливість 

знайти корисну актуальну інформацію. 

Ми вже маємо посилання на вітчизняні вузи, тому першочергову увагу 

треба приділити іноземним. Кафедра пропонує перелік університетів 

Польщі, Чехії, Болгарії, Білорусії, які відкриті до співпраці.  

4. Аналізуючи діяльність з розвитку академічної мобільності студентів 

факультету, кафедра теж має перелік вишів, як вітчизняних, так і іноземних, 

з якими укладали договори про мобільність інші вузи, що працюють за ОПП 

«Геодезія та землеустрій». Наше завдання, щоб кожен викладач обравши 

собі 1 університет намагався встановити контакт та здійснити пропозицію 

та укласти договір про співпрацю з академічної мобільності. 

5. Лише відповідь «Так», чи «Ні» в опитувальнику матиме наступне 

питання: Чи запропоновані можливі шляхи співпраці з профільними  

підприємствами та організаціями? 

Зі сторони кафедри вже сформовано перелік установ та підприємств 

геодезичного профілю, який поділяється на 2 групи: територіально 

розташовані у нашій області та підприємства, які відкриті до освітніх 

установ, спираючись на минулий досвід співпраці з іншими вузами, але це 

територіально вже вся Україна. 

Якщо викладач відповідає «Так» на це питання, це означає, що він 

здійснив пропозицію до співпраці з нашою кафедрою. Найпростіший 

варіант співпраці, це ознайомлення наших студентів з діяльністю 

підприємства чи організації, під час лекції, чи в онлайн форматі, екскурсія, 

або укладання договорів про співпрацю, договір про наміри і т.і. 

В цьому ключі випливає ще питання з опитувальника: «Чи 

запропоновані шляхи з удосконалення дуальної освіти?»  

Відповідь «Так», чи «Ні» - а після аналізу вже окремо розглянемо 

пропозиції особисто кожного. 
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7. «Чи залучені під час навчального процесу ресурси для додаткової 

освіти студентів?», яка б розширювала їх науковий потенціал, 

поглиблювала фахове спрямування, вдосконалювала саморозвиток.[5, 6, 7] 

В ідеальних умовах ця діяльність була б підґрунтям до проведення 

наукових гуртків, підготовки публікацій студентів, удосконаленню 

навчальних комплексів дисциплін та проведенню семінарів, круглих столів 

за результатами отриманих знань у рамках додаткової освіти. Можливе 

залучення всіх охочих студентів різних факультетів. 

8 та 9 питання опитувальника присвячено участі у формуванні 

цифрового двійника нашої кафедри, тобто  наповнення розділів сайту 

кафедри, мається на увазі все інше крім обов’язкових на сьогодні елементів: 

профілю викладача та наповнення дисциплін. 

Участь у наповненні профілю кафедри у соціальних мережах, 

написання новин, постів повинна стимулюватись на постійній основі, адже 

це живий актуальний своєчасний процес, який вимагає постійного внеску в 

загальний доробок. 

Залучення майбутніх абітурієнтів до когорти підписчиків наших 

сторінок у соціальних мережах має охоплювати профорієнтаційні заходи 

кафедри. Наповнення постів корисним, цікавим, навчально-розважальним  

матеріалом сприяє популярізації освітньої установи взагалі, а кафедри, що 

здійснює підготовку, - зокрема. 

Таким чином, коротке опитування «так-ні» має під собою значну 

основу, та вагомий результат у майбутньому Слід зауважити, що всі ці види 

діяльності викладача перекликаються з його власним рейтингом 

професійної активності, тобто особистий внесок кожного в підготовку 

акредитаційної справи за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» 

підвищує професійну складову кожного викладача, та буде корисним і 

своєчасним і для викладачів екологічного профілю кафедри «Геоекологія і 

землеустрій», а також має сприяти удосконаленню діяльності інших 
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вітчизняних навчальних закладів та їх відповідності стандартам і 

директивам для агентств гарантії якості в вищому освіті на території 

Європи. 
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Сучасні реалії життя диктують жорстку конкуренцію на світовому ринку 

освітніх послуг, що зумовлює необхідність посилення рейтингових позицій 

закладів вищої освіти. Цей фактор дав поштовх провідним університетам, при 

розробці своїх стратегій позиціонування, враховувати тенденції розвитку 

освіти.  

Суть самого поняття «тенденція» в освіті розглядають як основне 

спрямування її розвитку, зумовлене історичними, соціальними, економічними, 

політичними чинниками [1]. 

На думку Л Панченко тенденція – це можливість будь-яких дій для 

розвитку в певному напрямі. Суть цього поняття базується на широкому 

спектрі показників, критеріїв, принципів, поява чи зникнення яких лишає свій 

слід на розвитку вітчизняної та світової освіти [4, с. 34]. 

Охарактеризувати основні тенденції розвитку стратегій позиціонування 

провідних університетів в міжнародному інформаційному просторі стало 

можливим завдяки глибокому та різнобічному вивченню цього процесу як на 

сучасному етапі, так і в подальшому науковому прогнозуванні.  

Спочатку розглянемо тенденцію позиціонування провідного 

(дослідницького та корпоратизованого) університету в міжнародному 

інформаційному просторі (МІП). 
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Будь-яка розробка стратегії позиціонування університету в МІП повинна 

мати спрямованість на лідерство серед ЗВО, що дає можливість привернути 

якомога більше уваги цільової аудиторії. 

На сьогоднішній день, дослідницький університет уособлює сучасну 

форму інтеграції освіти і науки, а також поєднує навчальний процес з 

ґрунтовними дослідженнями. Головна мета дослідницького університету 

полягає у відданості науці [2, с. 9]. Таким чином, зазначимо, що лідерські 

позиції у світових рейтингах займають провідні університети, які мають освітні 

та дослідницькі підрозділи що сприяють інноваційній діяльності закладу вищої 

освіти. Візьмемо до прикладу Оксфордський університет, який першим зумів 

розробити пробну вакцину проти COVID-19, та почав випробовувати її на 

добровольцях [3].  

До корпоратизованих університетів належать заклади, що мають велику 

частку позабюджетних доходів, співпрацюють з різними установами, фірмами, 

організаціями, є конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг та 

впроваджують основні принципи маркетингових стратегій щодо ухвалення 

управлінських рішень. 

Наступною проаналізуємо тенденцію – направленість стратегії 

позиціонування університету на цільовий сегмент ринку. В умовах жорсткої 

конкуренції, для підвищення ефективності позиціонування університету в МІП, 

перш за все потрібно окреслити цільовий сегмент ринку. Сегментація має два 

основні напрямки: перший спрямований на потенційних споживачів освітніх 

послуг (школярів старших класів, абітурієнтів, їх батьків, здобувачів освіти, 

випускників, науково-педагогічних працівників (НПП), суб’єктів ринку 

науково-дослідних робіт, інноваційних послуг, працедавців освітніх 

співтовариств,  органів влади, різних фондів, ЗМІ; другий спрямований на 

різноманітність надання освітніх послуг/освітніх продуктів (за ступенями 

освіти, за спеціальностями, за формами навчання, за спрямованістю на 

задоволення потреб здобувачів з особливими освітніми потребами. Адже, 
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сучасна освітня політика сприяє реалізації ідей інклюзивної освіти та 

забезпечує рівними правами в отриманні якісної освіти людей з 

інвалідністю [5]. 

Далі оглянемо – позиціонування транскордонного співробітництва та 

інтернаціоналізації діяльності університету в умовах посилення міжнародної 

конкуренції між окремими університетами. Ця тенденція наразі стала однією з 

головних складових конкурентоспроможності університету, адже ЗВО, які 

мають міжнародне спрямування освітньої діяльності змогли посилити стратегії 

позиціонування міжнародної співпраці в умовах глобальної конкуренції 

освітньої галузі. 

Стратегія позиціонування університету щодо академічної мобільності 

завбачає участь здобувачів освіти, НПП і співпрацівників в обмінних програмах 

та інших галузях міжнародної діяльності ЗВО, завдяки якій суб’єкти 

академічної мобільності покращують рівень власних компетентностей 

(загальних, професійних, фахових) та залучаються до міжнародних освітніх і 

дослідницьких програм. 

Важливим чинником активізації академічної мобільності є розвиток її 

фінансової підтримки. Адже недостатність фінансових можливостей несе за 

собою серйозне обмеження поширення академічної мобільності в Україні, через 

це фінансування є надзвичайно важливим інструментом щодо залучення 

суб’єктів академічної мобільності. 

Ще однією, не менш важливою тенденцією є – тенденція просування 

позиціонованого бренду, як гарантії якості освіти університету в міжнародному 

інформаційному просторі.   

Модифікація орієнтації стратегічного розвитку ЗВО, підвищення 

конкуренції на ринку праці та освітніх послуг, широке застосування цифрових 

технологій та засобів комунікацій в умовах Smart-суспільства підштовхують 

заклади освіти до пошуку нових шляхів підвищення конкурентоспроможності 

та формування конкурентних переваг. Кожен університет намагається стати 
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більш привабливим для своєї цільової аудиторії. Просування позиціонованого 

бренду – це один з ефективних кроків вирішення цього питання як гарантії 

якості освіти ЗВО. Потрібно зробити так, щоб у свідомості споживачів освітніх 

послуг назва університету асоціювалася з брендом, адже бренд це конкретна 

категорія позиціонування. 

Отже, можемо дійти висновку, що до основних тенденцій розвитку 

стратегій позиціонування університетів у міжнародному інформаційному 

просторі належать: позиціонування провідного (дослідницького та 

корпоратизованого) університету в МІП; направленість стратегії 

позиціонування університету на цільовий сегмент ринку; позиціонування 

транскордонного співробітництва та інтернаціоналізації діяльності 

університету в умовах посилення міжнародної конкуренції між окремими 

університетами; просування позиціонованого бренду як гарантія якості освіти 

університету в міжнародному інформаційному просторі. 

Визначені сучасні тенденції є взаємодоповнювальними та слугують 

підґрунтям для розробки ефективної стратегії позиціонування університету в 

міжнародному інформаційному просторі. 
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СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

Мітлицька С. П  

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК ЕФЕКТИВНА АЛЬТЕРНАТИВА 

ТРАДИЦІЙНОМУ НАВЧАННЮ 

 

Мітлицька С. П.,  

студентка Дніпровського національного університету ім. О. Гончара 

 

Сьогодні окремі соціально-педагогічні проблеми доцільно вирішувати 

саме шляхом впровадження конкретних проектів. Тож, результатом нашого 

дослідження – дистанційної освіти як ефективної альтернативи традиційному 

навчанню є  чіткий алгоритм соціально-педагогічного проекту для вирішення 

означеної проблеми. Пропонуємо до розгляду методичні матеріали цього 

проекту. 

Аналіз ситуації та обґрунтування актуальності проблеми, на розв’язання 

якої спрямований проект. Сьогодні все більше і більше соціальна комунікація 

переходить у віртуальний режим, це пов’язано з впливом багатьох чинників, а 

саме: інтенсивний розвиток технічних засобів спілкування та їх постійна 

модифікація, запровадження карантинних умов життя у зв’язку з поширенням 

інфекційного захворювання COVID-19, що зумовило тимчасовий перехід всіх 

навчальних закладів на дистанційну форму навчання, що викликало бурю як 

позитивних, так і негативних емоцій студентів та викладачів. 

 Головними проблемами впровадження дистанційної освіти називають: 

· готовність викладачів до впровадження технологій дистанційного 

навчання та розробки певних відповідних методичних матеріалів, що вимагає 

від них високого рівня сформованості інформативної та педагогічної 

компетентності; 
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· готовність студентів та дорослих до такої форми здобування знань та 

вмінь, адже це вимагає гарної самоорганізації, високої мотивації, позитивного 

сприйняття та ставлення до такої форми навчання. 

Крім того, проблематика дистанційної освіти актуалізується в контексті 

змісту державних програм та заходів з розвитку освітньої галузі. Наприклад, 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [3] 

серед основних напрямів її реалізації визначає необхідність: урегулювання 

питань організації здобуття освіти за дистанційною формую навчання; 

створення регіональних центрів та систем дистанційного навчання тощо. 

Національна академія педагогічних наук України (НАПНУ) визначила 

«дистанційне навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців (за 

галузями)» та «дистанційну та дуальну вищу освіту» на рівні актуальних 

проблем у межах пріоритетних напрямків наукових досліджень 2018-2022 рр. 

[2]. 

Цілі проекту: 

1. Адаптація працівників освітньої галузі та здобувачів освіти до переходу з 

очної форми навчання на дистанційну за 4 місяці. 

2. Модифікація та виправлення недоліків системи дистанційної форми 

навчання відповідно до статистики опитування «Навчання під час 

карантину» [1] за 4 місяці. 

3. Підвищення ефективності дистанційного навчання на 50% за 6 місяців. 

План заходів для досягнення цілей проекту: 

1. Вирахувати ефективність роботи дистанційного навчання на період з 

березня 2019 р. по вересень 2020р. за формулою де 

Опн – оцінка знань після навчання (у %); 

Одн – оцінка знань до навчання (у %); 

Евн – ефективність витрат на процес навчання [4]. 
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2. Перевірити наявність можливості у студентів та викладачів 

використовувати технічні засоби та мережу Інтернет.  

3. Підвищити рівень культури викладачів за рахунок безкоштовних курсів 

ЗВО та інститутах підвищення кваліфікації пов’язаних з використанням 

інноваційних методів викладання під час дистанційної форми освіти. 

4. Систематизувати та структурувати контроль навчального процесу та 

виконання завдань за допомогою відповідних платформ. 

5. Встановити відповідні норми навантаження, що дозволять перешкодити 

вигоранню студентів/учнів/викладачів і підвищать задоволення від даного 

навчального процесу. 

6. Створити віртуальну робочу атмосферу за допомогою веб-занять з 

використанням інноваційних методів викладання («Відкриті дискусії», 

«Семінарська гра», «Конференції з хвилюючих питань як студента, так і 

викладача»), що зможуть забезпечити своєрідні емоційні, зорові та 

психологічні зв’язки між студентами та викладачами. 

7. Впровадити запис лекційних занять для можливості повторного слухання 

з додаванням міні-тесту для закріплення почутого матеріалу. 

8. Ввести певні заохочення для студентів, такі як покарання за невчасну 

здачу завдання, полегшення контрольних завдань за умови активної участі 

на заняттях та інші. 

Індикатори досягнення цілей проекту: 

1. Підвищення ефективності дистанційного навчання відповідно результатам 

проведеного розрахунку на 34% за 4 місяці (контрольна точка). 

2. Збільшення показника контролю за виконанням завдань на 75% . 

3. Зменшення незадоволеності навантаженням під час дистанційного 

навчання на 70% (відповідно до проведеного опитування на початку 

роботи проекту та в кінці). 

4. Збільшення кількості проведення веб-занять у 50%. 
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5. Підвищення мотивації (що включає в себе задоволення від навчання, 

гарна успішність студентів і т.д.) студентів/учнів/викладачів до 

навчання/проведення цікавих занять за дистанційною формую дорівнює 

90%. 

Необхідні ресурси: 

- Спонсори (громадські організації, Міністерство освіти і науки, 

Міністерство соціальної політики, державні та приватні університети) для 

фінансування у розмірі 20 000 грн. на певну мотивацію для студентів та 

респондентів. 

- IT-спеціалісти-волонтери та студенти відповідних спеціальностей для 

розробки платформи по контролю навчального процесу та виконання 

завдань, планування та розподілу навантажень під час навчання, студенти 

суспільних направленостей, що виступлять у ролі спікерів/коучів 

вебінарів/курсів по впровадженню нових методів викладання під час 

дистанційного навчання для викладачів за символічну мотивацію; 

- Незалежна комісія по оцінці ефективності впровадження нових методів 

дистанційного навчання (професори педагогіки та інших соціальних 

наук); 

- Статистика успішності студентів/учнів за період від квітня 2019 р. до 

вересня 2020 р. для розрахування відносного показника успішності; 

- Респонденти віком від 14-24 років у кількості 10 000 для періодичних 

опитувань та аналізу ситуації; 

Отже, можна чітко зазначити, що впровадження дистанційної освіти – це  

не тільки альтернатива заміни звичайного навчання на період карантину, а 

можливість розширити можливості університетів завдяки залученню більшої 

цільової аудиторії, адже зникають територіальні обмеження, збільшується 

доступність для широкої вікової категорії, що сприяє «навчанню впродовж 

життя» та самореалізації у професійній сфері. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Соціальна педагогіка www.openscilab.org 

© Мітлицька С. П 328 

Список використаної літератури: 

1. Дайджест опитувань u-report: ІІ квартал 2020 року  (навчання під час 

карантину, розвиток енергетики,  реформа інтернатів). [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://doi.org/10.15407/socium2020.02.185  

2. Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-

технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2018–2022 рр. 

[Електронний ресурс].– Режим доступу: 

http://naps.gov.ua/ua/press/announ%20cements/1315/ 

3. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року [Електронний ресурс].– Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text  

4. Проблеми застосування інформаційних технологій правоохоронними 

структурами України та ВНЗ зі специфічними умовами навчання: збірник 

наукових статей за матеріалами доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 

22 грудня 2017 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 407 с. –с.215-219. 

https://doi.org/10.15407/socium2020.02.185
http://naps.gov.ua/ua/press/announ%20cements/1315/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text


Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Соціальна педагогіка 

© Пашкевич Ю.В.   329 

Пашкевич Ю.В.  
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ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

 

Пашкевич Юлія Вячеславівна 

студентка IV курсу спеціальності 231 Соціальна робота 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

 

Професійна діяльність працівника соціальної сфери незалежно від 

різновиду  роботи, відноситься до групи професій з підвищеною моральною 

відповідальністю за здоров'я і життя окремих людей, груп населення і 

суспільства в цілому. Сучасні перетворення в Україні супроводжуються 

стресами, що негативно впливає на психологічне, матеріальне, професійне 

благополуччя членів суспільства. Як наслідок, зростає психічне, емоційне 

напруження, яке пов'язане зі стресом на робочому місці. Люди втрачають 

впевненість у стабільності свого соціального стану й в гарантованості робочого 

місця. Виявляються тривога, депресія, психосоматичні розлади, залежності від 

психо-активних речовин (включаючи алкоголь, наркотики тощо). 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що в умовах нестабільної 

соціально-економічної дійсності соціальний педагог (працівник соціальної 

сфери) є постійним посередником між дітьми та батьками, дітьми та вчителями, 

дітьми, батьками та соціально-адміністративними службами. Збільшується 

кількість звернень клієнтів до соціальних педагогів, що призводить до їх втоми 

і емоційного виснаження. Постійні стресові ситуації, в які потрапляє педагог в 

процесі складної соціальної взаємодії з учнями, їх батьками, постійне 

проникнення в суть соціальних проблем населення, особиста незахищеність і 

інші морально-психологічні чинники спричиняють негативний вплив на 

здоров'я соціального педагога. Як наслідок, виникає постійна втома, 
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спустошеність, відчуття відсутності соціальної підтримки, постійні докори, 

незадоволення професією, емоційне та професійне вигорання. 

Термін «вигорання» - відносно новий термін, вперше був введений в 1974 

року американським психіатром Х. Дж. Фройденбергером у його книзі 

«Вигорання: висока вартість високих досягнень». Науковець зазначив 

вигорання як «згасання мотивації чи стимулу, особливо там, де відданість 

справі чи стосунках не дає бажаних результатів» [2, с. 64].   

Вигорання - це стан емоційного, фізичного та психічного виснаження, 

спричинене надмірним та тривалим стресом. Вигорання знижує продуктивність 

і витрачає вашу енергію, змушуючи вас почуватися дедалі безпораднішим, 

безнадійнішим, цинічнішим і обуреним. Зрештою, ви можете відчути, що вам 

більше нічого дати [4, с. 55]. 

Стрес, який сприяє вигоранню, головним чином залежить від нашої 

роботи і від загального способу життя [3, с. 97]. 

Вигорання може бути наслідком невпинного стресу. Стрес, за великим 

рахунком, включає занадто багато тисків, які вимагають від вас фізичних та 

психічних ресурсів. Однак люди, які знаходяться в стресі можуть уявити, що 

якщо вони зможуть просто взяти все під свій контроль, то почуватимуться 

краще. 

Хоча вигорання не є діагностованим психологічним розладом, це не 

означає, що його не слід сприймати серйозно. Аналізуючи професійне 

вигорання можна виділити чотири найпоширеніші ознаки вигорання. 

Першою ознакою є відчуження від діяльності, пов’язаної з роботою. 

Особистості, які переживають вигорання, розглядають свою роботу як стрес і 

розлад. Вони можуть стати цинічними щодо своїх умов праці та людей, з якими 

працюють, емоційно дистанціюватися і почати відчувати оніміння від своєї 

роботи. 

https://www.helpguide.org/articles/stress/stress-symptoms-signs-and-causes.htm
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Другою ознакою є фізичні симптоми, до яких належить хронічний стрес. 

Хронічний стрес може призвести до фізичних симптомів, таких як головний 

біль і біль у животі, або проблеми з кишківником. 

Третьою ознакою є емоційне виснаження: вигорання призводить до того, 

що люди відчувають виснаження, з’являється нездатність справлятися з 

роботою тому, що не вистачає енергії, а з часом супроводжується втомою. 

Четвертою ознакою є зниження продуктивності. Вигорання переважно 

впливає на повсякденні завдання на роботі або вдома, коли основна робота 

передбачає догляд за членами сім'ї. Люди, які страждають від вигорання, 

негативно ставляться до завдань. Вони відчувають труднощі з концентрацією 

уваги й часто не мають творчих здібностей. 

  Деякі подібні симптоми психічного стану, такі як депресія можуть також 

включати втрату інтересу до речей, почуття безнадії, когнітивні та фізичні 

симптоми, а також думки про самогубство. Люди, які страждають депресією, 

відчувають негативні почуття та думки щодо всіх аспектів життя, а не лише на 

роботі.  

Але особливо сильно впливає на зниження мотиваційного потенціалу 

стан депресії, що виникає у здорових людей. Відчуття тривоги й депресії є 

також симптомами емоційного вигорання, а потім переростає у професійне 

вигорання [1, с. 71].   

На сьогодні аналізуючи показники психологічного та фізичного стану 

соціальних педагогів та інших працівників соціальної сфери, можна назвати 

основні причини, які призвели до вигорання. 

Першу причину, яку можна виділити – це «нерозумний тиск у часі». 

Педагоги, які кажуть, що мають достатньо часу для виконання своєї роботи, на 

багато рідше страждають від сильного вигорання. Особи, які не можуть витрати 

більше часу, такі як фельдшери та пожежники, мають більший ризик 

вигорання. 

Другою причиною є «відсутність спілкування та підтримка з боку 
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керівника». Підтримка керівника пропонує психологічний буфер проти стресу. 

Працівники, які відчувають сильну підтримку свого керівника значно рідше 

стикаються з регулярним професійним вигоранням. 

Третя причина яку ми виділили - це  «відсутність чіткості ролі». Не всі 

робітники знають, що від них очікують. Коли очікування не схожі, працівники 

можуть виснажитися, просто намагаючись зрозуміти, що вони повинні робити. 

Четверта причина є «некероване навантаження». Коли робоче 

навантаження відчуває себе некерованим, навіть найоптимістичніші працівники 

почуватимуть безнадійно. Почуття пригніченості може швидко призвести до 

професійного вигорання. 

Остання, п’ята причина – це «недобросовісне ставлення». Співробітники, 

які вважають, що на роботі поводяться несправедливо, у два або три рази 

частіше стикаються з високим рівнем вигорання. 

Узагальнюючи сказане можна зробити висновки, що професійне 

вигорання – це не проблема однієї людини чи одного колективу. Проблема 

професійного вигорання – це спільна проблема сучасних фахівців соціальної 

сфери, соціальних педагогів, яку не потрібно пробувати подолати на самоті, а 

вчасно звертатися до спеціаліста. Інколи соціальному педагогу, соціальному 

психологу теж потрібен фахівець з його сфери діяльності. Дружня або 

професійна порада, соціально-психологічна терапія, якісний відпочинок на 

вихідних, зустрічі з друзями та однодумцями, відпустка з родиною  допоможе 

знизити рівень стресового стан і професійне вигорання не матиме такої сили. 
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Коммуникация – фундаментальная категория человеческого бытия, как в 

рамках научного, так и обыденного сознания. Во-первых, следуя в русле 

глобального эволюционизма сложно переоценить непосредственную роль 

коммуникации в процессе антропосоциогенеза. Во-вторых, весь наш 

повседневный опыт напрямую связан с богатейшим арсеналом вербальной и 

невербальной коммуникации: звуками, речью и интонациями; мимикой, 

жестами и позами; запахами, вкусами и прикосновениями; символикой 

внешнего вида, украшений и одежды.  

На стыке интересов того и другого уровней находится и рассматриваемый 

в данных тезисах, частный вид коммуникации – семейная коммуникация, 

анализ которой является весьма востребованным в контексте социальной 

педагогики. Как подчеркивает отечественная исследовательница Т. Гурлева: 

«Порушення в процесі комунікації спричинюють відхилення у взаєминах між 

членами родини, що негативно позначається на самооцінці, самопочутті і 

соціальній адаптованості дитини, тим самим створюючи умови для 

захворювання або погіршення її психофізичного стану» [1, с. 323]. Приступая к 

решению проблем семейной коммуникации, в первую очередь, важно 

определиться с её сущностью. 

Для рассмотрения сущности семейной коммуникации вначале обратимся 

к определениям А. Соколова [3]. По его мнению, социальная коммуникация 

есть движение смыслов в социальном времени и пространстве. Смыслы, 
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движущиеся в социальном времени и пространстве от коммуниканта к 

реципиенту, представляют собой знания, умения, стимулы, эмоции. В понятие 

«знание» исследователь включает не только санкционированные разумом 

факты и концепции, но и интуитивно принимаемые ценностные ориентации, 

идеалы, убеждения и предметы веры. В понятие «умение» исследователь 

включает также нормы, навыки, методы, приемы, привычки, бессознательные 

установки, определяющие действия человека в той или иной ситуации. 

Двигаясь в русле, заданного А. Соколовым понимания коммуникации как 

передачи смыслов, уточним определение коммуникации в семейном контексте. 

Для этого предстоит ответить на вопрос: какие смыслы являются 

определяющими для специфического функционирования семьи как 

коммуникативной системы? По мнению автора доклада, это, прежде всего, 

смыслы любви.  

Если же любовь не является главным основанием семьи и ее коннотации 

отсутствуют в семейной коммуникации, то тогда возникает следующий 

закономерный вопрос: можно ли такую общность людей называть полноценной 

семьей? В качестве ответа на последний вопрос приведем высказывание 

русского религиозного философа И. Ильина: «Всякая настоящая семья 

возникает из любви и дает человеку счастье. Там, где заключается брак без 

любви, семья возникает лишь по внешней видимости» [2, с.132-133]. То есть, 

семья с дефицитом любви является семьей лишь по форме, а не по содержанию. 

Формальная связь свидетельствует о деградации и распаде семьи; превращении 

ее из первичной группы (по Ч. Кули) в формализованную малую группу. 

Коммуникативный настрой истинной любви, господствующий во 

взаимоотношениях супругов, имеет немаловажное значение в контексте 

социальной педагогики, в частности в вопросах социализации ребенка. Так, 

Ю. Шрейдер справедливо подчеркивает, что родительская любовь и основанная 

на ней забота – это тот опыт, на котором строится последующий жизненный 

путь. При таких метафизических основаниях семья не случайно оказывается 
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духовной твердыней, защищающей ребенка до поры до времени от соблазнов 

внешнего мира, служит амортизатором при столкновении с волчьими законами 

дурного социума. Когда рушатся прочие социальные связи, семья остается 

единственной опорой человеческих привязанностей и вообще конструктивных 

отношений, основанных на духе любви [4].  

Напротив, недостаток родительской любви, выражаемой в опыте 

семейной коммуникации, является одной из основных причин феномена 

«депривации». Показательно, что сам термин «депривация» стал широко 

известным в период массового сиротства середины ХХ века. Дети, лишенные 

материнской заботы и любви в раннем детстве, испытывали отклонения в 

эмоциональном, физическом и интеллектуальном развитии. А множество 

младенцев, перенесших в самые первые месяцы своей жизни разлуку с 

матерью, вскоре переставали отвечать на общение, отказывались от 

нормального сна и еды, что зачастую ставило их грань гибели.  

Таким образом, психика ребенка, его душевный склад, восприятие и 

отношение к окружающему миру, другим людям и к себе самому формируются 

с самого раннего детства в родительской семье под влиянием той 

коммуникативной атмосферы, которая царит в родном доме. При этом ценность 

представляет не только коммуникация сама по себе, а ее этико-аксиологическая 

окраска, то метафизическое основание, которое должно составлять сердцевину 

семейной коммуникации. 

В итоге отметим, что сущностью полноценной семейной коммуникации в 

контексте социальной педагогики, прежде всего, есть передача коннотаций 

истинной любви по всем трем основным семейным осям: супружества, 

родительства, родства.  
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Аналізуючи тенденції розвитку вищої освіти в Європейському Союзі 

можна звернути увагу, що у більшості дослідників думки розходяться. 

До прикладу Л. Кайдалова, вважає, що на розвиток педагогічної складової 

у вищій освіті в Європі впливає глобалізація, а саме формування та розвиток 

глобальних університетів на меті котрих є дослідження у межах різних закладів 

вищої освіти та використання нових методів стандартизації, розширення 

академічної та дослідницької творчості [5, с. 13]. 

Дещо іншої думки О. Боньковський, науковець вважає, що основною 

тенденцією - є інформатизація, котра включає упровадження у систему 

педагогічної освіти методи та засоби інформаційно-комунікативних технологій 

та створює інформаційно-комунікативне середовище, за допомогою якого 

можна використовувати засоби задля забезпечення легкого доступу до 

інформаційних ресурсів [4, с.  13]. 

Досить цікавою є думка А. Головчука, котрий акцентує увагу на процесах 

інтеграції як основної тенденції розвитку вищої освіти у ЄС. Дана тенденція 

полягає у розвитку співпраці у студентській мобільності на міждержавних 

рівнях, що призводить до інтеграції національних систем освіти [3, с. 32]. 

Не менш важливою є думка І. Бабина, головною тенденцією - є  

інтернаціоналізація, тобто систематична інтеграція міжнародної складової в 
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освітній системі ЄС, тим самим можна дослідити міжнародний ринок вищої 

освіти та суспільну діяльність закладів вищої освіти [2, с. 211].  

Серед форм інтернаціоналізації закладів вищої освіти можна назвати: 

– академічна мобільність студентів;  

– мобільність викладацького складу;  

– уніфікація програм навчання, котра включає розробку міжнародних 

професійних стандартів та перехід закладів вищої освіти на дворівневу систему 

вищої освіти бакалавр-магістр; 

– транснаціоналізація вищих навчальних закладів, що надають освітні 

послуги, тобто створення філій закладів вищої освіти та їх підрозділів за 

кордоном [1, с. 51].  

Отже, основною метою розбудови закладів вищої освіти в ЄС є 

посилення співпраці навчальних закладів, що здійснюють підготовку вчителів, 

з університетами, а також продовження періоду педагогічного навчання. Не 

менш важливим є зростання інтересу до неперервної професійної підготовки 

вчителів, що здійснюється головним чином в центрах професійного 

удосконалення (Данія, Бельгія, Німеччина, Італія, Греція), також через форму 

заочного навчання вчителів (Німеччина, Нідерланди). Вагомим також є 

введення до програм підготовки вчителів в усіх країнах ЄС поняття 

«європеїзму». У Великій Британії це поняття враховується в програмах 

початкової підготовки вчителів. У Франції загострюється увага на потребі 

розширення знання про освітні системи, а також інтенсифікації співпраці між 

шкільними установами. 

 В. Євдокімов, наголошує на тому, що сприятливою тенденцією для 

розвитку в сучасному світі є академічна мобільність. Хоча інколи такі обміни є 

неможливими через фінансові труднощі [6, c. 47]. 

Т. Добко вважає, що дана тенденція тісно переплітається із  збільшенням 

кількості студентів, інститутів, факультетів і курсів в усіх національних 

системах освіти країн ЄС, що в свою чергу зумовлене введенням європейської 
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системи залікових одиниць, призначеної для розширення співробітництва між 

університетами, яка дозволяє студентам отримати кредит у рідному 

університеті або, у зв’язку із зміною місця проживання, в іншому навчальному 

закладі, протокольним шляхом міжнародного визнаних документів [7, c. 81].  

Наступним цікавим чинником є те, що обмін студентами дозволяє 

студентам брати участь в освітніх університетських програмах країн ЄС та 

отримати кредит у їх рідному університеті. Тобто, така співпраця між 

університетами не обовʼязково означає, що вони стануть однаковими, але це є 

запорукою довіри та визнання якості освіти в інших університетах. 

Але, між тим, існують вагомі труднощі, котрі досить часто виникають під 

час обміну студентами, через те, що учасники обміну не завжди беруть участь у 

програмах країн з менш поширеними мовами, до прикладу: голландською або 

датською.  

Тому, для вирішення цього питання є необхідністю поліпшення мовних 

навичок. Такі обміни є важливою складовою політики європейського уряду в 

освіті, вони відбуваються на всіх рівнях: від початкової школи до вищих 

навчальних закладів та професійної підготовки.  

Т. Кристопчук формує, ще одну тенденцію - це взаємовизнання та 

сертифікація дипломів у країнах ЄС [8, c. 90]. 

Також головним є розвиток відкритого дистанційного навчання як 

напряму забезпечення інформаційної грамотності, що дозволяє студентам 

адаптуватися до змін шляхом професійної та технічної підготовки.  

На основі розглянутих вище тенденцій ми сформували ще одну не менш 

цікаву, котра полягає з декількох аспектів: актуальним є зростання ролі набуття 

вчителем ґрунтовнішіх знань у сфері предметної спеціалізації та педагогіки. 

Постає питання щодо  відповідальності вчителя за участь в досягненні 

суспільної та економічної мети держави. Вагомим є той факт, що сучасний 

вчитель повинен бути високим професіоналом своєї роботи. За для успішної 
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реалізації цих завдань ефективним, на нашу думку, буде розширення співпраці 

між вчителем і його колегами, батьками, учнями. 

Серед актуальних тенденцій котрі впливають на розвиток вищої освіти в 

ЄС можна назвати забезпечення рівного доступу до ІКТ, що планувалось 

досягти не тільки за рахунок забезпечення відповідним обладнанням та 

широкими комунікаційними можливостями, але й за рахунок високоякісного 

програмного забезпечення.  

За для ефективного розвитку вищої освіти в країнах ЄС було сформовано 

стратегію котра була реалізована за допомогою консультацій з вищими 

навчальними закладами, викладачами, дослідниками, студентами, 

підприємствами, профспілками, урядами і міжнародними організаціями. Як 

результат було прийнято документ «Модернізація вищої освіти в Європі: 

фінансування та соціальні аспекти». Він розглядає основні аспекти 

застосування гнучкості у вищій освіті, пріорітетність фінансування у випадку 

економічної кризи та інші фактори. 

До прикладу у третьому розділі даного документу були сформовані 

питання щодо платоспроможності студентів та їх підтримці, виділення грантів 

та кредитів. 

Даний документ дозволив сформувати основі чинники, що вплинуть на 

розвиток вищої освіти в цілому:  

− потрібно підвищити якість та значущість вищої освіти;  

− збільшити кількість випускників та скоротити кількість осіб, які не 

закінчують вищі навчальні заклади;  

− переглянути та підготувати навчальні програми, які задовольняють 

потреби як осіб, що здобувають вищу освіту так і ринок праці;  

− стимулювати використання передового світового досвіду у викладанні та 

наукових дослідженнях;  
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− надавати ширші можливості студентам в отриманні додаткових навичок, 

шляхом навчання та стажування за кордоном;  

− сприяти транскордонній співпраці у підвищенні продуктивності вищої 

освіти;  

− збільшити підготовку дослідницьких кадрів для розвитку промисловості;  

− зміцнити зв’язки між освітою, дослідженнями і бізнесом;   

− забезпечити ефективне інвестування у вищу освіту ЄС [9, c. 12]. 

Отже, європейські освітні системи повинні поєднати в собі національні 

особливості разом з головним завданням – забезпечення модернізації методів 

оцінки підготовки студента, де основним замовником та оцінювачем є ринок 

праці, яке національний, так і регіональний.  

Серед основних засобів, які дозволять забезпечити реалізацію даної 

стратегії Л. Товажнянський, відмічає: використання інформаційно-

комунікаційних систем; застосування відкритих освітніх ресурсів, які повинні 

бути застосовані у всіх навчальних контекстах; системність у підвищенні 

педагогічної кваліфікації викладацького персоналу; зміцнення зв’язків між 

освітою і роботодавцями;  застосування навчання на робочому місці; 

запровадження нових стандартів щодо управління розвитком підприємництва в 

освіти [10, c. 48]. 
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Останнім часом Гейміфікація (або гейміфікація) все частіше стає 

предметом наукових досліджень, що відбивають використання системи 

рейтингів і нагород як в комерційній сфері, так і в навчальному процесі. 

У загальному вигляді Гейміфікацію можна визначити як «принцип, що 

передбачає застосування ігрових підходів для неігрових процесів з метою 

залучення користувачів і споживачів, підвищення їх залучення в використання 

продуктів і послуг» [1]. 

Необхідно відзначити, що проблема використання ігрових технологій у 

навчальному процесі не нова як для вітчизняної педагогіки Виготський Л.С., 

Леонтьєв А.Н., Ельконін Д.Б. та ін., так і для зарубіжної (Barber M., Clark D. і 

т.д.). 

Активне впровадження інформаційних технологій в навчальний процес та 

використання бально-рейтингової системи у вищій освіті дозволяють говорити 

про нові напрямки Гейміфікації освіти. 
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З'являються практичні дослідження реалізації процесу Гейміфікації 

навчального процесу на основі бально-рейтингової системи.  

Відмінністю сучасного етапу Гейміфікації є також використання підходів, 

характерних для комп'ютерних і відеоігор, а, в деяких випадках, і застосування 

самих ігор. Так, в освітньому процесі ГПОУ «Читинський педагогічний 

коледж» апробовано успішне вбудовування рольової online-ігри Classcraft в 

процес проведення навчальних занять [3]. В цьому випадку навчальне заняття 

проводиться в звичайному режимі, а комп'ютерна гра служить для збору очок і 

розподілу здібностей. Середовищем, що дозволяє впровадити ігрові підходи до 

навчального процесу можуть також служити соціальні мережі [2], інтернет-

сервіси і система дистанційного навчання. 

Необхідно відзначити, що гейміфікафія - це, перш за все, інструмент 

впливу на поведінку людини, елемент зовнішньої мотивації, сам по собі не 

забезпечує підвищення ефективності навчального процесу, а лише робить 

вплив на внутрішню мотивацію студентів, включеність їх у процес навчання. 

Грамотне і раціональне використання елементів Гейміфікації в 

навчальному процесі може справити позитивний вплив на стимулювання 

навчальних досягнень і мотивацію студентів, забезпечити зворотний зв'язок про 

прогрес їх навчання, рух усередині навчального курсу і підтвердження 

отримання конкретних умінь і навичок. 

Аналіз літератури, яка розкриває питання використання Гейміфікації, 

дозволив виділити два напрямки використання ігрової механіки в освіті: 

система заохочень і система статистики досягнень.  

До елементів системи заохочень можна віднести наступні: 

• бали, одержувані студентами за виконання будь-яких завдань або

інші види активності, передбачені навчальним процесом. При цьому тільки 

лише нарахування балів за досягнення, без вибудовування статусних відносин 
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між учасниками, не приведе до автоматичного створення системи Гейміфікації 

(наприклад, бально-рейтингова система); 

• бейджи (нагороди, значки), що представляють собою відзнаки,

найчастіше у вигляді «віртуальних медалей», одержувані студентами за 

конкретні дії і досягнення. Найчастіше такі значки забезпечуються 

коментарями виду «найактивніший студент», «за кращу наукову роботу» та 

інш. 

В якості основних компонентів системи статистики досягнень, по суті, є 

відображенням і розширенням системи заохочень, використовуваної в 

навчальному процесі, можна виділити: 

• рівні, що показують студентам їх позицію щодо інших учасників за

кількістю зароблених в процесі навчання заохочувальних елементів; 

• прогрес-бар, що дозволяє студентам визначити власні досягнення

щодо максимально можливих; 

• «Дошка пошани», що відображає рейтинг студентів та їх позицію

по відношенню до інших учасників освітнього процесу. 

В якості окремого напрямку ігрової механіки можна також виділити 

розробку і використання історії, найчастіше забезпеченою драматичним 

сюжетом, яка супроводжує процес навчання. 

Широкі можливості для реалізації ігрових механізмів надають 

дистанційні освітні технології та системи дистанційного навчання. Так, одна з 

найбільш популярних на сьогоднішній день система дистанційного навчання 

Moodle дозволяє в тій чи іншій мірі реалізувати всі вище представлені 

напрямки ігрових механік. 

Для «нагородження» студентів значками (бейджами) можна скористатися 

спеціальним модулем – «Колекція штампів» («Stampcollection») [4], що 

дозволяє викладачам «видавати» студентам значки за досягнення в курсі. Цей 

модуль цікавий тим, що його налаштування дозволяють студентам видавати 
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значки іншим учасникам курсу, а також викладачам. Викладачі можуть 

налаштувати цей модуль так, щоб в курсі були показані всі значки для всіх 

студентів, або значки тільки окремого студента. 

Налаштувати використання бейджів в дистанційних курсах можна також 

за допомогою колекції плагінів, що надають гнучкі налаштування і зручні 

способи управління значками. У колекцію входять три плагіна і один блок 

(«BadgeEnrolment», «BadgeLadder», «BadgePool» та «Recentbadges») [4], що 

дозволяють створювати шаблони значків, які можуть бути використані для 

подальшого застосування у всіх курсах системи дистанційного навчання, 

нагороджувати користувачів значками і виводити список користувачів, які 

отримали значок як в системі, так і всередині окремого курсу. 

Для відображення прогресу руху студентів можна використовувати 

плагін «ProgressBar» [4], за допомогою кольорового маркування демонструє 

виконання студентами завдань курсу, перегляд навчальних ресурсів і т.д. 

Рух студентів в дистанційному курсі можна демонструвати і за 

допомогою такого блоку як «Рівень» (Levelup!) [4], що дозволяє налаштувати 

отримання студентами очок досвіду за вчинення певних дій всередині курсу і 

відображає поточний рівень студента і його прогрес на шляху до наступного 

рівня. 

Досвід практичного використання системи дистанційного навчання 

Moodle в навчальному процесі показав, що найбільшого ефекту в застосуванні 

елементів Гейміфікації можна досягти тільки при поєднанні різних форм і 

методів «ігрового» навчальної взаємодії. 

При цьому, включаючи ігрові механізми в навчальний процес, необхідно 

вжити заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків – 

переважання зовнішньої мотивації учнів і включення їх в «гонку за 

досягненнями», а також забезпечити постійний контроль над 

«гейміфіцірованим» навчальним процесом з боку викладачів. 

https://moodle.org/plugins/block_progress


Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті www.openscilab.org 

© Абросімов Є.О. 348 

Список використаних джерел: 

1. Гейміфікація. [Електронний ресурс]: Вікіпедія. Вільна енциклопедія. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Игрофикация#cite_note-m .. (дата звернення: 

20.11.2020). 

2. Маліатакі В.В., Вендіна А.А. Соціальна мережа як інструмент організації

самостійної роботи студентів // Наукові дослідження та освіту. - 2015. - № 19. -

С. 382-384.

3. Пахомова Т.Є. Гейміфікація як засіб підготовки студентів педагогічного

коледжу до вирішення професійних завдань // Вчені записки Забайкальського

державного університету. Серія: Професійна освіта, теорія і методика навчання.

- 2015. - № 6 (65). - 31-39.

4. Спільнота користувачів середовища дистанційного навчання Moodle.

[Електронний ресурс]:URL: https: //moodle.org (Дата звернення: 24.11.2020).

5. Томілова О.В. Досвід застосування концепції Гейміфікація для

підвищення ефективності навчальних занять. [Електронний ресурс]:URL:

http://dgng.pstu.ru/conf2015/papers/94/ (Дата звернення: 22.11.2020).

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%C8%E3%F0%EE%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF%23cite_note-msn-1
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmoodle.org
http://dgng.pstu.ru/conf2015/papers/94/
http://dgng.pstu.ru/conf2015/papers/94/


Сучасні тенденції та 
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

© Бурова Д.А.  349 

Бурова Д.А. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ 

РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Бурова Диана Александровна 

студентка II курса факультета иностранных языков 

Измаильский государственный гуманитарный университет, 

Научный руководитель: Дмитриева Марина Викторовна 

преподаватель кафедры математики,  

информатики и информационной деятельности 

Измаильский государственный гуманитарный университет 

В последнее время в процессе обучения иностранным языкам всё чаще 

поднимается вопрос о необходимости использования Интернет-ресурсов в 

языковой сфере, что подразумевает под собой не только изучение новых 

технический средств, но и анализа положительных сторон внедрения 

инновационных методов преподавания. Современные методики преподавания 

часто связаны с использованием огромных ресурсов технического процесса, а 

последние достижения наших технологий открывают преподавателям целый 

кладезь возможностей для совершенствования методик по преподаванию [1]. 

Использование современных технологий на уроках иностранного языка 

имеет ряд определенных достоинств, которые подтверждают необходимость их 

внедрениях в процесс обучения. В первую очередь, мультимедиа повышает 

интерес и активность учеников, обеспечивая более высокое качество получения 

знаний. Так как сегодня большую часть своего времени дети проводят в 

виртуальном мире, им гораздо легче усваивать новую информацию, 

содержащуюся в специальных приложениях или социальных сетях. 
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Интернет технологии помогают гораздо быстрее освоить восприятие 

устной речи, помочь в постановке не только правильного произношения, но и 

умения работать с интонацией во время речевой деятельности, упростить 

изучение грамматических правил и конструкций, только увеличив при этом 

интерес учащихся. Различные варианты мультимедиа могут не только повысить 

интерес и мотивацию к изучению иностранного языка, но и помочь преодолеть 

определенные языковые барьеры. 

К самым эффективным технологиям мультимедиа можно отнести 

использование интерактивной доски, которая дает возможность транслировать 

учащимся не только презентации или схемы, но также и целые отрывки из 

фильмов/мультфильмов для улучшения восприятия речи на слух. Также сюда 

можно отнести такие веб-ресурсы как Skype, Google Meet или  Zoom, 

посредством которых развивается устная речь, а благодаря использованию 

таких социальных сетей как Facebook, Instagram, Twitter учащиеся могут 

совершенствовать письменную речь, попутно изучая современные сокращения 

или сленговые выражения в иностранном языке [2].  

Хотелось бы привести несколько примеров из своей жизни. Ещё во время 

моего обучения в школе наш преподаватель английского каждый урок начинал 

с включения интерактивной доски, где всегда были размещены как новые 

схемы с объяснением тем, так и просто развивающие ребусы, которые 

помогали закрепить пройденный материал. В основном это могли бы разные 

кроссворды или другие головоломки с сайта Learningapps.org или упражнения, 

взятые с таких приложений как LinguaLeo, Duolingo, Quizlet или Wordsteps. Так 

как задания всегда были связаны с необходимой темой, мы очень быстро 

понимали и заучивали новую лексику, использовали правила и тренировали 

речь.  

К сожалению, из-за ситуации в мире сегодня мы не имеем возможности 

посещать наши занятия в университете, но это никак не повлияло на качество 

знаний, которые мы получаем в ходе обучения. Преподаватели постоянно 



Сучасні тенденції та 
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

© Бурова Д.А.  351 

загружают в наши классрумы новые видео- и аудиоматериалы, которые 

помогают воспринимать речь носителей на слух. Более того, они продолжают 

вести онлайн-пары благодаря платформе Google Meet, где мы можем без 

проблем дискуссировать на разные темы, обогащая свою речь. И нам, как 

студентам, гораздо интереснее и проще получать информацию именно такими 

способами [3].  

Немаловажным положительным аспектом использования Интернет 

ресурсов является тот факт, что использование мультимедиа экономный с 

точки зрения времени и финансов метод изучения иностранного языка. Так как 

кротчайшие сроки ученик способен найти большое количество необходимой 

ему информации, он способен уделить гораздо больше времени самому 

процессу изучения новой информации или попыткам применения полученных 

знаний на практике.  

Сегодняшние возможности Интернет технологий дают педагогам гораздо 

больше возможностей совершенствовать свои методы преподавания, 

увеличивать эффективность учебного процесса, экономить свое время и 

повышать мотивацию учеников на получение новых необходимых знаний. 

Более того, использование новых технологий и ресурсов дает возможность 

преподавателям не только быстрее, но и гораздо проще находить общий язык с 

учащимися. Главной особенностью такого обучение является большее 

количество тем, которые могут обсудить педагог и ученики в ходе обучения. 

Так как речь уже идет не только о школьных темах, но и о ситуациях 

ежедневного общения, максимально приближенных к необходимым навыкам 

коммуникаций в современном мире.  
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Розвиток сучасної цивілізації характеризується переходом до 

інформаційного суспільства, в якому інформаційні ресурси та знання 

перетворюються на об’єкти та результати праці, що в свою чергу вимагає 

підготовки до використання  у своїй професійній діяльності інформаційно-

комунікаційних технологій. Майбутній фахівець крім високого рівня знань, 

вмінь та навичок, має бути активним, креативним, готовим до сприйняття 

інновацій. Стратегія у галузі освіти має бути орієнтована на формування та 

розвиток навиків життя в інформаційному суспільстві. На зміну традиційних 

методів навчання приходить компетентнісний підхід, за допомогою якого 

мають розвиватися необхідні сучасному фахівцеві компетентності.[1] 

Компетентнісний підхід, який давно став предметом наукового інтересу 

та впроваджується в практику освітньої діяльності з 90-х років  минулого 

століття, базується на використанні нових методик та технологій навчання,  

підвищує ефективність та якість результатів. [2] 

ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології) – невід’ємна складова 

сучасного світу, причина появи та інтенсивного поширення принципово нових 

моделей комунікації, соціальної інтеграції, способу життя, освіти тощо. Не 

зважаючи на кризові явища та низький рівень впровадження ІКТ в усі сфери 

людської діяльності, їх використання в галузі освіти невпинно зростає та 

набуває масового характеру. Наслідком інформатизації та комп’ютеризації 
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суспільства, запровадження засобів ІКТ у процес навчання, широкого 

застосування в ньому мережевих технологій, інноваційної активності суб’єктів 

освіти та науки,  динамічного інноваційно-технологічного оновлення всіх сфер 

суспільства стало змішане навчання. 

В міжнародній спільноті засновані на базі ІКТ освітні технології мають 

назву «електронне навчання» (e-learning). За визначенням спеціалістів ООН з 

питань освіти, науки і культури електронне навчання – це навчання за 

допомогою Інтернет та мультимедіа. Поняття «електронного» навчання є 

багатоаспектним та багатофункціональним.   

Основи дистанційного навчання зародилися ще у ХХ столітті у формі 

заочного навчання. яке з появою комп’ютерних технологій і мережі Інтернет 

згодом трансформувалося. Дистанційне навчання – це взаємодія педагога та 

студентів на відстані, яка висвітлює всі складові освітнього процесу (мету, 

зміст, методи, форми організації, засоби навчання) специфічними засобами 

технологій мережі Інтернет. Відповідно до положення дистанційне навчання – 

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається переважно за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 

процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.[3]  

Проведений науковцями аналіз вітчизняної теорії і практики впровадження 

технологій дистанційного навчання дав їм змогу визначити характерні 

особливості дистанційного навчання. До них слід віднести гнучкість, 

модульність, паралельність, віддаленість, асинхронність, рентабельність, 

технологічність, соціальність, інтернаціональність. Під час дистанційного 

навчання змінюються ролі викладача та вимоги до студента. Викладач стає 

координатором освітнього процесу, консультантом, керівником. Від студента 

очікується прагнення до знать, високої самоорганізації та вміння приймати 

рішення. Такі специфічні вимоги як до викладача, так і до студентів, значно 
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збільшують їх трудові затрати, що навряд чи можна вважати виключно 

позитивними рисами. Крім того, існують певні труднощі в організації 

навчального процесу та проблеми психолого-педагогічного характеру. До 

недоліків дистанційного навчання також можна віднести зменшення 

спілкування між викладачем та студентом, переважання письмового контролю, 

брак практичних занять, потреба постійного доступу до мережі Інтернет та 

наявність спеціальних програмно-технічних засобів та відповідної 

обчислювальної техніки. В силу різних причин доопрацювання ще потребують 

навчальні програми та ЕНК. 

З 2013р. тенденція впровадження змішаного навчання зростає, за його 

допомогою відбувається поєднання електронного навчання з традиційним. 

Результатом такого поєднання є розвиток навичок самостійної роботи та 

посилення розвитку творчих здібностей. Розвиток дистанційної та змішаної 

освіти є також серед довгострокових пріоритетів діяльності Уряду, зазначених 

у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (2020р.) [4] 

Отже, сьогодні процес реформування освітньої сфери в Україні триває. 

Відбувається поступове заміщення традиційних форм організації навчання 

новими формами, що виникли внаслідок інформатизації суспільства. Основою 

реформ в освіті стає компетентнісний підхід. Змішане навчання разом з 

технологіями дистанційного навчання є освітніми тенденціями. 
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Збагачення педагогічного досвіду через поповнення своєї «скарбнички» 

методів, прийомів і засобів навчання є необхідною умовою розвитку 

педагогічної майстерності. Сучасність пропонує вчителям великий вибір 

онлайн-сервісів та платформ, що забезпечують такі форми навчання, які є 

оригінальними й привабливими для учнів різного віку. Особливо актуальною 

ця тема стала у період карантину, але із досвіду організації дистанційного 

навчання стало зрозуміло, що електронні засоби навчання залишаться дійсно 

зручними та ефективними і під час роботи в звичайному режимі. На жаль, з 

часом навіть добре відомі нам ClassRoom, Moodle та Zoom втрачають свою 

новизну, навчання перетворюється на рутину і пізнавальна активність учнів 

починає знижуватись. Постає питання: «Як втримати увагу та інтерес учнів до 

навчання?» 

Для підтримки мотивації до навчання і профілактики стомлюваності 

доцільно комбінувати звичайні завдання із розважально-розвивальними. З цією 

задачею чудово впорається Instagram. 

Instagram – це додаток для обміну фотографіями і відеозаписами з 

елементами соціальної мережі. Він популярний серед молоді та школярів, і 

дивлячись на те, що його використовуюсь буквально щодня, проблем із 

опануванням виникати не буде. 

Instagram має багатий функціонал, що постійно оновлюється і 

розширюється. Це дозволяє використовувати додаток для публікації освітнього 

контенту у звичному для мобільного формату вигляді, активно застосовувати 

візуал, і що найголовніше – робити інтерактивні завдання просто і швидко. 
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Нижче наведені варіанти застосування інструментів та можливостей 

Instagram для оформлення і публікації навчальних матеріалів. 

«Сторіз» або Розповіді: 

1. Функцію «Тест» зручно використовувати для повторення або вивчення 

нового матеріалу. При застосуванні тесту як способу вивчення нового 

матеріалу кожна Розповідь з інтерактивним полем буде виступати в ролі 

проблемної ситуації, тому логічно, що після неї повинна з'являтися «Сторіз-

пояснення». 

2. Гру «Вірю - не вірю» можна організувати через функцію 

«Опитування», де можливий вибір тільки між двома варіантами, серед яких 

немає правильного. Аналогічно до попереднього пункту, після Розповіді з 

опитуванням повинна слідувати Розповідь з підтвердженням або 

спростуванням фактів. 

3. Для відкритих запитань або обговорень використовуйте поле 

«Запитання», тоді ви будете бачити відповіді учнів відразу під цією 

Розповіддю.  

Дуже цікавий прийом для такого типу взаємодії – вгадувати назву твору 

або персонажа за набором характерних емоджі. Завдання, наприклад, може 

звучати так: «Пригадайте ім'я автора твору, назва якого зашифрована в 

емоджі…» 

4. Функція «Зворотній відлік» допоможе підігріти інтерес, коли ви 

плануєте опублікувати результати тесту або «бонусний» цікавий матеріал.  

5. Щоб дізнатися, наскільки учням зрозуміла певна тема або просто 

запитати про їх настрій сьогодні, додайте до своєї Розповіді емоджі-слайдер, 

обираючи відповідні до запитання емоджі. 

6. Всі відповіді можна передивлятись у статистиці, але пам’ятайте, що 

Instagram більше підходить для ознайомлення з матеріалом та тренування без 

оцінювання, і саме в цьому полягає основна ідея використання цього додатку. 



Сучасні тенденції та 
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

© 359 

7. Для яскравої презентації матеріалу обирайте цікаві зображення,

створюйте схеми, користуйтеся інструментами редагування та пошуком GIF-

зображень, щоб зробити Розповідь більш «живою» і додати нотку гумору. 

8. Остання порада стосується психологічної сторони навчання: на початку

і в кінці дня робіть «Сторіз» із привітаннями, побажаннями і подякою за плідну 

роботу, - це обов'язково підніме настрій і вмотивує продовжувати працювати.

Стрічка: 

1. Створюючи пост, розбийте текст на абзаци, кожен виділіть відповідним

емоджі. Якщо місця для тексту виявилось замало, додайте продовження у 

вигляді картинок із текстом у «каруселі». 

2. Альтернативою тексту в описі під фото є візуально оформлений текст.

Зробити це можна в таких додатках як AppForType, Canva, Storiesedit – всі вони 

розроблені спеціально для створення візуального контенту в Instagram. 

3. Робіть пости із тематичними загадками, ребусами, цікавими

завданнями, щоб збалансувати навчальний матеріал з розважальним. 

4. Додавайте унікальні хештеги під постами, щоб учням було легше

знайти матеріал за певною темою. 

5. Завантажуйте корисні відео, фізхвилинки або відеозаписи із

поясненням матеріалу в розділ IGTV. 

6. Потужним засобом комунікації та передачі інформації є тематичні

меми. Дійсно, такий жартівливий формат допомагає повторити вивчений 

матеріал, а якщо мем виявиться незрозумілим, його впізнаваний мотив 

спонукає на пошуки відповідей, або сам зробить сенс інтуїтивно зрозумілим. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Instagram дійсно має шанси 

стати альтернативою іншим онлайн-сервісам для навчання, адже, окрім 

різноманітного набору функцій на інструментів, ще має перевагу у звичці 
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користувачів до більш легкого сприйняття інформації, тому навчання в такій 

формі буде природним і сприйматиметься як розвага. 
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Актуальність дослідження. Згідно з «Національною стратегією розвитку 

освіти в Україні на 2012-2021 роки», Національною  доктриною розвитку освіти 

та відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

інформатизація освіти визнана пріоритетним державним завданням за сучасних 

умов розвитку суспільства.  

Науково-технічний прогрес спричиняє істотні зміни в трудовій діяльності 

та кваліфікації фахівців конкурентоспроможних на ринку праці. На сучасному 

етапі потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у 

розвитку економіки, науки та суспільства. Дослідивши цю проблему ми 

виявили суперечність між стрімкими темпами науково-технічного прогресу, 

неперервним оновленням вимог виробництва до професійних якостей 
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працівників та інертністю системи освіти, недостатнім відображенням цих 

вимог у підручниках, посібниках. 

Подолання цієї суперечності, на нашу думку, можливе лише з 

застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Вважаємо, що при 

вивченні математики активізується розумова діяльність, розвивається логіка 

мислення, розв’язуються теоретичні та практичні задачі. Тому тема роботи є 

актуальною. 

Мета дослідження. Підтвердити ефективність застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні математичних і 

графічних умінь здобувачів освіти у закладах II рівня акредитації. 

Результати дослідження. Математичні викладки теоретичного матеріалу 

згідно з чинними програмами з математики для учнів 10-11 класів є досить 

громіздкими, і як наслідок для вивчення даної теми не вистачає наочного 

матеріалу. Учням важко уявити та дослідити матеріал, що пояснює вчитель, 

тому, необхідною умовою кращого засвоєння знань є вивчення нових тем за 

допомогою програм комп’ютерного забезпечення. 

Одним із засобів ІКТ навчання математики є система динамічної 

математики GeoGebra [2]. Функціональні можливості програми та потужна веб-

підтримка користувачів GeoGebra надають можливість ефективно її 

використовувати при вивченні переважної більшості теоретичного та 

практичного матеріалів основного курсу математики [1]. 

Прикладом раціонального застосування системи комп’ютерної алгебри 

(CAS – Computer Algebra System) [3] є задача інтегрованого середовища 

GeoGebra. Точка, що лежить усередині правильного трикутника, віддалена від 

його вершин на 5, 6 і 7. Знайти площу трикутника. 
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Рисунок 1. Наочний приклад раціонального застосування системи комп’ютерної алгебри 

У ході навчального заняття застосування  GeoGebra значно зекономило 

час викладу умови завдання та його розв’язування. Більшість закладів освіти в 

Україні на сьогоднішній день є достатньо забезпеченими мультимедійним 

обладнанням (комп’ютерами, мультимедійними проекторами та ін.). Доцільним 

є його використання і для вивчення  математики.  

Сучасні тенденції розвитку суспільства мають інформаційне 

спрямування, тому сьогоднішнім учням близьке і зрозуміле віртуальне 

моделювання. Наочність такого типу викликає інтерес та активне включення у 

хід роботи. 

Проведений нами педагогічний експеримент показав, що використання 

ІКТ призводить до збільшення інтересу до вивчення математики в майбутніх 

фахівців [4].  

Висновок. Використання засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема інтегрованого середовища GeoGebra, під час вивчення 

алгебри та геометрії дає можливість створити сприятливі умови для 

формування математичної та графічної культури майбутніх фахівців, шляхами 

раціонального використання часу на навчальних заняттях і підвищення 

доступності та наочності навчання, що сприяє оптимізації навчального процесу 

загалом. 
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Метод проектов является одним из наиболее популярных методов 

обучения, широко применяемый при обучении различным дисциплинам в 

странах Европы и США. Учёные, а также преподаватели, использующие 

данную методику на своих занятиях, рассматривают проект как средство, 

которое позволяет ученикам формировать и развивать самостоятельность и 

ответственность, применять на практике социальные поведенческие модели. В 

современной педагогической практике проектная деятельность рассматривается 

как часть обязательного процесса [Абаева 2019]. 

Тема проектного обучения является важной с точки зрения  создания 

мотивации у студентов к обучению иностранному языку. Проект — это 

источник образовательных целей и задач.  

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире многие образовательные 

процессы перешли в он-лайн. Преподаватели иностранных языков одними из 

первых  быстро адаптировалось к новым дистанционным формам с 

использованием различных платформ. Одной из них является сервис Zoom.  

Используя данный сервис можно проводить контроль как 

индивидуальных, так и групповых проектов студентов.  В качестве отчётного 

задания студенты могут предоставить индивидуальные проекты в режиме 

«Демонстрация экрана». Проекты могут быть представлено в виде презентации  

либо видеоролик, которые они могут демонстрировать всем участникам 
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конференции.  В случае, если работой теоретического и практического 

характера студенты занимались группами, то их проектную работу можно 

посмотреть, разделив эти группы на «Сессионные залы». Находясь в 

сессионном зале, каждый студент может демонстрировать свой экран, дополняя 

друг друга, или экран демонстрирует один студент из группы, а группа 

комментирует и дополняет его. 

Содержание традиционной проектной деятельности не претерпело 

изменений под влиянием современных технологий, но компьютерные 

технологии оказали существенное влияние на методы и формы презентации 

учебных материалов и поспособствовали повышению эффективности самой 

деятельности, предоставив право смоделировать развивающую среду 

[Муравьёва 2013] 
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Однією із сучасних освітніх технологій  є дистанційне навчання. На 

сьогоднішній день, а особливо у період пандемії, дана форма навчання 

надзвичайно актуальна не лише на теренах нашої країни, а й  далеко за її 

межами. Все більша кількість навчальних закладів різного ступеня 

використовують в педагогічному процесі дистанційні технології.  Багато 

студентів сьогодні розглядають дану форму навчання як альтернативу 

звичайній не лише при отриманні другої освіти чи підвищення кваліфікації, а й 

вибирають цей спосіб для отримання першої вищої освіти. Ще 10 років тому 

чисельність студентів у світі, які здобували освіту за допомогою дистанційних 

технологій, перевищувала чисельність студентів денної форми навчання [2].  

Дуже часто  дистанційну форму навчання порівнюють із заочним 

навчанням. Однак на відміну від останнього, відаленне навчання передбачає не 

лише постійну самоосвіту та роботу з засвоєння знань, а і постійний контакт як 

із викладачами, так і з іншими студентами, в той час як заочна форма освіти 

передбачає спілкування з викладачем лише декілька разів на рік [4]. 

Таким чином, враховуючи сучасну ситуацію у світі та сучасні тенденції, 

багато вузів намагаються розвиватися в цьому напрямку. До речі, варто 

https://orcid.org/0000-0002-6742-8314
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розрізняти поняття «дистанційне навчання» та «дистанційна освіта». 

Особливість дистанційного навчання полягає у тому, що це лише інший спосіб 

формування знань та умінь студента, тоді як зміст освіти при цьому 

залишається незмінним. 

Розглядаючи дистанційне навчання як діяльність, опосередковану 

комп’ютерними технологіями, треба відзначити, що вона характеризується 

рядом психологічних особливостей в порівнянні з традиційними формами 

навчання.  

Використання комп’ютерних технологій в дистанційній освіті студентів, 

дозволяє удосконалювати їхні пізнавальні процеси. Введення дистанційної 

освіти принципово змінює рольові позиції «викладач – студент». При 

традиційній формі навчання викладач виступає як інтерпретатор знань. З 

розширенням освітнього простору функцію інтерпретації знань покладає на 

себе студент, а викладач стає координатором цих знань. Він спрямовує роботу 

пізнавальних процесів студента, консультує його, тобто бере на себе функції 

супроводу професійного становлення студента [3; с. 50-53].  

Практично у всіх розвинених країнах розвиток дистанційної освіти  є 

пріоритетним напрямком. Деякі експерти в цій галузі пророкують подальше 

домінування дистанційної освіти над традиційними формами навчання і повне 

витіснення в майбутньому останніх.  

Як певна форма навчання, дистанційне або ж віддалене навчання, має свої 

переваги. Зокрема: 

- можливість для студентів здобувати освіту без відриву від трудової 

діяльності [1, с. 64]. Це, дійсно, дуже важливий аргумент на користь вибору 

такої форми навчання, особливо для тих, хто вирішив отримати вищу освіту 

вже в зрілому віці; 

- можливість для студентів брати участь в організації свого 

навчального процесу, а саме: вибирати час і місце для роботи з навчальним 
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матеріалом, визначати швидкість вивчення матеріалу, відповідно до 

особливостей свого мислення; 

- у студентів підвищується рівень усвідомленого ставлення до 

навчання, вони починають відчувати відповідальність за результат свого 

навчання, вчаться раціонально розподіляти час і сили; 

- у студентів з особливими потребами, які фізично не можуть 

знаходитися в навчальній аудиторії, також є можливість отримати освіту. 

Яскравим прикладом навчального закладу, який демонструє успішні результати 

дистанційної роботи є Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж; 

- можливість отримання освіти незалежно від місця проживання, 

елітарності і матеріального забезпечення студента; 

- для вузу дистанційне навчання дозволяє охопити більшу кількість 

студентів, тобто збільшити цільову аудиторію. 

- дистанційне навчання розширює та певною мірою оновлює роль 

викладача, який повинен не лише координувати пізнавальний процес, а й 

постійно вдосконалювати свої навчальні курси, підвищувати творчу активність 

і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій;  

- позитивно впливає дистанційна освіта також і на студента, 

підвищуючи його творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок 

самоорганізації, прагнення до знань, уміння взаємодіяти з комп’ютерною 

технікою і самостійно приймати відповідальні рішення. 

Однією з основних особливостей дистанційного навчання  є його 

психологічний аспект. Ефективність даної форми навчання безпосередньо 

залежить від самоконтролю, старанності, уваги та сили волі студента. 

Дистанційне навчання – це відмінний варіант додаткової освіти для молодих 

людей, які вже мають деяку базу знань, отриману в очній формі. 

Однак стаціонарне навчання не може бути повністю замінено віддаленим 

в силу наступних психологічних нюансів: 
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 відсутність жорсткого контролю з боку викладача, що для деяких 

студентів є вагомою проблемою через недостатній рівень самоорганізації; 

 дистанційне навчання не дає викладачеві можливості знайти 

індивідуальний підхід до кожного студента з урахуванням його індивідуальних 

особливостей; 

 відсутність живого спілкування з викладачем, що виключає 

можливість отримання додаткової інформації, яка не входить в рамки 

навчальної програми; 

 немає можливості визначити реальний рівень знань студента, адже 

при написанні контрольних робіт він може користуватися матеріалами з 

підручників або інтернету; 

 немає можливості вчитися «вживу» будувати відносини в колективі 

(з викладачами, одногрупниками, адміністрацією вузу), виступати перед 

аудиторією. 

 Виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що при 

дистанційній формі навчання викладачі виконують лише функції 

консультантів, організаторів і координаторів навчального процесу. 

Тому, щоб отримати кваліфіковані знання учень повинен сам прагнути до 

вивчення нової інформації, бути працьовитим, самоорганізованим і 

самодисциплінованим. 
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В настоящее время на государственном уровне система образования 

позиционируется как значимый фактор инновационного развития белорусского 

общества. В этой связи трансформация системы образования выступает одним 

из важнейших вопросов политической повестки дня Республики Беларусь. В 

условиях становления информационного общества особую актуальность 

приобретает определение ключевых направлений развития системы 

образования в Беларуси. Следует признать, что в научной среде нет 

единогласия по данному вопросу. Вместе с тем приоритетные направления 

https://orcid.org/0000-0003-4523-2473
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развития отечественной системы образования достаточно четко определены в 

нормативном правовом акте под названием «Национальная стратегия 

устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2030 года» [2]. 

Согласно этому официальному документу, стратегическая цель страны в 

образовательной сфере состоит в формировании качественной системы 

образования, которая отвечает потребностям устойчивого развития республики 

и цифровой экономики.  

Достижение данной цели предполагает решение ряда конкретных задач в 

системе дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, 

среднего специального, высшего и послевузовского образования. В самом 

общем виде эти задачи связаны с модернизацией содержания образовательных 

программ и материально-технической базы всех учреждений образования, 

устранением «разрыва» между рынком труда и структурой подготовки 

специалистов, повышением уровня кадрового обеспечения системы 

образования и др. Подчеркнем, что в современных условиях актуализируются 

вопросы широкого внедрения в систему образования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Иначе говоря, наиболее заметным 

трендом выступает цифровизация сферы образования. Создание электронной 

информационно-образовательной среды, переход от традиционного к 

дистанционному обучению, формирование цифровой компетентности 

обучающих и обучающихся – все эти направления становятся своеобразными 

«точками отсчета» в процессе цифровой трансформации системы образования в 

Республике Беларусь. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, впервые 

выявленной в декабре 2019 г. в Китае, не только в нашей республике, но и во 

многих других странах, перечисленные выше направления цифровизации 

образования стали весьма злободневными проблемами, в решении которых 

заинтересованы как простые обыватели, так и мировое сообщество в целом. 

Как известно, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и рекомендации 
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ВОЗ побудили многие государства объявить строгий карантин и осуществить 

переход к дистанционной форме обучения в учреждениях образования разного 

уровня [2]. Эта вынужденная превентивная мера была направлена на 

предотвращение распространения опасной коронавирусной инфекции. При 

этом адаптация педагогического и студенческого сообщества – 

непосредственных участников этого сложного процесса – происходила с разной 

скоростью и разной степенью успешности. `Дистанционная форма обучения 

заменила практически все традиционные формы получения образования. На 

передний план вышло решение следующих трех основных задач: развитие 

электронной информационно-образовательной среды, организация 

дистанционного обучения, а также формирование цифровой компетентности 

субъектов образовании [4].  

В период после пандемии модернизация системы образования во всех 

странах мира будет идти по пути увеличения доли дистанционных форм, 

поэтому и преподавателям, и студентам необходимо адаптироваться к новой 

системе обучения. Поэтому элементы технологий дистанционного обучения 

будут активно использоваться в педагогической практике. На смену прежней 

модели обучения, по мнению Дайнеко Н.А. [1] должна прийти новая модель, 

основанная на следующих положениях: в центре технологии обучения – 

студент; суть технологии – развитие способности к самообучению; студенты 

играют активную роль в обучении; в основе учебной деятельности – 

сотрудничество. 

Химия составляет теоретическую основу биологических и 

агрономических наук, целью преподавания которой является подготовка 

студентов к изучению дисциплин, связанных с вопросами образования и 

превращения соединений в природе, а также закономерностей химических 

реакций, лежащих в основе биохимических превращений, дает возможность 

управлять процессами жизнедеятельности живых организмов для повышения 

их продуктивности. На сегодняшний день задачи обучения химии возможно 
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реализовать лишь с учетом тенденций информатизации системы высшего 

образования. Одним из таких подходов является создание электронных курсов 

на базе системы Moodle, способствующей активизации учебного процесса, 

ориентирующей на самостоятельную работу студента с различными 

источниками информации и эффективному освоению учебного материала [1, 5]. 

На кафедре химии УО БГСХА был разработан электронный курс по 

химии для специальностей Зоотехния и Промышленное рыбоводство на базе 

LMS Moodle, содержащий материалы, необходимые для реализации в рамках 

дисциплины всех запланированных видов работ и достижения всех 

запланированных результатов обучения (рис.1.).  

 
Рис. 1. Скриншот главной страницы курса  

 

В процессе разработки электронного учебного курса были пройдены 

следующие этапы: проектирование курса, подготовка учебных материалов и 

размещение материалов в Moodle. На этапе разработки курса были определены 

учебные цели и задачи курса согласно рабочей программы дисциплины, 

определены средства организации учебного процесса, способы взаимодействия 

с обучаемыми. На следующей стадии подготовки в соответствующие модули 

курса добавлены учебно-методические материалы, оформленные в виде 

ресурсов и элементов по основным разделам курса: «Общая химия», 

«Основные методы аналитической химии», «Органическая химия» и 

«Биологическая химия» (рис.2.).  
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Рис. 2. Фрагмент содержания курса 

Подготовлены текстовые, графические, мультимедийные файлы 

различных форматов, в качестве информационной поддержки и 

профессионально-ориентированного изучения материала сформированы список 

литературы, каталог ссылок на обширные интернет-ресурсы. Функциональные 

блоки содержат учебные и методические материалы, учитывающие 

индивидуальный учебный стиль студента, для изучения курса в виде 

следующих интерактивных элементов и статических ресурсов системы Moodle: 

лекции, глоссарий, тестовые задания, справочные материалы, веб-страницы и 

wiki. 

Информационные блоки служат для организации коммуникации между 

пользователями курса: график отчетных и итоговых мероприятий (лекции, 

форумы и пр.), график консультаций преподавателя и т.д. Для проверки 

усвоения пройденного материала возможны различные варианты контроля, 

включающие схему и критерии текущего и итогового оценивания тем, 

лабораторных занятий самостоятельной работы и отдельных заданий, а также 

получения итоговой оценки по дисциплине. 

Оценивание знаний и умений, приобретенных при выполнении 

экспериментальной работы, проводилось посредством тестирования в 

электронной учебной среде Moodle.  

Тесты были составлены согласно следующим критериям: 

- теоретические знания, необходимые для проведения эксперимента;  
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- умение применять нужные расчетные формулы; 

- умение составить уравнения химических реакций;  

- понимание хода эксперимента; 

- умение делать наблюдения и выводы; 

- умение оценить полученный результат; 

- умение анализировать возможные причины ошибок в работе; 

- знание техники безопасности в лаборатории. 

При написании тестовых заданий был создан банк вопросов. Вопросы 

разделены по темам (категориям), что позволяет провести тестирование как по 

отдельной теме, так и используя случайную выборку для итогового 

тестирования. Использовались различные типы вопросов: верно-неверно, 

множественный выбор, на соответствие и др. (рис. 3.). 

 
Рис. 3. Элемент тестирования 

 

Студент проходит текущее тестирование (по теме) на занятиях или дома, 

в зависимости от наличия свободного времени. Ограничение тестирования по 

времени и случайное перемешивание вопросов создают определенный уровень 

подготовки студента, даже если он подглядывает в лекции. Итоговое 

тестирование проводится в аудитории в присутствии преподавателя. По 

результатам тестирования преподаватель в режиме онлайн получает отчет по 

каждому пользователю курса, по темам, или итоговый отчет по всему курсу. 
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Мобильное приложение Moodle Mobile предназначено для работы в 

системе дистанционного обучения Moodle с помощью мобильных устройств, не 

используя браузер. Оно распространяется свободно с сервисов Google Play (для 

Android-устройств) и App Store (для iOS-устройств). Чтобы обучающийся мог 

получить доступ к курсам при помощи мобильного устройства, нужно 

установить приложение, ввести адрес сайта дистанционного обучения 

(him.moodlecloud.com), свой логин и пароль (рис. 4.).  

 

 
Рис. 4. Процесс авторизации пользователей в приложении Moodle Mobile 

 

После авторизации в приложении, студент попадает в свой личный 

кабинет, в котором можно просмотреть курсы, доступные для прохождения. 

Также имеется возможность прочитать уведомления курсов, просмотреть 

календарь мероприятий на курсах, обменяться сообщениями с другими 

пользователями, принять участие в опросах и форумах, просмотреть личные 

файлы. Есть возможность получения мгновенных PUSH-уведомлений.  

Студент может в любое удобное для него время заходить на курс, изучать 

теоретический материал, выполнять практические задания, проверочные и 

итоговые тесты, просматривать презентации и видеоролики, просматривать 
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свою деятельность и итоговые отметки в курсе. Более того, страницы с 

теоретическим материалом при первом открытии подгружаются на мобильное 

устройство и при повторном входе на данную страницу уже не требуется 

подключение к сети Интернет. Эта опция приложения особенно полезна для 

обучающихся, которые не всегда имеют возможность подключения к сети 

Интернет.  

Таким образом, использование LMC Moodle позволяет преподавателю 

повысить качество образования студентов очной формы обучения за счет 

выстроенной системы контроля их знаний по каждой теме. Для студентов 

заочной формы обучения система позволяет самостоятельно и при поддержке 

преподавателя качественно и вовремя освоить изучаемую дисциплину.  
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ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ CLASSTIME  

ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ  

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Спаська Аліна Андріївна 

студентка, Запорізький національний університет  

 

Останнім часом актуальною проблемою у педагогіці є організація 

онлайн-освіти. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

та їх переваги перед традиційними методами навчання на прикладі сервісу 

«Kahoot!» вже були описані в [1]. Онлайн-сервіс «Classtime»[2], на відміну від 

«Kahoot!», виконаний з більш консервативним підходом: це проявляється у 

відсутності яскравих кольорів, анімацій, музики.  

Сервіс має два вигляди інтерфейсу: для вчителя та учня. Учитель після 

входу до свого облікового запису має доступ до бібліотеки – збірників завдань 

за темами. Блоки завдань можна створювати у необмеженій кількості, а також 

викладати їх у загальну бібліотеку. Кожен учитель може знайти блок завдань за 

необхідною йому темою, і додати ї до своєї бібліотеки, а також редагувати. 
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Рис. 1. Бібліотека вчителя 

Завдання бувають наступних видів: 

1) правда/неправда; 

2) установити відповідність; 

3) установити відповідність (із зайвим варіантом відповіді); 

4) виділити текст; 

5) вибрати область на малюнку; 

6) установити порядок; 

7) вибір (один правильний варіант); 

8) вибір (багато правильних варіантів); 

9) вільна відповідь. 

З блоків завдань (не обов’язково використовувати всі завдання) 

формуються сесії – власне перевірка знань.  

Сесію можна налаштувати під свої вимоги: перемішати питання, варіанти 

відповідей, показувати або ні правильні відповіді відразу, дозволити або ні одну 

спробу на питання. Також є можливість установити ліміт часу на кожне 

питання, та спланувати час відкриття і закриття сесії. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті www.openscilab.org 

© Спаська А.А. 382 

Підключитися до сесії учень може за спеціальним кодом-ідентифікатором 

або за посиланням. Учитель може відстежувати онлайн-присутність учнів та 

процес виконання ними завдань у режимі реального часу.  

 

 
Рис. 2. Сесія в інтерфейсі вчителя 

Під кінець сесії бали рахуються автоматично, а також можна вивести 

статистику у вигляді діаграм або таблиці. 

Внесок сервісу «Classtime» у роботу вчителя є дуже важливим: для 

контролю знань достатньо виділити 15-20 хвилин, до яких вже включений час 

на перевірку робіт. Умови онлайн-навчання дозволяють використовувати такий 

підхід для виконання домашніх завдань, самостійних і контрольних робіт.  
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Сьогодні викладачі стикаються з серйозною проблемою. Світ, в якому ми 

живемо, швидко розвивається, але спосіб, яким ми навчаємо дітей, майже не 

змінився за останні 100 років. Таким чином, виникає питання, чи ми робимо 

все, що можемо, щоб підготувати дітей до життя, з яким вони зіткнуться коли 

покинуть школу? 

Педагоги, повинні замислитися над тим, що крім фактичної інформації, 

учням необхідно прищеплювати універсальні навички. 

Роль, як педагогів, полягає в тому, щоб надихати учнів на винаходи і 

наполегливість в досягненні мети. Для нас мислення це не іменник - це 

дієслово, дія, діяльність, і це те, чого ми сподіваємося досягти з учнями. 

Постановка проблеми 

Темп світових змін настільки швидкий, що професії майбутнього, навіть і 

уявити неможливо. За останні 20 років технологія повністю змінила все, що 

можливо. З огляду на цей темп змін, викладачі можуть тільки припустити, які 

нові професії будуть існувати через 20 років. Тому освіта повинна бути не 

https://orcid.org/0000-0001-9019-9102
https://orcid.org/0000-0002-7875-1993
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тільки отриманням інформації, але і розвитком навичок, щоб учні могли 

адаптуватися до мінливого світу. 

Традиційні системи викладання і навчання не забезпечують молодь 

навичками, необхідними їм для досягнення мети в сучасному світі. Багато з 

більш традиційних класичних форм навчання в різних предметах погано 

адаптовані до того, щоб прищепити навички, необхідні для розвитку творчих 

рішень складних проблем. Традиційне шкільне навчання вирішує проблеми 

минулого - а не проблеми майбутнього. 

Таким чином, виникає питання, як ми можемо адаптувати і підготувати 

дітей до життя в світі, в якому їм потрібно буде жити? 

Я вважаю, що ми повинні підтримувати розвиток універсальних навичок, 

які вимагають від учнів адаптації та реагування на швидкоплинний світ. Таким 

чином, ми зробимо їх більш стійкими, гнучкими і в кінцевому результаті 

успішними, коли вони увійдуть в реальний світ і почнуть вносити свій вклад в 

суспільство. 

Аналіз досліджень 

Stem-освіта активно розвивається в Україні. Процес упровадження 

STEM-освіти в освітній процес Нової української школи висвітлюють багато 

публікацій з цієї тематики[1]. У 2016 р. був розроблений «План заходів щодо 

впровадження STEM-освіти в Україні на 2016–2018 рр.»[2], крім того 

розроблений проект плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

природничо-математичної освіти (STEM-освіти) на 2020-2027 роки [3], 

проводяться різноманітні конкурси, наприклад, «краща STEM-публікація», 

навчання викладачів та учнів направленню STEM-освіти,. Все це говорить про 

актуальність цього направлення в освітньому просторі України.  

Основна частина 

STEAM - нова освітня технологія, що поєднує в собі кілька предметних 

областей, як інструмент розвитку критичного мислення, дослідницьких 

компетенцій і навичок роботи в групі. 
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STEAM - є розвитком добре відомої абревіатури STEM, за винятком того, 

що включається мистецтво. S - science, або наука. T - technology, тобто 

технологія. E - engineering, що по-англійськи означає інженерія. M - maths, 

цариця наук - математика. Під мистецтвом, нова складова абревіатури A - art, 

можуть розумітися зовсім різні напрямки - живопис, архітектура, скульптура, 

музика і поезія. 

Новий підхід до навчання STEAM - науці, технології, техніки, мистецтва і 

математики - є методом, спрямованим на те, щоб допомогти учням розвивати 

життєво важливі універсальні навички і знання з предметів, за допомогою 

експериментів, проб і помилок і творчості. 

Підхід до методики STEAM ілюструє, як ми можемо готувати учнів до 

реального життя. Він працює на передумові, що світ складний і безладний; що 

немає такої речі, як проблема, яка може бути вирішена тільки шляхом знання 

хімії або фізики. Завдання багатогранні, і мислення, необхідне для знаходження 

рішення, має бути таким же динамічним, як навколишній світ. 

Питання реального світу вимагають вкладу всіх дисциплін, тому навіщо 

учням думати, що світ розкладеться акуратно по поличках? Вивчення різних 

предметів допомагає побудувати більш цілісне розуміння того, як світ 

влаштований насправді. Учням повинна бути надана підтримка, щоб дізнатися 

про це якомога раніше в процесі своєї освіти. 

STEAM заснований на розумінні того, що інновації часто народжуються 

там, де перетинаються різні предмети. Вивчаючи ці предмети одночасно, учні 

розглядають більш широке коло перспектив при вирішенні конкретної 

проблеми. У той час як традиційне навчання розвиває знання, засновані на 

фактах, програма STEAM буде розвивати навички, необхідні для розвитку - 

гнучкість, критичне мислення, творчість і спілкування. 

STEM-освіта дозволяє використовувати наукові методи, технічні додатки, 

математичне моделювання, інженерний дизайн. Що веде до формування 

інноваційного мислення того, хто навчається, умінь, навичок 21 століття. 
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За словами педагогів, інтеграція дозволяє бути успішним в більшості 

професій. Практично всі фахівці відзначають, що прогресивні технології 

підвищують мотивацію до навчання і розширюють базові знання в області 

конструювання і програмування. 

Сприймання інформації дітей шкільного віку відрізняється від 

сприймання інформації дітей старшого шкільного віку та студентів. І методи 

навчання технічним дисциплінам повинно формувати у дітей не тільки основи 

знання мироустрою, але й бажання й надалі вчитись і пізнавати світ.  

При навчанні дітей шкільного віку технічним дисцилінам в курсі техно-

kids ми спираємось на вивчення різноманітних елементів світу: простір, 

електрика, гідравліка ті інші. По кожному елементу є завдання, які 

допомагають педагогу організувати процес навчання, результат навчання та 

ресурс, який використовується. Приклад приведений в таблиці 1.  

Таблиця 1. 

№ Тема: 
Мета 

Задания: Результат: Ресурс: 

1 Простір: 
Мета - 
навчання 
просторовому 
мисленню, 
через 
моделювання 
об'ємних фігур 

Завдання:  
З'ясувати, що знають діти 
про простір 
Показати мультик (об'ємні 
фігури й де ми можемо їх 
побачити в реальному 
житті) 
Зробити модель піраміди й 
куба. 

Діти засвоїли 
поняття про простір. 
Навчилися робити 
плоскі фігури 
об'ємними. 

Комп'ютер 
Мультфільм 
Фліпчарт 
Маркери 
Сірники  
Пластилін 

2 Електрика: 
Мета - 
роз'яснити 
зміст понять 
«електрика», 
«електричний 
заряд», 
«електричний 
струм» 
«електричне 
коло»; 
пояснити 

Завдання: 
Засвоїти нові поняття про 
електрику. 
Переглянути науковий 
мультик (звідки узялася 
електрика і як вона попадає 
до нас). 
З'єднати дрот з механізмом 
і підключити світлодіод. 

Учні розвили вміння 
пояснювати 
навколишні 
електричні явища 
природи, а також 
одержали навички 
самостійної роботи, 
розумової діяльності, 
роботи в команді. 

Комп'ютер 
Науковий 
мультфільм 
Фліпчарт 
Маркери 
Механізм 
Дріт 
Світлодіод 
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сутність 
процесу 
електризації 
тіл. 

3 Конструюванн
я: 
Мета - 
формування 
уявлення про 
конструювання 
як створення 
конструкції 
яких-небудь 
виробів; 
введення 
способів 
з'єднання 
деталей. 

Завдання: 
З'ясувати, що знають діти 
про конструювання, які 
моделі могли вже 
самостійно вивчати й 
моделювати. 
Перегляд мультфільму про 
конструювання й способів 
з'єднання різних деталей. 
Зробити модель обєму за 
допомогою шестикутного 
конструктора. 

Опираючись на 
освоєні образотворчі 
й конструкторсько-
технологічні знання 
й уміння, навчилися 
робити вибір 
способів реалізації 
запропонованого або 
власного задуму; 
брати на себе 
відповідальність при 
виконанні завдання в 
рамках парної 
діяльності. 

Комп'ютер 
Фліпчарт 
Маркери 
Конструктор (із 
шестикутними 
деталями) 

4 Моделювання: 
Ціль - 
сформувати 
уяву про 
модель і 
моделювання. 
Розвиток 
особистості 
дитини, 
підготовка її до 
самостійної 
продуктивної 
діяльності; 
розвиток 
об'ємного  
мислення, 
пам'яті, 
уважності, 
пізнавального 
інтересу. 

Завдання: 
Знайомство учнів з 
різноманітністю форм 
представлення різних 
моделей. 
Перегляд презентації про 
моделювання. 
Інструктаж з поведінки з 
гострими й тендітними 
предметами. 
Побудова прототипу 
“Млина” і з'єднання з 
механізмом і 
підсвічуванням. 

Підсилили 
мотивацію до 
навчання; Закріпили 
знання  про 
актуалізацію 
важливості навичок і 
вмінь у сфері 
моделювання. 
Практикували 
командну роботу в 
побудові прототипу 
“Млина”. 

Комп'ютер 
Фліпчарт 
Маркери 
Презентація 
Конструктор 
“Млин” 
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Як видно з таблиці 1, вивчення кожного елементу проводиться за 

допомогою різноманітних інструментів, завдяки яким діти можуть 

«доторкнутись» до отриманих знань. Крім того, завдяки ігровій подачі 

інформації і роботі в команді засвоєння матеріалу проходить більш інтенсивно 

ніж звичайними засобами.  

При навчанні дітей також використовується різноманітні інструменти, 

наприклад конструктори, за допомогою яких діти під керівництвом педагога 

можуть самостійно змайструвати модель з вивчення того чи іношого ресурсу 

(рис. 1) 

 
Рис 1. Використання конструктора при вивченні блоку  

«Моделювання об’ємних фігур» на уроках техно-kids 
 

STEM навчання - це інноваційна методика, яка дозволяє вийти на новий 

рівень вдосконалення навичок у дітей. З її допомогою ми зможемо сформувати 
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прогресивну кадрову базу, яка дозволить стати економічно незалежною і 

конкурентної країною. 

Завдяки практичному використанню методів STEM-освіти можна зробити 

висновок про її наступні переваги: 

- Інтегроване навчання за темами, а не з предметів. 

- Застосування науково-технічних знань в реальному житті. 

- Розвиток навичок критичного мислення та вирішення проблем. 

- Формування впевненості в своїх силах. 

- Активна комунікація і командна робота. 

- Розвиток інтересу до технічних дисциплін. 

- Креативні і інноваційні підходи до проектів. 

- Розвиток мотивації до технічної творчості через дитячі види діяльності з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини. 

- Рання професійна орієнтація. 

- Підготовка дітей до технологічних інновацій життя. 

Науково технічна спрямованість (STEM) 

Стрімкий розвиток технологій веде до того, що в майбутньому найбільш 

затребуваними стануть професії, пов'язані з високими технологіями: IT фахівці, 

інженери big data, програмісти. Система освіти реагує на такий соціальний 

запит появою великої кількості гуртків робототехніки, програмування, 

моделювання (STEM). Однак, все частіше і частіше звучить думка про те, що 

науково-технічних знань мало. 

Основна ідея STEM підходу така: практика так само важлива, як і 

теоретичні знання. Тобто, навчаючись, діти повинні працювати не тільки 

мізками, а й руками. Навчання лише в стінах класу не встигає за стрімко 

мінливим світом. Основною відмінністю STEM підходу є те, що тут діти 

використовують і свої мізки, і свої руки для успішного вивчення безлічі 

предметів. Знання, які вони отримують, вони «добувають» самостійно. 
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STEM підхід - це не тільки метод навчання, а й спосіб мислення. В 

освітньому середовищі STEAM діти отримують знання і відразу ж вчаться їх 

використовувати. Тому, коли вони виростають і стикаються з життєвими 

проблемами в реальному світі, будь то забруднення навколишнього середовища 

або глобальні зміни клімату, вони розуміють, що вирішити такі складні питання 

можна тільки спираючись на знання з різних областей і працюючи всім разом. 

Покладатися на знання тільки по одному предмету тут недостатньо. 

STEM підхід змінює наш погляд на навчання і освіту. Роблячи акцент на 

практичних здібностях, школярі розвивають свою силу волі, творчий потенціал, 

гнучкість і вчаться співпраці з іншими. Ці навички і знання і складають основну 

навчальну задачу, тобто те, до чого прагне вся ця система освіти. 
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(В этой публикации я делюсь собственным опытом, как родитель трёх 

закончивших и двух ещё посещающих Вальдорфскую школу детей.) 

В программе обучения, основанной Рудольфом Штайнером 1919-м году 

первой Вальдорфской школы в Штутгарте, помимо развития умственных 

способностей учеников, не менее важно воспитание в них эмоционально-

волевых способностей, то есть развитие всего человека в целом. 

Наш сын пошел во второй класс в 1997-м году в государственную 

начальную школу расположенную в пяти минутах ходьбы в нашем жилом 

комплексе в Будапеште. В конце сентября он уже не успевал закончить до 

восьми вечера свои уроки, хотя начинал их делать сразу после школы. Некогда 

было играть и отдохнуть, поэтому напряжение и стресс в нем постоянно 

нарастали… По предложению жены мы отвезли его в Кишпешсткую 

Вальдорфскую Школу (KIWI). [1] 

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485


Сучасні тенденції та 
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org Науки про освіту та педагогічні науки в цілому 

© Deák József  393 

Школа находилась почти в часе езды на общественном транспорте. Здесь, 

после быстрой адаптации, он вскоре спросил нас, почему в субботу и 

воскресенье нет школы? Даже первое домашнее задание «выпросили» у 

классной руководительницы только в третьем классе, заявив, что они уже 

«большие»!... 

В конце урока дети от 8-ми до 10-ти лет ежедневно слышали от неё 

красивые сказки и рассказы. И поначалу на занятиях только рисовали, слушали 

музыку и занимались рукоделием. Затем они изучали иностранные языки и 

постепенно знакомились с другими предметами, важными для их 

всестороннего развития, и для получения государственного аттестата зрелости. 

Общие школьные праздники также послужили развитию духовности и 

гуманности. Например, в близости дня Святого Михаила они на 

организованных школьных испытаниях регулярно одолевали скрытые внутри 

них страхи и зло. Ко дню Святого Мартина готовились подарки, и с ними 

посещали государственный интернат школы опекунов и дома престарелых. А 

по весне они поставили спектакль, соответствующий их возрасту и материалу 

изучения класса. После этого, в начале лета последуют Олимпийские игры 

пятых классов – совместное празднование почти пятидесяти вальдорфских 

школ Венгрии. Благодаря тщательной предварительной подготовке каждый 

вернётся домой победителем, с медалью, новыми знакомствами и 

впечатлениями. 

На предпоследнем году обучения в Вальдорфской гимназии каждый из 

класса обязательно должен пройти социальную стажировку. В 2007 году наш 

сын пошел в школу в Будапеште, где он провел три незабываемые недели как 

воспитатель, помогая ученикам с умеренным аутизмом и синдромом Дауна... 

[2] 

С тех пор он уже окончил университет и преподает историю и 

математику в Региональной Вальдорфской Гимназии в Будапеште. [3] 
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Исходя из вышесказанного, любя человечность вальдорфской педагогики 

и педагогов, мы привели в эту школу и его двух младших сестер. Им также 

понравилось безоблачное, игривое обучение в начальных классах. Из года в год 

у них были многочисленные интересные, поучительные экскурсии в разные 

места Венгрии, даже в случае непогоды, посещение сельских хозяйств, 

лесоводств, многодневные работы. 

Наша старшая дочь, весной 2009 года, прошла трехнедельную 

социальную стажировку и провела в одном из пяти поселений Камфилл на 

берегу Боденского озера в Германии в Херманнсберге (Hermannsberg). [4] 

В этих домах сообщества Камфиллов, лечебно-воспитательный процесс 

также велся в основанном на антропософских принципах, разработанных 

Рудольфом Штайнером. У них исцеление детей или взрослых с ограниченными 

интеллектуальными возможностями в основном делается с помощью 

социальной терапии, и формировании сообществ. Цель обеспечить 

полноценную человеческую жизнь людям с ограниченными возможностями. 

Тут они лечили трудотерапией, резьбой по дереву, литьем свечей, 

занимались садоводством и выращиванием целительных трав. Каждая семья 

жила близко друг к другу, но в отдельных домах со своими детьми и четырьмя 

или пятью взрослыми, которые нуждались в исцелении. Сюда на ежедневные 

программы съезжались профессиональные учителя специального образования и 

молодые волонтеры. Последние собирались сюда со всего мира, чтобы помочь 

нуждающимся исцелиться, взамен получили бесплатное проживание и питание. 

А наша младшая дочь в 2011-м году как место своей социальной 

стажировки выбрала Одессу, тамошнюю Вальдорфскую Школу „Ступени” [5] 

В отличие от своих одноклассников, которые ездили в 

западноевропейские страны, популярные и как туристические направления. 

Хотя в школе, вместе с ними, изучала английский и немецкий языки. Наверное 

это связано с тем, что несколькими годами ранее мы провели десять дней с 
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нашей семьей в санатории погранвойск Украины на приморском курорте. 

Одесса и ее окрестности были очень привлекательными для всех нас. 

Три класса «Ступени» посещали дети с ограниченными 

интеллектуальными возможностями. Она присоединилась к англоговорящей 

классной руководительнице третьего класса и помогала ей в лечебной и 

педагогической деятельности. В основном работая на уроках с одним 

мальчиком. 

Совместные работы в Кишпешсткой Вальдорфской Школы, в его более 

отдаленном саду, или во время совместных классных экскурсий многие 

родители смогли лично ощутить ценности вальдорфской педагогики. Передачу 

которого можно начать с детского сада. Моя жена прошла курс подготовки 

воспитателя Вальдорфского детского сада, а затем преподавателя эвритмии. В 

настоящее время она преподает этот предмет в школе. 

Я включился в реализацию тройственной социальной структуры 

Рудольфа Штайнера в нашей школе, в качестве члена родительской 

конференции. А в  течении почти десяти лет, с 2000 года, писал и редактировал 

школьную газету "Kispesti Waldorf News". С моими коллегами-родителями 

присутствовал на нескольких национальных собраниях Вальдорфских 

родителей Венгрии. Где мы  обменялись опытом об образования в школе и 

детском саду, строительстве, благоустройстве, эксплуатации и развитии 

тройственной социальной структуры, о новых методах и различных аспектов 

красоты и гуманности педагогики. 

В 2004 году я написал статью „Вальдорфское движение в России – 

коллективы совместного мышления” в один из хорошо известный журнал ов 

венгерского антропософского сообщества: „Свободная Мысль”. [6] 

В своей статье я выделил события и будни особенно симпатичного и 

инициативного первого Вальдорфского детского сада и школы Москвы; 

"Семейный Лад".[7] 
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В сентябре 2019-го учебного года ко мне обратились из нашей школы за 

помощью преподавательнице русского языка в сопровождении группы из 10-ти 

гимназистов, изучающих русский язык, приглашённых в гости в Москву в 

Вальдорфскую школу-гимназию, для установления связей. Я с удовольствием 

согласился. Оказалось, что это та самая школа "Семейный Лад"... 

С нашими гимназистами мы провели в Москве незабываемые десять 

дней. По утрам они учились вместе со своими одноклассниками в 10-м, 11-м, и 

12-м классах. Расстояние в 1600 километров, разделяющее два учреждения, 

сократилось почти с первой минуты на расстояние объятия; это была хорошо 

известная, знакомая, любимая, гостеприимная среда Вальдорфа… А во второй 

половине дня я знакомил группу с достопримечательностями Москвы. [8] 

Всех нас пригласили принять участие в традиционном вальдорфском 

испытании на отвагу в День Святого Михаила (или как они называли в "День 

Мужества") в подмосковных лесах. Мы успешно прошли простые, но хорошо 

продуманные и в то же время безопасные испытания. 

 Во время учёбы гимназистов, мы вместе с одним, давно работающим тут 

педагогом, вспомнили обстоятельства основания их школы. Мы узнали, что во 

время Великой Отечественной войны немецких и австрийских антропософов 

педагогов Вальдорфа, принудительно, против их желания, взяли в Вермахт, и 

увезли, в том числе и на Восточный фронт. После войны они сразу начали 

искать связь с пострадавшими из-за войны населением СССР, чтобы загладить 

свою вину. Но это стало возможным только после распада СССР и смены 

бывшего режима. Педагоги основатели „Семейного Лада” познакомились с 

вальдорфской педагогикой на этих первых семинарах приезжающих педагогов 

и антропософов из Германии и Австрии. 

К сожалению обратный визит наших новых друзей из Москвы учителей и 

гимназистов „Семейного Лада”, запланированный на март этого года, был 

отменен из-за пандемии, но надеемся, что после ее окончания, у них это 

получится! 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ «МІКРОФОН» НА 

УРОКАХ В НУШ 
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викладач-методист кафедри Луцького педагогічного коледжу 
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студентка 4-Б курсу спеціальності «Початкова освіта» Луцького  педагогічного 
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Актуальність теми. Для досягнення високих ефективних результатів у 

процесі засвоєння знань та практичному їх використанні у сучасній школі 

широко впроваджуються інтерактивні методи та форми роботи з учнями 

молодшого шкільного віку. Інтерактивні технології в початковій школі 

розглядаються як такий спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання й досягнення цілей 

навчання при розв’язанні певних проблемних завдань. інтерактивних ігор та 

методів, що сприяють навчанню вміння дискутувати.  

Ключові слова. Інтерактивне навчання, метод «Мікрофон». 

Мета статті: Дослідити, уточнити й обґрунтувати особливості 

застосування інтерактивного методу навчання «Мікрофон» на уроках у 

початкових класах. 

Виклад основного матеріалу. Інтерактивне навчання – діалогове 

навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня. Мета 

інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при яких 

учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить 

продуктивним сам освітній процес. Суть інтерактивного навчання полягає у 
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тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної 

взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємонавчанні: вчитель – 

учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні, рівнозначні 

суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного 

учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час 

такого спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими 

людьми, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення.[1] 

Інтерактивні методи надають змогу учням:                                                            

- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним;       

- навчитись формувати власну думку, правильно її виражати, доводити свою 

точку зору, аргументовано дискутувати;                                                                 

- навчитись слухати інших, поважати альтернативну думку;                                 

- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід 

через включення в різні життєві ситуації й переживати їх;                                   

- вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, 

уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу;                                                                                                                       

- знаходити спільне вирішення проблеми;                                                              

- розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи. 

Переваги інтерактивного навчання: у роботі задіяні всі учні класу діти 

вчаться працювати у групі (команді) формується доброзичливе ставлення до 

опонента кожна дитина має можливість пропонувати свою думку створюється 

ситуація успіху за короткий час опановується багато нового матеріалу. Ця 

технологія є різновидом загальногрупового обговорення. Метод «Мікрофон» 

надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на 

питання або висловлюючи свою думку чи позицію. Такий вид роботи доцільно 

використовувати на початку уроку, коли повторюється чи закріплюється 
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раніше вивчений матеріал. В дітей слід розвивати асоціативне мислення, 

уяву.[2] 

За допомогою інтрективного методу «Мікрофон» дитина на уроці:                    

-вчиться виражати свої думки;                                                                                

-вчиться приймати рішення;                                                                                    

-шукає варіанти вирішення проблем;                                                                        

-вчиться креативно мислити;                                                                                   

-самостійно обирає шлях;                                                                                          

-досліджує проблему. 

Висновки. Використання інтерактивного методу, а саме «Мікрофон», дає 

можливість доповнити уроки різноманітною інформацією і тим самим, 

заохочувати дітей до роботи. Кожен учень зацікавлений у правильності своєї 

думки. 
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Підготовка сучасних кваліфікованих кадрів є важливою складовою 

стратегії сталого соціально-економічного розвитку країни, заснованої на 

реалізації інноваційної політики. Перехід від економіки технологій до 

економіки знань вимагає підготовки відповідних інноваційно-орієнтованих 

фахівців для реального сектора економіки. Це відноситься не тільки до 

випускників вузів, але і до працюючих фахівців для забезпечення принципу 

безперервності навчання в період трудової діяльності. 
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Очевидно, що саме університети повинні зробити основний внесок у 

питання підготовки фахівців в галузі геодезії і, особливо, звернути увагу на 

підготовку спеціалістів з землеустрою в умовах відкриття ринку землі. 

Причому, це питання можна розділити на три основні складові: підготовка 

молодих фахівців, підготовка кадрів вищої кваліфікації і підвищення 

кваліфікації та перепідготовка працюючих фахівців. 

Вища освіта є фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства, 

а також виступає гарантом індивідуального розвитку, сприяє формуванню 

інтелектуального, духовного та виробничого потенціалу суспільства, розвитку 

особистості, здатної на відповіді, адекватні викликам часу. Структурні 

перетворення в освіті повинні гармонійно поєднуватися з модернізацією 

навчального процесу, щоб задовольнити потреби і прагнення молоді, 

встановленням нової системи суспільних цінностей з врахуванням 

цивілізаційних викликів шляхом переосмислення та переоцінки завдань 

сучасної освіти [1]. 

Адаптованість системи освіти та професійної підготовки до динамічних 

змін кон’юнктури попиту та пропозиції на світових ринках праці, забезпечення 

підготовки робочої сили, професійно-кваліфікаційні параметри якої 

відповідають потребам соціально-економічного розвитку суспільства, 

виступають як визначальні чинники росту конкурентоспроможності людських 

ресурсів. В умовах формування інноваційного суспільства функціональними 

особливостями освіти є не тільки здатність надавати тим, хто навчається, 

нагромаджений в попередні роки обсяг знань та навичок, але й підвищення 

здатності до сприйняття та використання на практиці нових наукових ідей, 

технічних інструментів та технологій, формування у працівників новаторських 

здібностей, ініціативи та підприємливості [2]. 

Для більшості країн з високим рівнем конкурентоспроможності 

національних економік характерним стає перехід від екстенсивного 

використання людських ресурсів з низьким рівнем базової професійної 
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підготовки до інтенсивного використання висококваліфікованої робочої сили, 

більш гнучкої в сфері прийняття рішень і процесі адаптації до нових 

технологій. Закономірним для високотехнологічних секторів економіки, до 

яких відноситься сучасна галузь землевпорядкування, стає превалювання 

тенденції до збільшення обсягів попиту на висококваліфікованих спеціалістів-

універсалів, котрі мають не тільки спеціалізовану професійну підготовку, але й 

успішно оволодівають навичками фахової діяльності [3]. 

Кафедра є основним навчально-науковим структурним підрозділом 

вищого навчального закладу, що здійснює підготовку фахівців і підвищення 

їхньої кваліфікації. Функції кафедр на сучасному етапі повинні мати 

інноваційну спрямованість, що буде забезпечувати необхідну якість освітнього 

процесу, а, отже, і підготовку висококваліфікованих фахівців. Під інновацією в 

освітньому процесі варто мати на увазі постійне поповнення навчальної 

інформації новими досягненнями науки і практики, систематичне 

вдосконалювання методики і організації проведення всіх видів занять, 

інтенсифікації передачі навчальної інформації шляхом використання 

мультимедійних і аудіовізуальних засобів. На кафедрах повинні систематично 

проводитися роботи з відновлення навчальних програм, методичних 

рекомендацій і посібників для виконання курсових і дипломних проєктів. 

Особливе значення в інноваційній підготовці фахівців має індивідуалізація 

навчання. Кафедри зобов'язані всіляко впроваджувати видачу індивідуальних, 

диференційованих за складністю завдань для самостійної роботи з урахуванням 

інтелектуальних здатностей тих, котрих навчають, залучати здобувачів вищої 

освіти до дослідницької роботи, організовувати публічні виступи перед 

однокурсниками, у робочих колективах під час виробничих практик [4]. 

При цьому кафедри повинні враховувати: кардинальні зрушення в 

науково-технічній і соціальній сфері, динаміку розвитку техніки і технологій, 

формування освітнього і інформаційного суспільства, інтеграційні процеси в 

галузі міждисциплінарних наук; прогнози змістовних і структурних змін 
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виробництва, освітніх потреб населення; результати досліджень процесів 

становлення економіки країни і напрямків розвитку галузевих техніко-

технологічних систем. 

Велике значення при підготовці фахівців мають: системне поєднання 

цілей і цінностей освіти з особистісними якостями здобувачів; філософія 

професійної освіти; стан і динаміка ринку праці висококваліфікованого фахівця 

і інтелектуальної продукції. 

Роль самоорганізації випускників вузу у формуванні їхніх розумових 

здібностей, підвищенні професіоналізму, саморозвитку, творчості, успішній 

адаптації до умов, що змінюються в суспільстві, зростає в умовах 

цивілізаційних викликів.  

Кафедри вищого навчального закладу є основою ієрархії керування в 

системі підготовки фахівців вищої кваліфікації. От чому формування наукового 

потенціалу кафедр, створення необхідної матеріально-технічної бази і 

підтримка оптимальних умов для їхнього функціонування можна віднести до 

головних проблем вищої школи.  

Ефективна інноваційна діяльність кафедри може бути реалізована за 

умови високої педагогічно-наукової кваліфікації співробітників, активної участі 

у наукових дослідженнях викладачів і студентів, систематичного поповнення 

навчального процесу новітніми досягненнями науки і практики, реалізації на 

заняттях прогресивних методів передачі інформації, впровадження активних 

методів навчання [5]. 

Вирішення соціальних та економічних проблем, що стоять перед вищою 

освітою, буде залежати від того, чи вдасться забезпечити максимальну 

мобілізацію можливостей і реалізацію здібностей кожної людини як суб'єкта 

діяльності. У цьому контексті вирішальним у боротьбі за якість вищої освіти 

стає особистість, яка визначається як сукупність якостей людини: здоров'я, 

природні здібності, вихованість, освіта, професіоналізм і мобільність. Кожен 

член суспільства повинен бути оптимально пристосований до професійної 
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діяльності за рахунок максимального використання індивідуальних здібностей. 

Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити інвестиції у вищу освіту і 

підвищення кваліфікації людей, а також домогтися прискорення прогресу у 

вирішенні фундаментального завдання модернізації національної системи 

освіти, для того, щоб кожна людина могла отримати нові знання, навички та 

компетенції, які їй будуть потрібні в процесі навчання впродовж життя. 

Завдання вищої школи як соціального інституту полягає в тому, щоб 

сприяти професійній самореалізації індивіда, його професійно спрямованій 

взаємодії з навколишнім природним і соціальним середовищем. 

Стратегія розвитку вищої освіти України в умовах Болонського процесу 

передбачає створення інфраструктури, яка дозволить вищим навчальним 

закладам максимально реалізувати свій індивідуальний потенціал в плані 

задоволення високих вимог Європейської системи знань та адаптувати систему 

вищої освіти України до принципів, норм, стандартів і основних положень 

європейського простору вищої освіти, прийнятних і ефективних для нашої 

держави і суспільства. 

Ніколи ще проблема якості вищої освіти в Україні не мала такого 

важливого ідеологічного, соціального, економічного значення, як сьогодні. 

Висування проблеми якості на перший план визначається низкою об'єктивних 

чинників: якість людських ресурсів, від якої залежить рівень розвитку країни та 

конкурентоспроможності випускників вищої школи на ринку праці. 

Конкурентоспроможність системи освіти насамперед залежить від 

впровадження в навчальний процес унікальних, інноваційних, креативних 

елементів. Таке можливо, якщо уся система освіти, зокрема і вища базуються 

на результатах наукових досліджень, які є рушієм вищої освіти. Щоб домогтися 

бажаних змін у системі професійної освіти в Україні, необхідно насамперед 

залучити підприємства до цієї системи і таким чином забезпечити фактичні 

потреби в кваліфікованих знаннях і навичках. 
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Заклади освіти повинні давати професійні теоретичні знання, загальну 

освіту, виконувати роль установ з підвищення професійної кваліфікації. 

Діяльність організацій професійної освіти в цьому напрямку повинна 

здійснюватися на основі вивчення досвіду розвинутих країн у тісній взаємодії з 

роботодавцями для підвищення ефективності професійної підготовки кадрів і 

збалансованості потреб попиту та пропозиції на ринку праці. 

Успішна взаємодія з соціальними партнерами дозволить вирішувати 

проблеми працевлаштування випускників, забезпечувати контроль за якістю 

їхньої підготовки, прогнозувати потребу у фахівцях певних професій, 

удосконалювати зміст професійних програм відповідно до вимог сучасного 

виробництва. 

У рамках Болонського процесу формується Європейський простір вищої 

освіти, що визначений географічними та інституційними нормами 

Європейської культурної конвенції. Болонський процес передбачає структурне 

реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміну освітніх 

програм і проведення необхідних інституційних перетворень у вищих 

навчальних закладах Європи. Проте він не передбачає уніфікації змісту освіти. 

Навпаки, у багатьох документах Болонського процесу зазначається, що кожна 

країна-учасниця повинна зберегти національну палітру, самобутність та 

надбання у змісті освіти і  підготовці фахівців з вищою освітою, а далі 

запровадити інноваційні прогресивні підходи до організації вищої освіти, які є 

властивими Європейському простору вищої освіти.  

Кінцевою метою процесу навчання є забезпечення відповідної, 

суспільним, особистісним та виробничим потребам, якості вищої освіти, що 

продукуватиме конкурентоспроможного фахівця, здатного легко адаптуватися 

в економічному просторі європейських країн. Сучасна освіта повинна 

забезпечувати виконання низки завдань, зокрема, економічний успіх, політичну 

стабільність, сталий розвиток суспільства тощо. Ці завдання реалізуються через 

таку організацію підготовки фахівців, яка повністю відповідає запитам ринку 
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праці та здатна прогнозувати його розвиток, підготовку до життя активних 

громадян демократичного суспільства, їх особистісний розвиток, виокремлення 

таких наукових та освітніх пріоритетів, що забезпечать якісну підготовку 

фахівців. Найголовнішим сьогодні є забезпечення якості вищої освіти України, 

гармонійний розвиток особистості студента, формування не тільки 

компетентних фахівців, а й високодуховних патріотів України. 
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 В реалиях современного информационного общества становится 

чрезвычайно актуальным налаживание определенных каналов «мягкого» 

воздействия на человека через основные сферы его жизни: образование, 

трудовую область и даже науку. [1, c. 10] Примечательно, что разгоревшаяся 

под конец 2019 года и продолжающаяся в настоящее время эпидемия 

коронавируса лишь усилила актуальность «мягкой силы» - необходимость 

учащенного использования различных информационных ресурсов (программы 

для создания видеоконференций с целью не допустить собрания учеников, 

студентов, коллег по работе «вживую», дабы не распространить эпидемию, и 

т.д.) привела к тому, что вынужденно замкнутый в виртуальном 

информационном поле мир стал как никогда уязвим для «мягкого» воздействия 

различной информации. 

 Под «мягкой силой» образования следует понимать модель развития 

образовательной сферы государства, при которой оно транслирует свои 

достижения в образовании, науке и культуре на международной арены. Иными 

словами, «мягкая сила» образования обеспечивает государству определенный 

рейтинг на международном поприще. Следовательно, можно видеть, что 

образование выступает в данном случае как один из вспомогательных 
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инструментов внешней политики государства: и «мягкая сила» здесь является 

механизмом выражения национальных достижений в области образования. 

Чтобы объяснить роль образования в «мягкой силе» международной 

дипломатии, нужно оговориться, что и само образование за последние 

несколько лет претерпело множество изменений: оно стало гибким, 

многопрофильным, свободным, открытым и получило огромную 

дипломатическую силу. Здесь имеется прямая связь с политикой: 

международная арена последнего десятилетия является местом действия 

министерств иностранных дел, которые очень гибко регулируют 

международные отношения. Т.е., дипломатия стала детищем многих автором – 

этот процесс в настоящее время очень широкопрофильный и включает 

различные сферы взаимодействия. Вместе с дипломатией, развилось и 

образование: стали появляться национальные ассоциации и региональные 

представительства университетов, студенческие кружки, экспертные сети, 

состоящие из самых авторитетных преподавателей (как пример – ректор НИУ 

ВШЭ А.Н. Шохин, голос которого имеет вес в самых высоких экономических 

кругах России), а также различные фонды и правительственные образования. 

Университетская система стала настоящей сетью: и потому её роль в 

международных отношениях не подвергается сомнению. Однако, встаёт 

закономерный вопрос: а действительно ли образование является в настоящее 

время источником «мягкой силы» на международном поприще?  

Американский политолог Д. Найт, известная исследованием трудов 

автора термина «мягкая сила» Дж. Ная, провела анализ ряд образовательных 

программ (Эрасмус, систему Британского Совета и др.), [8, c. 20]в результате 

чего выявила факт широкого взаимодействия между студентами различных 

программ. Через обмен студентами по образовательным программам, обмен 

языковыми способностями, знаниями, различными компетенциями происходит 

незаметное распространение «мягкой силы» образования за пределами 

определенного государства. Так, не секрет, что вот уже много лет лидерами по 
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уровню высшего образования в мире являются две страны: Великобритания и 

США, которые молниеносно распространили «мягкую силу» своего 

образования как за счет английского языка, так и за счет длинного перечня 

разработанных ими международных образовательных программ. 

В рамках вышесказанного, можно заключить, что современное 

образование больше направлено на сотрудничество, а не на превосходство. Но 

таким образом, в чем же заключается его «мягкая сила»? Д. Найт объясняет, 

что не следует понимать высшее образование на международном уровне как 

результат игры, в которой есть и победители, и проигравшие – ведь данный 

институт создан для обмена знаниями, студентами, образовательного опыта. 

Его суть – в партнерстве, поэтому высшее образование и зиждется на такой 

мощной базе ВУЗов и НИУ.  [8, c. 96] Здесь имеет место определенный 

парадокс, основанный на дуализме высшего образования: с одной стороны, 

уровень его развития в государстве является одним из элементов 

позиционирования себя государством на международной арене, с другой – 

современное высшее образование это отличная возможность обменяться 

национальным опытом. В связи с этим парадоксом, Д. Найт предлагает для 

высшего образования применять не политический термин «мягкая сила», а 

термин «дипломатия знаний». [8, c. 170] 

По словам исследователя А.А. Габриелян, использование мягкой силы 

высшего образования для увеличения государственного воздействия является 

вызывающим в рамках данного института. [2, c. 43] Данная фраза подтверждает 

опасения Д. Найт по поводу использования «мягкой силы» в образовании. 

Однако, целесообразно отметить: несмотря на действительно имеющую место 

сотрудническую дипломатию в рамках высшего образования, «мягкая сила» как 

национальный инструмент всё-таки воздействует на систему образования. Это 

происходит незаметно: через обмен студентами, скажем, между Россией и 

Великобританией, происходит незримая пропаганда национального 
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образования – которая тем сильнее, чем сильнее уровень образовательных 

программ в стране и статус ведущих университетов.  

Мы представили дефиницию «мягкой силы» высшего образования и его 

терминологическую альтернативу, предложенную Д. Найт и поддержанную 

А.А. Габриелян. Далее, более подробно рассмотрим, какие проблемы в 

понимании «мягкой силы» высшего образования видят различные 

исследователи. 

Интересно подметить поляризацию в данном вопросе. Исследователи, по 

большому счету относящиеся к России и странам СНГ, признают 

использование «мягкой силы» в рамках высшего образования. Западные 

исследователи, напротив, в большинстве своем считают данную форму 

воздействия устаревшей (при её относительно недавнем внедрении в 

образование). 

Так, таджикский политолог А. Адарбек пишет, что в современности 

число стран, которые рассматривают мягкую силу высшего образования как 

универсальный инструмент лоббирования национальных интересов, только 

возрастает. [3, c. 9] В целом, это утверждение верно с фактической точки 

зрения: ведь пропаганда уровня национального развития исчисляется 

миллионами долларов, которые тратятся в рамках международных программ 

высшего образования. Близкая позиция принадлежит польским политологам М. 

Михалеку и А. Войчуку, которые утверждают, что движущей силой 

современного высшего образования является его интернационализация и обмен 

опытом разных стран. В связи с этим, исследователи выделяют 3 механизма 

эффективного претворения «мягкой силы» в высшее образование: [10, c. 37] 

• Образование как источник истинных ценностей; 

• Образование как система ресурсов государства; 

• Образование как инструмент, посредством которого государства 

достигают разные (зачастую внешнеполитические) цели; 
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Данная концептуальная схема показывает, как тесно взаимосвязаны 

современные образование и политика: уровень развития образования 

определяется уровнем развития государства – обе эти категории являются 

взаимоотражающими. 

Многие западные исследователи подчеркивают, что «мягкая сила» не 

имеет места в высшем образовании. Здесь можно привести в пример слова 

западного исследователя В. Томуска, который пишет о высшем образовании 

как об оружии для завоевания людского интереса. [9, c. 33] Ответной фразой 

высказался М. Бортнеро, который заявил о необходимой реорганизации 

термина «мягкая сила» - особенно той её части, где высшее образование 

выступает источником данной силы. [4, c. 78] 

 Свое согласие с вышепредставленными точками зрения выражает и А.В. 

Торкунов, который приводит в пример СССР как прецедент успешного 

лоббирования внешнеполитических инструментов за счет мягкой силы 

высшего образования. [7, c. 11] 

 Интересно подметить, что в кругах отечественных ученых существенную 

нишу исследований занимает либо опыт собственно российский, либо опыт 

стран Евросоюза, что напрямую связано с членством России в Болонском 

процессе. Западные же исследователи, преимущественно США, обращаются в 

вопросе применения «мягкой силы» в высшем образовании к опыту Китая, что 

весьма логично: Китай в статусе одной из наиболее быстро развивающихся 

стран, претендующий на звание мирового экономического лидера, привлекает 

научный интерес американских ученых. 

 В западных исследованиях китайская система «мягкой силы» высшего 

образования рассматривается как одна из наиболее перспективных. Так, 

политолог Р. Янг пишет: «Соразмерно с подъемом Китая как экономической и 

политической силы наблюдался рост китайской мягкой силы… Высшее 

образование было в центре внимания Китая в качестве наиболее 

систематически планируемого элемента политики мягкой силы». [6, c. 22] 
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 Нужно сказать, что, исследуя опыт «мягкой силы» Китая, и 

отечественные, и западные исследователи признают основным мотивом такой 

активной деятельности Китая пропаганду своего влияния на международном 

поприще. В 2009 году даже вышел коллективный труд американских 

исследователей «Китайская мягкая сила и её влияние на Соединенные Штаты». 

[6, c. 23] В данном исследовании рассматриваются каналы, по которым КНР 

активировал пропаганду своей культуры через образование – в таких регионах, 

как Африка, Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, где Китай проявил 

высокую активность в образовательной сфере. 

Более того, признается связь высшего образования с «мягкой силой» не 

только с идеологической, но и с экономической точки зрения. Исследователи Э. 

Деодато и И. Борковска отмечают, что высшее образование в современных 

реалиях все сильнее переплетается с рыночной глобализацией. В связи с этим 

ВУЗы начинают ориентироваться на интернационализацию образования как на 

дополнительный способ получения каких-либо материальных благ. [5, c. 29] 

Это – сравнительно новая инструментальная модель «мягкой силы» высшего 

образования, которая одинаково признается и интерпретируется большинством 

исследователей. Инструментальная модель подразумевает, что ВУЗы, к 

примеру, могут представлять политические и экономические интересы своей 

страны. [5, c. 31] 

Итак, научный опыт рассмотрения понятия «мягкой силы» в настоящее 

время показывает биполярность: для стран, активно применяющих «мягкую 

силу» в образовательной системе, особенно – в рамках высшего образования, 

очевидна необходимость интеграции «мягкой силы» в образование; для стран, 

больше придерживающихся идеи интернационализации образования и 

образовательного обмена больше характерно понимание «мягкой силы» как 

пережитка высшего образования. Традиционно, в рассуждениях об этом 

пережитке западные исследователи приводят в пример Советский Союз, 
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система высшего образования которого была одной из сильнейших в мире в XX 

веке.  

Так или иначе, оба блока признают, что интернационализация высшего 

образования важнейшим своим мотивом имеет пропаганду государств на 

внешней арене и, как отдельную нишу, - экономическую выгоду. Таким 

образом, о непризнании «мягкой силы» в высшем образовании говорить не 

приходится: и единственное, что отличает в этом вопросе западных коллег от 

восточного блока, - это идея о постепенном переходе «мягкой силы» высшего 

образования в силу объединительную. Здесь идет речь о «дипломатии знаний» - 

термине, который мы уже приводили в статье ранее: таким образом, «мягкой 

силе» высшего образования в кругах западных ученых пророчится эволюция во 

всемирную образовательную идею. Однако, каким бы интернациональным ни 

стало образование будущего, у него всегда будет прореха: государства будут 

бороться за главенствующую роль в мире в уровне образовательного развития. 
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Сучасні епідеміологічна ситуація у країні змушує вчителів та викладачів 

до пошуку нових методів, прийомів та засобів навчання та взагалі передачі 

освітньої інформації. Керівництво того чи іншого закладу має обрати для своїх 

педагогічних працівників зручну освітню платформу для публікації, зберігання 

та перевірки долучених даних.  

Для забезпечення дистанційної форми навчання студентів в умовах 

карантину та створення єдиного інформаційного середовища навчального 

закладу, педагогічні працівники та адміністрація Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка перейшли на використання 

пакета хмарних сервісів Google GSuite for Education [1]. G Suite for Education – 

це набір онлайн додатків та програм, які надаються компанією Google 

безкоштовно для освітніх установ у рамках обраного освітньою установою 

домену. У рамках цього домену викладачам та студентам надається 

корпоративна Gmail пошта, за допомогою якої й здійснюється доступ до gSuite 

через браузер або через мобільні додатки, та можливість доступу до 
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стандартних Google сервісів – Google Meet, Google Calendar, Google Drive, 

Jamboard, Google Keep, Google Contacts, Google Hangouts, Groups for Business, 

Google Currents, Google Chat, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google 

Forms та система управління навчанням Google Classroom.  

Саме за допомогою Google Classroom і відбувається процес організації 

дистанційного навчання зі студентами. Відкривши дану програму, викладач має 

змогу створити курси із різних дисциплін, тобто завантажити певні завдання, 

виставити певну кількість балів за їх виконання, термін подання та встановити 

певну систему оцінювання цих завдань – за певними категоріями чи на основі 

максимальної кількості балів. До завдання також може бути доданий за 

допомогою Google Forms тест, анкета чи опитування, оцінки за які автоматично 

імпортуються. Додані до кожного завдання матеріали, тести, підручники, відео, 

зберігаються на Google диску та утворюють папку курсу, у яку можуть 

«заходити» студенти та завантажувати/проглядати додані файли.  

Курс кожної дисципліни має стрічку новин, у якій викладач може 

публікувати свої звернення до студентів, там також з’являються усі додані 

завдання. Окрім завдань та стрічки, кожен курс також містить теку 

користувачі – тобто викладачів курсу та студентів, та оцінки – своєрідний 

журнал, в якому розташований список користувачів та завдань із виставленими 

за них балами та підсумковою оцінкою. 

З інших додатків gSuite, окрім Google Classroom та Google Drive, 

найбільше викладачі нашого університету використовують Google Calendar і 

Google Meet (аналог Zoom / Skype). Google Calendar – це не лише календар із 

датами, це своєрідний сучасний записник та органайзер, в якому викладач може 

розмістити усі свої пари, визначити час їх проведення, виокремити курс та 

групу (обравши назву курсу), якій відповідно прийде повідомлення за 10/15/20 і 

т.д. хвилин до заняття. Розміщуючи дану інформацію у календарі, студентам 

можна також призначити зустріч онлайн у Google Meet, або у додаткових 

параметрах завантажити додаток Zoom та обирати його (за вподобаннями 
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викладача) – при цьому система Google Calendar сама пропонує пароль та 

ідентифікатор, який можуть бачити і студенти у їх календарях курсу. Викладач, 

у даному випадку, виступає як організатор (Host) зустрічі та починає її, 

відповідно до розкладу. Заняття у Google Calendar можуть вказуватися як 

«повторювані» у той же час кожного тижня, тобто при стабільному розписі 

занять даний календар є досить зручним засобом навчання, при якому викладач 

не має кожного разу створювати нове посилання для онлайн зустрічі, а може 

просто заходити за посиланням, розміщеним у календарі. 

Створюючи курс, викладач надсилає студентам посилання і/або код 

курсу, вони додаються до користувачів та починають роботу. Кожне нове 

завдання чи повідомлення, додане викладачем, з’являється у стрічці курсу та 

інформація про нього надсилається на пошту студентів. Після переходу до умов 

завдання перед студентом відкривається вікно, в якому можна додати коментар, 

долучити матеріали, а також надати статус роботі (наприклад, відмітити як 

виконану) [1]. Усі створені студентами роботи автоматично з’являються  на 

платформі та стають видимі викладачу, при цьому зберігаються на Google Drive 

(Google диску), як у викладача, так і в студента. Усі призначені та долучені 

завдання, кожен студент може відслідковувати на своїй сторінці  у списку 

справ, де вказується і термін їх подачі.   

Дана освітня платформа є досить зручним засобом для організації 

дистанційної освіти у закладах вищої освіти, а усі її можливості ще й досі не 

вивчені детально та вимагають подальшого дослідження, втім, використовуючи 

навіть деякі із них, викладач отримує повний набір необхідних у даних умовах 

технічних засобів для проведення занять. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ  ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Чемерис Карина 

 

 Актуальність обраної тематики зумовлена тим, що останнім часом 

відбувається принципова зміна підходів, які стосуються питання гендерної 

рівності в усіх сферах суспільної діяльності. Питання  гендерної рівності все 

частіше стає предметом всеможливих дискусій, досліджень, конференцій, 

воркшопів, а також, доволі часто відображається в засобах масової інформації. 

Суспільне життя не стоїть на місці, а саме тому логічним є те, що з кожним 

днем погляди на питання гендерної рівності дещо змінюється, підлаштовуються 

під сучасність, оскільки динаміка змін в суспільстві є дуже стрімкою. Не 

оминула тема дотримання ґендерної рівності й сферу освіти, а саме навчальний 

процес у закладах вищої освіти. 

 Одразу ж слід наголосити на тому, що поняття « гендер» не є тотожним 

до поняття «стать», вони мають ряд своїх відмінностей, хоча і є пов'язаними та 

взаємозалежними. 

Стать або біологічна стать – сукупність анатомо-фізіологічних ознак 

організму, що забезпечує відтворення потомства й дозволяє розрізняти в 

більшості організмів чоловічі й жіночі особини, а також один із двох розрядів 

живих істот (чоловіків і жінок, самців і самок), що різняться за цими 

ознаками[1].  

 Що стосується іншого поняття, то гендер – це змодельована суспільством 

та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і 

характеристик чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу 

мислення, ролей та стосунків жінок і чоловіків, набутих ними як особистостями 

в процесі соціалізації, що насамперед визначається соціальним, політичним, 
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економічним і культурним контекстами буття й фіксує уявлення про жінку та 

чоловіка[2]. 

Як ми можемо побачити із вищезгаданих дефініцій, поняття «стать» та 

«гендер» відрізняються за сферою їх застосування. «Стать» є більше 

біолоічним, анатомічним та фізіологічним поняттям. Що стосується поняття 

«гендер», то воно є більш багатоаспектним, стосується саме соціальної 

складової питання взаємодії між статями.  

Гендерною рівністю є така концепція, за якої  досягаються рівні права 

людини між чоловіками та жінками в трудових, сімейних та інших правових 

відносинах, а також урівнювання ролі в суспільстві загалом, 

подолання сексизму та інших видів дискримінації[3]. 

Задля досягнення ґендерної рівності в нашій державі створюються 

спеціальні підрозділи, уповноважені на контроль за її дотриманням, 

проводиться комплекс заходів щодо дотримання та врегулювання проблемних 

питань. Це стосується також і питання дотримання ґендерної рівності під час 

навчального процесу в закладах вищої освіти України. 

Дуже важливим кроком на шляху до досягнення поставленої мети в 

вищезазначеній галузі, було прийняття важливих нормативно-правових актів, 

ратифікація міжнародних договорів щодо питання гендерної рівності та її 

дотримання, а також їх подальша імплементація в законодавчу базу нашої 

держави. Одним із таких документів став проект розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у 

сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2021». В даному документі чітко 

зазначається сама стратегія дотримання гендерної рівності, певні інструкції 

щодо державного регулювання цього питання, а також  впровадження 

гендерної рівності та недискримінації в системі освіти України. Сам курс на 

впровадження гендерної рівності в галузі освіти в Україні було прийнято ще в 

2005 році разом із Законом України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків». Статтею 21 цього закону задекларовано те, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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держава забезпечує та гарантує рівні права та рівні можливості щодо здобуття 

освіти, а також запобігання та протидії насильству за ознаками статі[4]. 

Відповідно до цього, навчальний процес в закладах вищої освіти повинен 

будуватися в умовах дотримання гендерної рівності, оскільки це питання є не 

просто «медійним», але й законодавчо закріпленим. 

Однак, незважаючи на існуюче законодавче закріплення питання 

дотримання гендерної рівності в навчальному процесі у системі освіти закладів 

вищої освіти, все ще на недостатньому рівні знаходиться поширення серед 

студентів цих закладів тих осіб, які б мали необхідні знання щодо питань 

гендерної політики держави та урегулювання гендерних протирічь, у разі їх 

виникнення. 

Підсумовуючи усе вищезазначене, слід наголосити на тому, що 

незважаючи на створення законодавчої бази та перейняття міжнародного 

досвіду щодо дотримання гендерної рівності в навчальному процесі закладів 

вищої освіти, все ж о необхідно, окрім вищезазначених заходів, сприяти 

поширенню проведення певних заходів щодо обміну досвідом в питанні 

усунення протиріч гендерної нерівності на такому рівні, як це прийнято у 

європейській практиці. Сприяння подальшому дотриманню гендерної рівності в 

рамках навчального процесу закладів вищої освіти надало б змогу набагато 

підвищити конкурентоспроможність вітчизняних закладів вищої освіти та їх 

відповідність сучасним реаліям та напрямам суспільного розвитку у світі. 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Шаталович Інна Василівна  

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

Формування світобачення у третьому тисячолітті зіткнулося з низкою 

освітньо-пізнавальних проблем. Справа в тому, що на сучасному етапі розвитку 

суспільства освітній процес не в змозі забезпечити належних умов для 

формування цілісного світобачення. Що являється головною проблемою  для 

розвитку  сучасного суспільства.  З  приводу цього виділимо  декілька  

основних характерних проблемних аспектів. 

По-перше, сучасна наука вимагає націлення на побудову єдиної цілісної 

картини світу, як взаємозв’язаної «мережі» буття. Про що свідчить активний в 

останній час розвиток міждисциплінарних наук і напрямів спеціалізації. 

Наведемо приклад: біофізика, геохімія, синергетика, цифрова гуманітаристика,  

та багато інших.   

Сучасна освіта пропонує наукові напрямки, які роздроблені на 

багаточисельні розділи і спеціалізації, що мають вузьку направленість. І як 

наслідок ‒  кожен фахівець говорить на мові свого професійного направлення і 

не зовсім розуміє мову суміжних дисциплін. При цьому гостро стоїть проблема 

широкого кругозору, який дозволив би охопити світ в цілому, пізнавати  його 

найважливіші зв’язки і закономірності, відшукувати шляхи до розуміння його 

функціонування.  

По-друге, однією з істотних, на наш погляд, проблем сучасної освіти 

являється різка поляризація  у вигляді двох сфер. Вони володіють різними 

мовами, критеріями і цінностями: перша з них належить до сфери 
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природознавства, а друга ‒  до гуманітарної  сфери. Для цілісного розуміння 

світу існує  необхідність в освітньому просторі розвивати як і гуманітарну 

сферу, так і природознавчу.  Але зараз, на жаль, ці дві сфери не стільки 

доповнюють один одного, скільки протистояють один одному, розділяючи 

людей на так названих «фізиків» та «ліриків», в більшості випадків, не дуже 

прагнучих розуміти проблеми один одного.  

Дихотомія «наук про природу» та  «наук про дух» (В. Дільтей) породжує 

протистояння двох полярних культур (Ч. Сноу), конфронтацію західної,  так 

званої техногенної, «екофобної» та  східної, так званої традиціоналістської, 

«екогармонічної» цивілізацій. Це приводить до однобокості, а значить не 

цілісного розвитку і одної і другої цивілізацій. 

Таке штучне розмежування сталося близько трьохсот років тому, і зараз 

вже ясно, що багато проблем людства могли б бути вирішені на шляху 

гармонізації єдиної культури. Природничо-наукові знання дають 

фундаментальні уявлення про структуру навколишнього світу, вказують  

людині  яке  місце вона посідає в нім,  а гуманітарні знання  являються 

логічним продовженням природничо-наукових відомостей,  будуються на 

цьому фундаменті. Таким чином,  вивчення природознавства студентами 

гуманітарних спеціальностей та освоєння гуманітарних дисциплін студентами 

технічних спеціальностей, являється вкрай важливим елементом їх загальної 

повної освіти. Такі  знання формують характер мислення студентів і сприяють 

виробленню адекватного повноцінного відношення до навколишнього світу та 

адаптацію  молодого фахівця в соціумі. 

По-третє, у багатьох людей освіта зупинилася на рівні механістичної 

картини світу, а значить, що  вони не готові  розібратися в нових для них 

явищах та поставлених задачах. Тому спеціалісту необхідні навички 

самоосвіти. 

Нова картина світу ґрунтується на ідеї еволюції і єдності світу, на 

поняттях вірогідності, самоосвіти та самоорганізації. Важливо підкреслити 
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такий момент як комунікація і креативність ‒ ці компоненти вимагають від 

сучасного фахівця передові компанії в усьому світі. Такі вимоги обов’язково 

повинені прививатися, а далі і проявитися  в гуманітарних науках. По суті, це і 

являється одним із завдань гуманітарних дисциплін.  

Тому формування картини світу, яка відповідає сучасному етапу розвитку 

цивілізації, має першорядну вагу для людства в цілому. 

По-четверте, існує  необхідність пошуку універсальних принципів для 

осягнення лавиноподібного зростання кількості знань, тому,  що 

«інформаційний вибух»,  який пов’язаний с щорічним  подвоєнням загального 

обсягу світового знання, змінює пріоритети: від накопичення знань до 

оволодіння набутим. Одним з базисних принципів, який складає основу 

сучасної наукової картини світу є універсальний еволюціонізм. Суть цього 

принципу полягає в синергетичному розгляді неживої, живої та соціальної 

матерії як єдиного універсального еволюційного процесу.  

Крім цього всі три головні сфери наукового пізнання, а конкретно: 

неорганічний, біологічний та соціальний світ  поєднуються за рахунок категорії 

інформації. Це пов’язано з тим, що інформація, як «міра впорядкування 

структур та їх взаємодії» являє собою об’єктивну характеристику, загальний 

параметр (рівень організації) на всіх етапах організації матерії. Інформаційними 

агентами на рівні неорганічної природи  виступають елементарні частинки, в 

біологічних істотах – генетичний апарат, в соціумі – це культура з своїми  

базовими цінностями та мовою [1, 11].  

В перспективі подальшого зростання інформатизації в сфері вивчення 

еволюційних систем буде  відбуватися збільшення міждисциплінарної 

інтеграції знання, поглиблення синтезу природничих та гуманітарних наук за 

рахунок необхідності додержуватися аксіологічних та етичних норм стосовно 

так званих «людиновимірних» систем. Як приклад, із сучасності, приведемо:  

зростання ролі біоетичних досліджень стосовно проблем генної інженерії, а 

також ‒ штучного інтелекту. В даному випадку мають актуальність наприклад, 
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такі аспекти  як етика та естетика. Зауважимо, що в сучасному освітньому 

просторі для природничих спеціальностей дані дисципліни скорочуються. 

По-п’яте, інформатизація освіти, яка пов’язана зі збільшенням 

інформаційної ємкості й можливостей віртуального пізнання та комунікації, 

призводить до зміни функцій та структури освіти. Сучасна освіта із системи 

навчання «еталонного знання» перетворюється в особистісно орієнтований 

процес «пошуку знання», в якому звична конструкція «вчитель – учень» 

змінюється системою «вчитель – комп’ютер – учень», або  навіть «учень – 

комп’ютер». Таким чином вчитель перестає бути джерелом інформації [2], але 

залишається координатором процесу здобуття знань. Цей момент тісно 

пов’язаний із збільшенням відкритості освітнього процесу, інтеграцією 

різноманітного типу інформації, що сприяє розвитку та самоорганізації 

системи. 

 Переробка та інтеграція інформації різного роду та рівня веде до 

виникнення нових форм організації та впорядкованості, що і представляє 

процес самоорганізації. Навпаки, нестача та неповнота використаної інформації  

призводять систему  до занепаду,  і навіть до знищення. 

Таким чином, цілісність і динамізм картини світу – одне з найважливіших 

вимог до світобачення сучасної людини. Кожній людині сьогодні, необхідно 

мати цілісне уявлення про природу і світ, яке спирається на сучасну науку і, в 

першу чергу, на природничо-наукові знання, які, звичайно ж, мають бути 

поєднані з глибокою гуманітарною освітою і мати гуманістичну спрямованість. 

Що представляє основні вимоги до сучасної цивілізованої людини. 
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